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[Nummer 85]
Van de redactie
‘Ik weet dat het geen absoluut criterium is om literatuur te toetsen, maar ik was nog
geen kwartier in deze biografie aan het lezen of ik kreeg een vreselijke bloedneus,
van dat mooie donkerrode bloed dat maar niet stollen wil. Dat heb ik tegenwoordig
nog maar met heel weinig boeken’, schreef Jaap Scholten ooit in een recensie. Wij
zijn wel wat gewend, bij Liter, en u met ons, maar een nummer met een stuk over
Nobel-Laureaat Dylan, een lezing van Wiman, een toevalswiskundige en met Tommy
Wieringa, u weet waar u aan begint.
Tomnmy Wieringa, want Benno Barnard wordt meer dan vriendelijk bedankt, als
gastschrijver, na een mooi en ontroerend jaar - en dit nummer zet in met het
schrijversdagboek van de gastschrijver voor de komende jaargang, Tommy Wieringa:
‘Het huis was koud en vol dode pissebedden. Vuur gemaakt en ragù gekookt naar
recept van Marcella Hazan. Miste maar drie ingrediënten. Een pannetje op het vuur
brengt je onmiddellijk thuis, waar je ook bent.’ Wij zijn blij, dat hij binnen is en aan
het fornuis staat, en verwachten veel van de conversatie met onze gast.
Janneke van der Veer, stabiel en plezierig middelpunt, neemt afscheid als
eindredacteur, haar mantel is dankbaar opgeraapt door Suzanne van Putten. De
onvermoeibare Liter-redactie blijft ondertussen steeds dat aandragen waarvan we
denken, dat het goed en mooi is voor de lezers, lezers die zich nu nog bij lamplicht
behelpen. Al dan niet met een bloedneus. Pasen en Lente komen eraan, het uitkijken
is weer begonnen: zolang er leven is, is er hoop, en andersom.
www.leesliter.nl
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Tommy Wieringa
Schrijversdagboek
7 november 2016
Snijd van je luchthartige begeertes de wortels af, is uit de mond van de Boeddha
opgetekend. Wat je gisteren afsneed is vandaag terug gegroeid. Morgen heeft het je
overwoekerd. Je moet het zogezegd bijhouden. Gedachte tijdens meditatie om zeven
uur vanmorgen nadat ik aan een vrouw dacht. Hevige mentaal-seksuele activiteit,
mogelijk naijlen van gisteravond, de liefde met C., leise, in zacht licht.
Op 12 oktober in de trein naar Basel aan een nieuw verhaal begonnen, De dood van
Murat Idrissi. Een novelle. In 2004 de rechtszaak bezocht; twee jonge
Marokkaans-Nederlandse vrouwen en een jongeman stonden terecht voor de dood
van een Marokkaanse verstekeling in hun auto. De meisjes dumpten hem langs de
kant van de weg bij Málaga; naspeuringen van de Officier van Justitie bij de Spaanse
autoriteiten bleven zonder resultaat. Jaarlijks, zei de OvJ, ging het om honderden
naamloze lijken langs de snelwegen naar het noorden. Hoeveel precies? Niemand
die het wist. Het werd niet bijgehouden en niet geregistreerd.
In 2009 reed ik van Madrid naar Rabat en terug voor onderzoek. Later dat jaar bij
Jaap op zijn landgoed in Hedrehely begonnen met schrijven, er weer mee opgehouden
(verstrikt in de journalistiek van het verhaal), en nu, twaalf jaar nadat de belangstelling
ervoor opkwam, opnieuw begonnen.
Vanmiddag het opschrijfboekje teruggevonden met aantekeningen die ik maakte
onderweg van Madrid naar Rabat. Auto en boot, juli 2009. Wist niet of ik ze had; ik
las ze opgelucht. Niet erg goed leesbaar want gekrabbeld in een rijdende auto die
280 kon. De herinnering ging open. Wespen op de gesuikerde croissants in de medina
van Rabat, een kermisattractie in de haven die Conejito Yupi heette. De stad was
uitgestroomd, agenten bliezen op hun fluit. De slapende wereld van zeven jaar geleden
- twee kinderen geleden - tot leven gekust.

8 november 2016
Amerikaanse verkiezingen vandaag. Hoe in 2001 een breuk is veroorzaakt die niet
meer is dichtgegroeid. ‘Either you're with us, or you're with the terrorists,’ zei de
president met zijn dicht bij elkaar staande oogjes. Hier werd hier en daar werd
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daar. De digitaal-technologische tijdversnelling met haar sociale media vergrootte
de kloof nog; ieder raakte sindsdien almaar verder opgesloten in zijn eigen waarheid,
zijn eigen wereldbeeld, zijn eigen wanen. Alles daarbuiten is vijand, leugen, bedrog.
Het waarheidsvacuüm van Facebook en Twitter, verzuiling in algoritmes.
Het wordt koud. In de winter, 's morgens kort na vijven in mijn werkkamer, draag
ik Annekes* zelfgebreide wollen beenwarmers rond mijn polsen en handen tegen de
kou. Afgelopen voorjaar deed ik pas de kleren weg waarin ze stierf. Al die tijd lagen
ze in mijn werkkamer tussen de boeken. De doden mogen doorschijnend boven je
leven staan, hun spullen drukken je neer. Ik kon er moeilijk afstand van doen, de
rok, een maillot, haar sokken, een zwart hemd met lange mouwen, haar grote
onderbroek en de beenwarmers - de kleren waarin ze stierf op 8 november 2013,
vandaag drie jaar geleden. 's Morgens, ik was juist te laat in het hospice in Heemstede
door een file voor de Coentunnel; de huisarts had haar al morfine gegeven om de
overgang te verlichten. Ze ademde nog, ik zat naast haar bed en schreef een column
voor de krant. Eerst kwam P.A. binnen, uit Vlissingen gejakkerd, en om 10.20 u. Jos
uit Zwinderen - en met zijn binnenkomst blies ze haar laatste adem uit. Een zucht,
haar zonen rond haar bed.
Het gehoor, begreep ik later, geeft het pas als laatste op. Ik hoop bij god dat ik
haar ook nog heb gerustgesteld in de uren die ik naast haar stervende lichaam
doorbracht - dat het laatste wat ze hoorde niet alleen mijn getik was maar ook woorden
van liefde en troost.
De kat die ze me naliet is blind geworden. Ik had er eerder, meteen toen ik het
melkblauw zag optrekken in zijn ogen, mee naar de dierenarts moeten gaan. Toen
ik vorige maand uiteindelijk ging, was het natuurlijk te laat. Klootzak die je d'r bent.

9 november 2016
Wakker geworden met Donald Trump als nieuwe president van de vs. De man die
liegt zoals hij ademhaalt. Een parvenu die de grootste democratie ter wereld aan zijn
grillen onderwerpt. Een knoop in mijn maag en een absurde vluchtimpuls. Naar
Zwitserland of Terschelling, onder de deken als het niet anders is. Wee de mensheid
die voor haar problemen een man als hij als oplossing zoekt.
Dit een dag nadat Dit zijn de namen uitkwam bij Melville House, uitgever te
Brooklyn. Nu koopt niemand nog een boek. ‘Wil je boeken verkopen,’ schreef
Louis-Ferdinand Céline aan een vriendin in Brussel, ‘dan moet de maatschappij een
beetje stabiel zijn. Geen vrolijke boel, dit alles.’ Het was 1936.

*

De pleegmoeder van Tommy Wieringa.
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De archaïsch-regressieve tendens van deze tijd. De gedurige influistering van angst
en wantrouwen. Het Westen, lichtzinnig kegelend met haar democratische instituties.
Wij wachten niet langer op de barbaren, wij zijn onszelf barbaren geworden.
De Amerikaanse kiezer en Donald Trump sloten een huwelijk van het kleine belang
en het grote geld. Het meedogenloze grootkapitaal dat uit de aard der zaak alleen
maar aan zichzelf denkt en al het andere kwaadschiks aan zich onderwerpt. De vloek
van de wereld.

11 november 2016
En nou is Leonard Cohen ook nog dood. Hoe hij tijdens een openluchtconcert op het
Amsterdamse Westergasterrein de blauwe hemel tot kathedraal zong, met ons als
gelovigen daarin. De ontroering.
Ik denk vaak aan hem als ik 's morgens in het donker op mijn kussen in meditatiezit
neerzink; zijn jaren op Mt. Baldy als zen-monnik. De seshins in de sneeuw, de
concentratie op repetitieve, dagelijkse handelingen, richtsnoer in de storm van de
tienduizend dingen. Het kalme hart (dat natuurlijk onmiddellijk weer opspringt bij
een gebeurtenis, hoe futiel ook).
Johnny Cash zong: The beast in me, is caged by frail and fragile bars.
Het beest temmen.
Sinds de jaren bij Anneke heb ik de vaste overtuiging van maakbaarheid, dat je
jezelf kunt omvormen tot een edeler materiaal, of, als dat niet lukt, je ten minste aan
jezelf kunt ontsnappen.
Een sterke wil kan veel, maar lang niet alles. Het ontbrekende deel - het autonome
zenuwstelsel, als het ware, daar waar je met de wil niet bij kunt - hoop ik met meditatie
te bereiken. Een zachte ring rond mijn gebrekkige zelfbeheersing, de
woede-uitbarstingen. De overige aanvechtingen.
Soms lijkt het de dagelijkse handelingen met aandacht te bezielen. Het is vaak
prettig om stil te zitten in het halfduister. Sommige problemen met betrekking tot
het schrijven lossen zich vanzelf op, een knoop die zich als bij toverslag laat
ontwarren.

15 november 2016
Twee weken geleden vertelde ik de kinderen dat er afgelopen nacht een supermaan
te zien zou zijn. Eergisteren vroeg Zoë: ‘Is het al twee weken?’
De maan ging schuil achter een wolkendek. De grootste maan van de eeuw, mijn
enige kans. De volgende eeuw is voor anderen.
De nacht grotendeels wakker gelegen. Voorstellingen. Scenario's. Onophoudelijk.
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18 november 2016
Amazigh. Vrij man!

30 november 2016
Wie zei ook alweer ‘Van debuut tot oeuvre kruipen we voort’? Prosternerend op weg
naar het laatste woord.
Procrastinerend ook. Nieuwssites, koppen thee, mandarijnen, boeken. ‘Als je me
maar blijft schrijven’ vandaag, de briefwisseling van Manon Uphoff met de stervende
schrijver Herman Franke, terwijl ik toch eigenlijk Hongerjaren van Mohamed Choukri
moet lezen.
Denken aan de oude man in Quanzhou die elke dag duizendmaal op een rots slaat
en na tien jaar zijn handafdruk in de steen ziet verschijnen. (Hetgeen niet eens zijn
bedoeling was.) Ik ben gevoelig voor zinloze demonstraties van uithoudingsvermogen
en plichtsbetrachting.
Duizend woorden op een dag, duizend slagen op de steen. ‘O sla de rots, opdat ik
ween.’
Gistermiddag opnieuw op Terschelling geland, waar ik bijna drie maanden geleden
Het jaar van de aardappel voltooide. Verlangen naar herhaling van het wonder. Het
eiland vanuit de verte in chirurgisch licht gezien, het heldergele schijnsel - opwinding
alsof ik over zee de Lofoten of de Hebriden naderde.
Het huis was koud en vol dode pissebedden. Vuur gemaakt en ragù gekookt naar
recept van Marcella Hazan. Miste maar drie ingrediënten. Een pannetje op het vuur
brengt je onmiddellijk thuis, waar je ook bent.
's Avonds bericht dat Hazel haar eerste twee tanden verloor. Onder midden. Mijn
verrukkelijke, toegewijde dochter met haar bodemloze ogen - nu met fietsrek. Ik mis
alles van hun jeugd al terwijl het er nog is. Niets van de leringen van de Boeddha,
Lao zi of Zhuang zi beklijft, ik ben geheel opgetrokken uit wanhopig begeren en
verdriet om het verlies van wat niet te bewaren valt.

1 december 2016
In twee dagen geen mens gezien, op een fietser in de verte na. Scrivere.
De wandeling gisteren: tweetonig: de wind die door het helmgras en de heide waait
en ver weg het rollen van de zee, monotoon en diep. Ik kon wel janken om de kleuren
in de schemering; het bleekgroene mos, het paars van de heide, het vale gele gras
dat me zo sterk aan steppe en paarden deed denken dat het eiland talloos veel andere
plaatsen werd.
De wandeling zojuist: achter een duin het hinniken - een klein paard sloot zich in de
schemering bij de kudde aan, zijn volk. Op een hoog duin twee wandelaars op
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de rug gezien, een hond ging voor ze uit. Even later een schokje bij het zien van een
fietser op het pad dat het duingebied doorsnijdt - de inbreuk op mijn half-extatische
eenzaamheid. Toen het al bijna donker was het silhouet van een wandelaar vlakbij.
Twee honden, gejaagde flitsen in het duister. ‘Hallo,’ zei een vrouwenstem. Ze ging
voorbij. De schemering, je ogen tastend, niet wetend of de donkere bult in de verte
een liggend paard of een homp struikheide is. Zo zijn onze eerste verhalen geboren,
in de mist, het halfduister, het onvaste terrein waar het een het ander wordt.

10 december 2016
Vijf dagen op een kamer. Hotel Wolcott, room 1116. Manhattan in de diepte. Getoeter,
sirenes, het brommen van machines. Het verouderde leidingwerk in de kamer, sinds
1904 in bedrijf, toen het hotel zijn deuren opende. De radiator sist en tikt alsof hij
elk moment kan ontploffen. (Hetgeen deze week gebeurde, ergens in deze stad. De
kranten schreven erover, hoe twee kleutermeisjes gedood werden door gloeiendheet
stoom uit een gescheurde radiator. Foto van de huilende vader, een tattoo artist die
z'n leven weer op de rit probeerde te krijgen; hij en zijn gezin zaten in een
huisvestingsprogramma nadat ze dakloos werden. De huisbaas stond op de lijst van
honderd ergste huisjesmelkers van de stad. Heijermans in The Bronx. Het gevaar is
overal. Het heeft het op onze kinderen voorzien. Maar onze kinderen verachten ons
om onze mantra's van voorzichtigheid. Ze weten niet dat een radiator kan ontploffen.
Ze weten niet dat ze nog in leven zijn door onze oplettendheid. Ze weten niet dat ik
een hek voor ze liet plaatsen rond de tuin, een ladder in de vaart, stoeltjes in de auto,
een pin op het hek, een hek voor de trap, een beveiliging op de stopcontacten, een
scherm voor de haard - dat ik, kortom, al zes jaar rampen afwend. Ze weten niet dat
ze het kostbaarste bezit op aarde zijn.)
's Avonds een interview of een lezing; op donderdag met de nerveuze Ier Colin
Barrett, een geweldig kortverhalenschrijver, en op zaterdag met Szczepan Twardoch,
een Pool die een boek schreef over Joodse gangsters in Krakau, dat me sterk leek
maar niet in Engelse vertaling beschikbaar was. Liep, toen ik de plee in de kleedkamer
verliet, in de armen van Salman Rushdie. Dwanggedachte: jezelf onsterfelijk maken
bij twee miljard moslims.
Praatje over de Boekenweek 2001, toen hij het geschenk schreef. Een grotere
schoonheid dan zijn vriendin Padma Lakshmi had de stad nog nooit gezien.
Gistermiddag geluncht met Michael Carlisle, literair agent die These are the names
onderbracht bij Melville House. Enthousiasme is een verdienmodel. Zijn aanstekelijke
energie. Alles vleiend, nergens een woord dat niet ten diepste gemeend leek. Hij
bleef op de cover van TATN kloppen om het belang ervan te benadruk-

Liter. Jaargang 20

7
ken. ‘Alles klopt,’ zei hij, ‘je boeken zijn goed en belangrijk, je hebt prijzen,
vertalingen, een uitgeverij die alles voor je doet; wat we nog missen zijn lezers.’
De schrijver zonder lezers boog het hoofd.
Hij had plannen voor me. Ik begreep waarom sommige meisjes voor loverboys
vallen.
Een sterke handdruk; een bloedlijn van Russische boeren. In de vs werden ze
uitgevers en academici. Zijn echtgenote is opvallend veel ouder dan hij: 64 om 84.
Hij sprak vol liefde over haar en wilde me haar op zijn smartphone laten zien, hoe
jeugdig en goed geconserveerd ze was, maar was het apparaat op kantoor vergeten.
Ze zijn 33 jaar samen. Een wereld aan intieme vragen, die ik niet stelde.
Mezelf deze dagen ontslagen van toeristische plicht. Zag net pas dat mijn raam al
vier dagen uitkijkt op het Empire State Building.
De novelle telt zeven hoofdstukken en 14.000 woorden nu. Nog drie hoofdstukken
te gaan. Het ziet ernaar uit dat ik haar op tijd af zal hebben.
De mensen die je spreekt nog altijd in shock over Trump. Veel onzekerheid over
de richting die de Westerse wereld neemt.

13 december 2016
Ik leer de kinderen ‘Verdrinkingsdood’ van T.S. Eliot. Vorige week in NY een bericht
van Channa:
- Zoë vanochtend in de auto, met een zucht: ‘Ouderdom en jeugd...’

14 december 2016
Een plukje kraaien op de Kruisweg. Een zwaan in de berm, de lange hals slordig
geknakt in het gras, zijn ribbenkast geopend naar het licht. Het roze vlees bij de
opening, de donkere ingewandsruimte al leeggevreten. De kraaien, is hun vreugde
groter bij een vers kreng dan bij een oude boterham?
De afgelopen weken 's nachts de paringsroep van een vos gehoord, een hoog,
verontrustend gillen. Ik vrees voor mijn oude, blinde kat.

15 december 2016
Vanmorgen op de Kruisweg, waar gisteren de zwaan lag, een stralend witte buizerd
op een metalen paal gezien. Metamorfose. Laag boven het weiland verdween hij in
de mist.
Jos was hier. Ik maakte chili con carne met de bruine bonen uit de nalatenschap
van zijn moeder Anneke. Tientallen kilo's bonen, koffie en andere levensmiddelen
troffen we na haar dood aan in de voorraadkast van haar huisje op de heide van het
Mantingerveld. Jos nam de koffie, ik de bonen. Ze waren in de zomer van 2014
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al over datum maar na 24 uur in de week en een uur of zes koken zijn ze nog goed
te doen. Ik heb nog een kilo of tien over. C. vraagt telkens of we er nu doorheen zijn.
In mijn moeders voorraadkasten troffen we vorig jaar honderden kilo's
gevriesdroogd en ingeblikt voedsel aan, alsmede kasten vol overlevingsartikelen,
van tondeldozen tot knijpkatten en thermodekens. Op haar boventerras stond een
generator onder een afdak en in een van de kamers kasten vol jerrycans met honderden
liters diesel en petroleum.
Ze leefde met een krachtige eindtijdelijke verwachting, die moeder van mij, die
sterker werd naarmate haar eigen einde naderde. De apocalyps is een ouderdomsziekte,
zei ik eens tegen haar.
Ik ben een zoon van twee preppers; mijn voorraadkast is tot barstens toe gevuld
met gedroogde bonen en grote, messingkleurige blikken vol gedroogde rijst, pasta,
snijbonen en wortelen voor de eindtijd die zij voorzagen. ‘Mahlzeiten in Notzeiten’,
houdbaar tot juni 2019. De ondergang werd voor die tijd verwacht.

17 december 2016
Een vreemd ding is het dagboek, waar de dag van gisteren boven die van vandaag
staat, en de dag van morgen onder deze dag zal staan. Vanuit het verleden lees je je
naar het heden toe, in omgekeerde chronologie. Het eerst lees je wat het langst geleden
is gebeurd, als Von Schliemann die vanuit de tiende laag Troje opstijgt naar de eerste,
terwijl hij het natuurlijk andersom blootlegde: van de jongste laag groef hij zich naar
de oudste.
Het zou dan ook logischer zijn om het dagboek andersom te rangschikken; ik
probeerde het in dit Word-document maar het resultaat is vreemd, onnatuurlijk.

18 december 2016
Zondagmorgen. Met een kater in bed, grijs licht door de ramen. De kinderen vanaf
een uur of acht bij ons. C. pakt heimelijk mijn hand en legt hem op haar geslacht.
‘Ga maar tv kijken beneden, kinderen.’ Twaalf jaar bijna; het wordt tijd dat ik een
grote roman over het huwelijk schrijf, dat literair verwaarloosde vehikel voor lijden
en geluk, schoonheid en tragiek.

25 december 2016
John Verhave is overleden; zijn dochter belde me om het te vertellen. Een cascade
van achteruitgang na een longontsteking. Ik zag hem het laatst bij de presentatie van
Honorair kozak, waar we hem met zes rugbyers naar de eerste verdieping van de
Hollandsche Manege tilden in zijn rolstoel. Ook mijn moeder tilden we die avond
in een rolstoel omhoog - twee weken later overleed ze. Nu hij, de sater. We
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streden op school omdat hij me verdacht van plagiaat bij een werkstuk over Multatuli
en twintig jaar later streden we opnieuw omdat hij me verdacht van plagiaat bij Joe
Speedboot - daarna sloten we vrede. Ik bezocht hem in het huis dat hij bouwde toen
hij nog valide was, in de Friese Wouden, hij las me ‘Herfst’ van Vasalis voor, ontroerd
vanwege de regels: ‘[...] en voel de vrijheid van een grote liefde / die ruimte laat voor
wanhoop en twijfel en gemis.’
Toen ik die woorden in april dit jaar weer eens las, schoten me met zes jaar
vertraging de tranen in de ogen.
Of ik een toespraak wil houden, vrijdag in de kerk in Diever. Een kwelling vanwege
de ambiguïteit. Ik bewonderde en vreesde hem, maar hield niet van hem. Later, veel
later, toen hij verzacht was door tijd en tegenslagen, toen pas.
Soms bezocht hij Anneke in de schoolpauzes om met haar te slapen. Ze noemde
hem een zinnelijk man. Ik herinner me dat ze het me eens vertelde, dat John ‘kwam
neuken’ in de pauzes.
Alle mensen in dit verhaal zijn dood.

27 december 2016
Zouden mijn vader en ik nog honderd jaar leven, dan zouden ook de laatste verschillen
tussen ons verdwenen zijn; we zouden niet meer weten wie de vader was en wie de
zoon, wie sprak en wie zweeg, wie de grap maakte en wie lachte. We zouden één
geworden zijn, identiek in onze stemmen, gebaren en mimiek.
Vanmorgen om half zes begonnen aan het slotstuk van De dood van Murat Idrissi,
vanmiddag om half drie was ik klaar. Zoals altijd: niks klaroenstoot. Tristesse eerder.
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Len Borgdorff
En alles begon
Caesarion herlezen
Ik lees de roman voor het eerst in juli 2009, voor de tent, aan de Oberuckersee.
Caesarion is de eerste roman na Wieringa's doorbraak met Joe Speedboot. Nu moet
blijken dat Wieringa geen eendagsvlieg wordt. Die Wieringa heeft veel in huis, zoveel
stijlen, zo'n breed palet aan mogelijkheden. Het zou zomaar iets te veel kunnen zijn.
Ik ben vooral nieuwsgierig naar Caesarion omdat er niet veel meer hoeft te gebeuren
om de naam van Wieringa definitief in het marmer van de literatuur te kunnen hakken.
Ik hoop het, daar onder mijn luifel, in 2009.
Ludwig Unger is de zoon uit het kortstondige huwelijk tussen de succesvolle
kunstenaar Bodo Schultz en pornoster Marthe Unger. Hij krijgt de koosnaam
Caesarion, naar de zoon van Julius Caesar en Cleopatra. Zo geeft Wieringa zijn
personages een mythische dimensie. Daar kun je als lezer alvast niet omheen. Als
de schrijver zich maar niet vertilt.
Door slim gebruik te maken van kitsch en ironie zet Wieringa een geloofwaardige
roman neer. In de oudheid liep het slecht af met de onbeduidende Caesarion: hij stierf
als zeventienjarige, verpletterd onder de last van al te hoge verwachtingen en de
lachlust van de wereld. En de kleine Caesar in deze roman, Ludwig, laat zijn moeder
ook denken dat hij niets anders is dan ‘de fusie van het seksicoon en de kunstenaar,
schoonheid en schepping.’ Maar amper een alinea later constateert Ludwig: de
historische Caesarion had alleen maar ‘talent voor het verkeerde moment.’ Zo wordt
het grote weer klein en sijpelt de ironie door de mythe. Maar het mooiste moment
van kitsch en ironie is wel als Ludwig op het eind zijn verschrikkelijke vader, en
aanvankelijk ook de lezer, verbijsterd laat zitten met de as van zijn moeder.
In het eerste deel van Caesarion verhuizen moeder en zoon via Oost-Groningen
van Alexandrië naar de Engelse oostkust. Daar leven zij in een huis dat gedoemd is
naar beneden te storten omdat de kust afkalft. Dat weten ze van tevoren; de lezer
weet het ook. Het is stof voor een complete roman, maar al lezend aan dat mooie
Duitse meer, word ik vervolgens meegesleurd naar de Verenigde Staten. Nu er geen
huis en geen geld meer zijn, moet moeder weer aan het werk. Tot ontzetting van haar
zoon kiest ze voor een comeback als pornoster. Ze heeft behoefte aan geld. En aan
licht. Ik lees dat als behoefte aan aandacht. Die krijgt zij niet meer nu haar moederrol
is uitgespeeld.
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Van zijn vader herinnert Ludwig alleen nog het geruis van een linnen broek,
waarschijnlijk vanwege x-benen. Bodo Schultz maakte zich onvindbaar als een zwart
gat, een zwarte ster, voor zijn vrouw en kind. Deze weerbarstige kunstenaar die zich
overgeeft aan megalomane projecten verlaat Alexandrië. Later doen moeder Marthe
en Ludwig dat ook. Als het huis in Engeland verdwijnt, vertrekt de moeder en dan
pas wordt duidelijk dat de jongen, dit kind van een stoere hemelbestormer en de
godin van de liefde, helemaal niemand is zonder die vader en die moeder. Oedipus,
Vatersuche, schepping en vernietiging, je vindt het allemaal in dit boek en nog
behoorlijk onversneden ook. Daarom moet de lezer mee naar de Verenigde Staten.
En later naar Wenen, naar Praag, naar Meeden en Bourtange om vervolgens terug
te komen in Engeland voor de begrafenis van een pseudovader. En dat allemaal
vanwege een onzelfstandige knul. Het hadden makkelijk drie romans kunnen zijn.
Wieringa mag het van mij alsnog gaan doen. Ik schrijf me meteen in op de reeks.
Vorig jaar las ik het boek opnieuw, na Dit zijn de namen. Over Wieringa zelf hoefde
ik me geen zorgen meer te maken en ik kon Caesarion met een gerust hart herlezen.
Bij deze lezing krijg ik een toenemende hekel aan moederskindje Ludwig. Als puber
krijgt hij onverwacht een kaart van de man die zijn vader moet zijn. Er staat op: ‘Hou
van me.’ Op de voorkant staat het standbeeld van de achttiende-eeuwse Spaanse
admiraal Blas de Lezo, die vanwege zware verminkingen beter bekend werd als de
Mediohombre, de halve man. Dat is, na het ruisen van de linnen broek, het enige
beeld dat Ludwig van zijn vader krijgt. Na die kaart is Ludwig niet langer de speelpop
van zijn moeder. Hij gaat op rugby en ontpopt zich tot een tamelijk irritante puber
als je kijkt naar de manier waarop hij met zijn moeder omgaat. Maar hij blijft een
moederskindje, tegen wil en dank.
Op allerlei manieren wordt een beeld van de afwezige vader neergezet. Als Ludwig
in Los Angeles is bijvoorbeeld, nadat hij zijn moeder achterna gereisd is. Samen met
Sarah, die hij nog zal opofferen aan zijn moederbinding, bezoekt hij in een zeer
naargeestige omgeving de Watts Towers, een project dat in omvang een beetje lijkt
op wat vader Schultz onderneemt. Simon Rodia bouwde een complex met zeventien
torens. Het laat zich een beetje vergelijken met Gaudi's Sagrada Familia. Maar Rodia
deed alles helemaal alleen. Ik vind ze op YouTube; de Watts Towers, prachtig! Maar
het is een volstrekte tegenhanger van wat Ludwigs vader in Colombia doet. Die is
met zijn project Abgrund bezig een reusachtige berg te vernietigen. Met het puin vult
hij het dal. Of liever: laat hij het dal vullen.
Dat bleef over na de tweede lezing: plezier in de reusachtige, soms volstrekt
verwerpelijke projecten die mensen ondernemen en een irritante Ludwig. Die laat
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zich vooral kennen als sjabloon, een lege, slappe vorm. Of een vorm in wording,
want hij is muzikaal, maar doet onvoldoende met zijn talenten. Hij is een charmeur,
maar blokkeert de weg naar de liefde. Aan zijn eigen kwaliteiten is hij nog niet
toegekomen. De jongen weet trouwens niet half hoe religieus en bijbelvast hij is.
Van wie hij dat heeft? Hij ergert zich aan de esoterische flirts van zijn moeder en
aan de demonische gedrevenheid van pa. Intussen kan ik moeiteloos twee A4'tjes
vullen met bijbelse of christelijke verwijzingen. Als ergens snippers van de Bijbel
ronddwarrelen op straat, zegt Ludwig: ‘Ik was niet ongevoelig voor betekenissen.’
Die snippers komen een paar keer terug. Ludwig zegt in gedachten ‘O mooie moeder,
who art in heaven, hallowed be thy name...’ En wat dacht je van het ruisen van die
linnen broek. Ligt dat nu aan mij of aan Wieringa? Ik moet denken aan regels van
Beets: ‘De moerbeitoppen ruischten’ / God ging voorbij.’ En die had die ontmoeting
en dat ruisen weer van Elia en Mozes. Dode konijnen liggen langs hun Via Dolorosa.
Ik noem maar wat.
‘Omdat we van onszelf geen huis zijn,’ zegt Kopland. Het vat mijn derde lezing
goed samen. Mensen zoeken een plaats om te schuilen, ze zoeken geborgenheid. En
dat lukt Ludwig niet helemaal. Maar de pogingen, ook als ze vergeefs zijn, maken
de wereld interessant. En dit boek ook.
Aan het eind is Ludwig alleen. Moeder is dood, met vader werd afgerekend. Zijn
grote liefde heeft hij laten schieten, een huis heeft hij niet. ‘Ik was alleen.’ is de
voorlaatste zin van het boek. De allerlaatste zin: ‘En alles begon.’
We gaan door.
Tommy Wieringa, Caesarion. De Bezige Bij, Amsterdam 2009.
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Désanne van Brederode
Een terloops sacrament
Over De kern van de zaak
Het zal een jaar of tien, twaalf geleden zijn dat ik The Heart of the Matter, zoals de
oorspronkelijke titel van dit boek luidt, las. Hoeveel romans van Graham Greene ik
daarvoor al had gelezen, weet ik niet. Mijn liefde voor zijn werk begon met The End
of the Affair en vanaf dat moment was ik verslaafd. Al probeerde ik, juist om ieder
werk recht te doen, niet te snel te lezen - en ik zorgde voor lange adempauzes tussen
twee titels. Een eigen beslissing was dit niet. Ik had de indruk dat Greene zelf om
dit soort ‘tussentijd’ vroeg. De man zelf. Dus niet alleen het boek, de boeken. Alsof
er sprake was van een stille omgang, over de dood heen; een gesprek, niet in woorden,
maar in stemmingen. Die moest ik recht doen door gretigheid en gulzigheid te
temperen. Door niet al na een tiental bladzijden te willen weten ‘hoe het zou aflopen’.
Zelfs al hebben Greenes romans alles in zich om pageturners te worden genoemd,
dat wilde nog niet zeggen dat ik zo'n pageturning person zou moeten worden.
Integendeel. ‘...en leid mij niet in verzoeking’ scheen hier meer op z'n plaats.
Sommige titels herlas ik om nog wat meer te kunnen reflecteren op de dialogen,
de religieuze, filosofische en maatschappelijke beschouwingen die erin zaten, en
anders wel om de auteur ervan nog weer beter te leren kennen. Maar meer nog hoopte
ik door zo'n tweede, wat afstandelijker blik beter zicht te krijgen op de verhaallijnen,
het weefsel, de structuur. En daar wat van te leren. Korte master-classes, door mijzelf
georganiseerd, die steevast strandden in een gevoel gehandicapt te zijn. Volkomen
ongeschikt voor het vak, want niet in staat tot dezelfde onnadrukkelijke, soms bijna
luchtige nuchterheid waarmee de meester himself grote innerlijke hoogten en dieptes
verkende en schijnbaar achteloos zijn metaforen tussen de regels door vlocht. Om
sommige beelden later in een heel ander verband te laten terugkeren, zelfs
werkelijkheid te laten worden, althans binnen het verzonnen verhaal: gelijkenissen,
symbolen, die met terugwerkende kracht voortekenen bleken te zijn. Hoe deed hij
dat? Zou de kunst zijn te leren, te imiteren, zonder dat het daarmee een kunstje zou
worden?
Het antwoord kende ik al bij voorbaat: nee. Ik achtte de kans groot dat dit soort
beeldschone toevalligheden in zijn werk ook door Greene zelf vaak als een inslag
van schrijversgenade waren beleefd. On-maakbare bloemen die zomaar opschoten
uit de gelaagde composthoop van herinneringen, dromen, angsten; het donkere
onderbewustzijn als muze, als (her)scheppende godheid. Of demon.
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Hoe dan ook, misschien bestond de kunst van Greene er vooral in zijn greep op de
materie bijtijds los te laten, opdat het schrijven ook voor hemzelf een avontuur en
onderzoek zou kunnen blijven. Een verkenning - tijdens welke het hart zich in deze
materie zou kunnen uitspreken. Of niet. Een vorm van gokken dus. Schrijven als
kansspel. Met niets dan de eigen verbeeldingsvolle ziel als inzet. Alleen al mijn wens
om zoiets ooit te kunnen nabootsen, vloekte daarbij: je kunt geen greep willen krijgen
op de kunst de greep juist tijdig los te laten, te verliezen.
The Heart of the Matter herlas ik niet. Het is één van de boeken waarin de plot
me nauwelijks interesseerde. Misschien omdat bepaalde elementen erin me
onwaarschijnlijk voorkwamen en anders wel een (voor mij) te hoog
‘spannend-jongensboek’-gehalte kenden. De vraag naar de geheimen van the making
of drong zich tijdens het lezen geen moment aan me op, en ook daarna voelde ik
geen behoefte om nog eens terug te bladeren en Greenes vakmanschap nader te
bestuderen. De doorwerking van het boek interesseerde me ditmaal des te meer: het
was alsof het boek me ongemerkt een nieuw zintuig had geschonken. En dan niet
één waarmee ik verschijnselen buiten mij beter zou kunnen waarnemen, of zelfs voor
het eerst zou kunnen waarnemen. Het betrof een soort oor waarmee ik in innerlijke
roerselen eindelijk heel helder tonen, akkoorden, intervallen kon beluisteren. De
mooie en de pure, de dissonante evenzeer, maar zeker ook de tergend valse.
Alleen al het inzicht dat er verschil bestaat tussen pity en compassion, tussen
medelijden en medeleven, zette me niet zozeer aan het denken, als wel aan het voelen.
Aan het beluisteren van klanken, samenklanken en wanklanken in mijzelf. Had ik
mij tot dan toe soms heimelijk op de borst geklopt voor mijn worsteling met religieuze,
idealistische en morele vragen, onder het mom dat wie hiermee worstelt tenminste
eerlijk strééft naar zelfkennis en zelfverbetering - na lezing van The Heart of the
Matter had ik bijna te doen met mijn eigen obsessie met gewetensvolheid. Verborgen
ijdelheid kon het zijn. Afstandelijke hoogmoed, verpakt in een bijna nederige,
dienstbare trouw aan een ‘roeping’ en een diep besef van eigen fouten. Van de vuile
randen onder de nagels.
Waarmee ik niet wil zeggen dat ik mijzelf in hoofdpersoon Scobie herkende. Laat
staan dat ik herkenning zocht. Integendeel: ik ken weinig boeken die me zo vreemd
bleven en die zich toch zo volledig mengden met mijn eigen gemoed, alsof ik opeens
in staat bleek de verwarde droom van een volslagen ander te dromen, tot in de kleinste
details. Had dat ermee te maken dat het boek dan toch wél mijn eigen herinneringen
aan een verblijf van een maand in Sierra Leone terugbracht? Dat beschrijvingen van
landschap, stad, huizen, kust, licht, geluiden en klimaat mij dusdanig ontroerden dat
ze me in één moeite door ontvankelijk maakten voor personages en scènes die me
anders misschien niets hadden gezegd? Zou kunnen. Wat ik vooral weet, is dat ik
het ditmaal eigenlijk liever niet wilde en niet wil weten.
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The Heart of te Matter is een roman waarin de personages, hun perspectieven, hun
psychische gesteldheden, hun vragen en hun handelen niet alleen in een gestage
stroom veranderen, nee, het boek zelf bezit een transformatieve kracht. Je betreedt
het als verbijsterde, maar nieuwsgierige reiziger, en verlaat het als een ander mens,
die niet zomaar meer op eigen oordelen durft en wil vertrouwen. En dit niet in de
even ontnuchterende als troostrijke vaststelling dat Greene weer eens glansrijk terloops
heeft ‘bewezen’ dat niemand is wie hij of zij schijnt te zijn, en dat niets is wat het
lijkt, zelfs de motieven in liefdesbedrog en zelfmoord niet - de metamorfose is
omvattender dan dat.
Zonder pathetische overdrijving: tijdens het lezen stierf er iets in mij. Misschien
mijn schrijversverlangen naar een ‘God's eye point of view’ dat in alle vuiligheid,
verval, dampende hitte, chaos en sociale spelletjes toch nog iets van een hogere zin
weet te ontdekken. Een verlangen naar een laatste woord dat alle pijnlijke
gebeurtenissen alsnog in een nieuwe, heilige gloed zet. Wat er voor terugkwam,
ongezocht, was een vermogen mijn verlangens en streven in ieder geval tijdelijk te
kunnen vergeten. Niet om bewust plaats te maken voor dat wat ik nog niet kende,
voor wie ik nog niet kende - het ‘plaatsmaken’ had al plaats tijdens het lezen zelf.
Ik hoefde mezelf niet op te roepen tot medeleven: Greene had van mij per ongeluk
een medelever gemaakt. Of dat aangenaam was of niet: zelfs dat deed er niet toe. In
ieder geval ervoer ik voor een paar tellen dat ik de persoon die ik soms graag zou
willen zijn waarschijnlijk allang al was, juist als ik me eens even niet zo bezighield
met mij.
Transsubstantiatie van de lezer. The Heart of the Matter een sacrament. Opstanding
in de hopeloze, donkere nacht. Maar en passant en zonder orgeldreun.
Graham Greene, De kern van de zaak. Uitgeverij Bint 2016.
Dit essay vormt het voorwoord van Graham Greene's De kern van de zaak, de eerste
publicatie van Uitgeverij Bint. De kern van de zaak verscheen in het voorjaar van
2017.

Liter. Jaargang 20

16

Edna St. Vincent Millay
Gedicht
Vers vertaald [7]
- De dichter Robert Frost zei ooit: ‘Poetry is what gets lost in translation’.
In de rubriek ‘Vers vertaald’ doet een Nederlandse dichter een
reddingspoging. Dit keer waagt dichter Jacqueline Vorst zich aan het nu
honderd jaar oude gedicht ‘Sonnet II’ van Edna St. Vincent Millay. -

Sonnet ii
Tijd heelt mijn wonden niet. Het is niet waar gelogen, dat de pijn vanzelf verdwijnt.
Ik mis hem als de regen buiten dreint;
ik wil dat wij bij eb weer bij elkaar zijn.
De sneeuw smelt van de bergen in het voorjaar,
voor bladeren is alles in de herfst voorbij
maar mijn donkere liefde blijft mij bij,
mijn hart blijft vol. En mijn gedachten blijven zwaar.
Honderden plekken die ik mijd: te vol van hem,
die plaatsen die wij samen zo goed kenden.
Als ik nu rustig ergens voor het eerst kom
waar zijn goede gezicht nooit kwam, waar hij nooit stond,
zeg ik: hier doet nu niets mij aan hem denken
en daar schrik ik dan van. En denk dan dus aan hem.
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Jos den Bekker
Over Onetti
Korte inleiding bij ‘De zo gevreesde hel’
De Uruguayaanse schrijver Juan Carlos Onetti (1909-1994) had volgens veel
Spaans-Amerikaanse intellectuelen de Nobelprijs voor literatuur verdiend. Hij heeft
hem niet gekregen, maar ontving wel de Cervantesprijs, de hoogste literaire
onderscheiding van de Spaanstalige wereld. Een groot bewonderaar van zijn werk
is Mario Vargas Llosa, die in een boek over Onetti het hier gepubliceerde verhaal
als een hoogtepunt in zijn werk aanduidt - en daar maar liefst een heel hoofdstuk aan
wijdt. Zoals vaak bij Onetti is het verhaal een duistere vertelling over wraak en
wreedheid, waarin het kwade in de mens innig vervlochten is met het goede. Het
kwade dus niet als de keerzijde van de medaille, wat altijd nog een idee van een
tegenstelling inhoudt, maar geïntegreerd: wreedheid en wraak óók als liefdesuiting.
Op de achtergrond klinkt als een basso continuo een diep mededogen door met de
menselijke hulpeloosheid tegenover het bestaan, dat immers niet zelfgekozen is en
dat we nauwelijks begrijpen.
Het verhaal is als een palimpsest waaruit de lezer de verschillende lagen los moet
weken om de chronologie te reconstrueren. In vaak cryptische of tegenstrijdige
formuleringen worden aanwijzingen rondgestrooid voor almaar diepere lagen in de
motieven van de personages en voor weer andere lezingen van de geschiedenis. Het
gedicht (toegeschreven aan Johannes van het Kruis) waarnaar de titel verwijst en
waarmee het verhaal hier wordt afgesloten lijkt door zijn helderheid een verklarend
licht op de intrige te werpen, maar bij nader inzien vergroot ook dat het raadsel alleen
maar. Wat overblijft is vertwijfeling: ‘Ik ben van goede wil! Maar hier sta ik, met
lege handen! Ik kan niet anders!’
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Juan Carlos Onetti
De zo gevreesde hel
Vertaling Jos den Bekker
De eerste brief, de eerste foto, werd bij hem op de krant bezorgd, tussen middernacht
en het sluiten van de persen. Hij zat op de schrijfmachine te hameren, een beetje
hongerig, een beetje misselijk van de koffie en de sigaretten, zwevend op de
vertrouwde euforie van de goedlopende zin en het gedweeë verschijnen van de
woorden. Hij was net bezig te schrijven: ‘Opgemerkt dient te worden dat de juryleden
niets verdachts of ongebruikelijks zagen in de klinkende overwinning van Play Boy,
die de indoor races won en er op het beslissende moment als een speer vandoor ging,’
toen hij de rode en met inkt besmeurde hand van de Sectie Voetbal tussen zijn gezicht
en de schrijfmachine zag, die hem de envelop overhandigde.
‘Hier, voor jou. Altijd halen ze de post door elkaar. En niet één uitnodiging van
de clubs, hè, straks, als de verkiezingen eraan komen, dan is het natuurlijk weer
bidden en smeken, dan is de ruimte die je eraan besteedt nooit genoeg. En het is al
middernacht, hoe moet ik nou mijn kolommen vullen, je mag het zeggen als je het
weet.’
Op de envelop stond zijn naam, Sectie Paardenrennen, El Liberal. Het enige
vreemde eraan waren de twee groene postzegels en het stempel van Bahia. Nauwelijks
was hij klaar met het artikel of ze kwamen het van de drukkerij ophalen. Hij voelde
zich wee en tevreden, hij was vrijwel alleen in het grote redactielokaal en dacht aan
zijn laatste zin: ‘Dat benadrukken we nogmaals, met alle objectiviteit die wij in onze
kolommen plegen te betrachten. Wij zijn het de supporters verplicht.’ De neger
achterin zat archiefmappen te ordenen en de belegen vrouw van de Society-pagina
in haar glazen hokje trok traag haar handschoenen uit terwijl Risso verstrooid de
envelop openscheurde.
Er zat een foto in, op briefkaartformaat. Het was een grijzige foto, onderbelicht,
waarin de haat en de gorigheid zich ophoopten in de donkere randen, waar dikke,
wazige franjes klonterden, als in reliëf, als zweetdruppels rondom een angstig gezicht.
Hij was overrompeld, hij begreep het niet, hij bedacht dat hij er alles voor over zou
hebben om te vergeten wat hij gezien had.
Hij stopte de foto in zijn zak en trok zijn overjas aan, terwijl de vrouw van de
Society-pagina rokend uit haar glazen hokje kwam, een waaier van papieren in haar
hand.
‘Hallo,’ zei ze. ‘Daar ben ik dan, het is al laat en het feest is nog maar net voorbij.’
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Risso keek van boven op haar neer. Het lichte, geverfde haar, de rimpels in haar hals,
de onderkin die rond en puntig als een klein buikje bungelde, de minuscule,
overdadige tierelantijnen op haar kleren. Het is een vrouw, ook zij. Nu kijk ik naar
haar rode halsdoekje, de paars gelakte nagels aan haar oude vingers, geel van de
nicotine, de ringen en de armbanden, de jurk die ze van een kleermaker heeft
gekregen, als betaling en niet als cadeau, de torenhoge hakken die wel scheef gelopen
zullen zijn, de trieste lijn van haar mond, het haast uitzinnige enthousiasme dat ze
in haar glimlach legt. Alles zal makkelijker gaan als ik me ervan overtuig dat ook
zij een vrouw is.
‘Het lijkt wel afgesproken werk. Als ik kom ga jij weg, net of je me altijd ontloopt.
Het is ijskoud buiten. Ze hebben me het materiaal gegeven, zoals beloofd, maar
geeneens een naam of een opschrift. Raad maar, sla de plank maar mis, zuig maar
wat uit je duim en publiceer het maar. Ik ken alleen de namen van het bruidspaar,
en dan mag ik nog van geluk spreken. Overdaad en slechte smaak, dat was het. Ze
onthaalden hun vrienden op een klinkende receptie ten huize van de ouders van de
bruid. Op zaterdag trouwen, dat doet geen mens van standing meer. Maak je borst
maar nat, er waait een poolwind van de boulevard.’
Toen Risso met Gracia César trouwde, hulden wij ons in eendrachtig stilzwijgen,
we onderdrukten onze sombere voorgevoelens. De inwoners van Santa María werden
in die tijd door haar aangekeken vanaf affiches van de Coöperatieve Toneelvereniging
Het Souterrain, die buiten aan de muren hingen, mottig van de late herfst. Soms gaaf,
soms ook met opgetekende snor, of opengereten door rancuneuze nagels, en bij
andere was door de vroege regens het hoofd gebogen en de blik op de straat gericht,
oplettend, een beetje uitdagend, een beetje gretig hakend naar instemming en begrip.
De natte glans in haar ogen, het resultaat van de fotografische uitvergroting door
Studio Orloff, verraadde in haar gezicht het blijspel van de liefde voor het volle leven,
waarachter het resolute en monomane zoeken naar geluk schuilging.
Wat goed was, zal hij wel gedacht hebben, wat wenselijk en noodzakelijk was,
het product van al die maanden dat Risso weduwnaar was en de som van de talloze
identieke zaterdagochtenden, wanneer hij in het bordeel aan de kust elke keer weer
met frisse moed zijn beleefde poses van geduld en vertrouwelijkheid opvoerde. Een
fonkeling, die van de ogen op het affiche, raakte verknoopt met de onbeholpen poging
om de immer glanzende en treurige zwarte das voor de ovale handspiegel in de
bordeelkamer te strikken.
Ze trouwden en Risso dacht dat ze gewoon op dezelfde voet konden doorgaan,
alleen met dit verschil dat hij nu, zonder erbij na te denken, vrijwel zonder aan haar
te denken, de razernij van zijn lichaam, het dolle haken naar het absolute dat in de
lange nachten bezit van hem nam, aan haar wijdde.
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Voor haar was Risso een brug, een uitweg, een begin. Ze had twee platonische relaties
achter de rug, met een regisseur en een acteur, misschien omdat voor haar toneel
behalve een spel ook een vak was en ze vond dat de liefde gescheiden diende te
bloeien, niet bezoedeld door de bezigheden waarmee je geld en vergetelheid vergaart.
Nu, met het een en het ander, was ze ertoe veroordeeld op hun afspraakjes, op de
pleintjes, op de boulevard of in het café, de vermoeidheid te verduren van de repetities,
de inspanning om zich in te leven in haar rol, de beheersing van stem en handen. Ze
zag altijd, vlak voor elk gezicht dat ze trok, haar eigen gelaat voor zich, zo reëel of
ze het kon aanraken. Ze acteerde met verve en tegelijk argeloos. Ze stemde haar
eigen spel feilloos af op dat van de ander, op het onscheidbaar mengsel van zweet
en toneelschmink dat hen bedekte, tekenen des tijds.
Toen de tweede foto kwam, uit Asunción en met duidelijk een andere man, vreesde
Risso vooral dat hij niet in staat was het onbekende gevoel te verdragen dat haat noch
pijn was, dat naamloos met hem zou sterven, dat verwant was aan het onrecht en het
noodlot, aan de oerangst van de eerste mens op aarde, aan het nihilisme en de kiem
van religie.
De tweede foto kreeg hij van de sectie Politieberichten, op een woensdagavond.
Donderdag was de dag dat hij zijn dochtertje had, van tien uur 's morgens tot tien
uur 's avonds. Hij besloot de envelop te verscheuren zonder hem te openen, hij stopte
hem weg en pas op donderdagochtend, terwijl zijn dochtertje in de kamer van het
pension op hem wachtte, veroorloofde hij zich een snelle blik op het kaartje voordat
hij het boven de toiletpot verscheurde: ook hier zag je de man op de rug.
Maar de foto uit Brazilië had hij vaak bekeken. Hij bewaarde hem een hele dag,
en het liep al tegen de ochtend toen de gedachte in hem opkwam dat het een grap
moest zijn, een vergissing, een absurditeit die weer over zou gaan. Het was hem al
eerder overkomen, hij was vaak wakker geworden uit een nachtmerrie, serviel en
dankbaar glimlachend tegen de bloemen op het behang.
Hij lag languit op bed toen hij de envelop uit zijn jasje en de foto uit de envelop
haalde.
‘Oké,’ zei hij hardop, ‘goed dan, zo is het en niet anders. Het heeft geen belang,
ik zag het niet aankomen, maar ik zal wel geweten hebben dat het ging gebeuren.’
(Toen zij de foto maakte, met de zelfontspanner, toen ze hem ontwikkelde in de
donkere kamer, onder het bemoedigend schijnsel van de rode lamp, zal ze deze reactie
van Risso wel hebben voorzien, deze uitdagende houding, deze weigering om de
uitweg van de woede te kiezen. Ze zal ook, ten minste een beetje, hebben voorzien,
of half gehoopt, dat hij in het lapidair affront, in de verbijsterende vernedering, een
boodschap van liefde bespeurde.)
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Hij vermande zich opnieuw voor hij weer naar de foto keek: ‘Ik ben alleen en ik heb
het stervenskoud in een pension in de Calle Piedras in Santa María, op een
willekeurige vroege ochtend, alleen en berouwvol ben ik over mijn eenzaamheid,
alsof ik die gezocht heb, fier, alsof ik die verdiend heb.’
Op de foto drukte de hoofdloze vrouw haar hielen demonstratief tegen de rand
van een divan, in afwachting van de drift van de donkere man, gigantisch uitvergroot
door de onvermijdelijke perspectiefvertekening. Ze was er vast van overtuigd dat ze
haar gezicht niet hoefde te tonen om herkend te worden. ‘Groeten uit Bahia’ had ze
op de achterkant in haar gelijkmatige handschrift geschreven.
In de nacht van de tweede foto meende hij de schanddaad in zijn volle omvang te
bevatten, te aanvaarden zelfs. Maar hij besefte algauw dat de doelbewustheid, de
volharding, de georganiseerde razernij waarmee de wraak was voltrokken zijn verstand
te boven ging. Hij peinsde over die wanverhouding en was verontwaardigd over
zoveel haat, zoveel liefde, zoveel wil om te kwetsen.
Toen Gracia en Risso elkaar leerden kennen, kon zij al veel bevroeden, zowel voor
het heden als voor de toekomst. Het puntje van zijn kin en een knoop aan zijn vest
waren voldoende om zijn eenzaamheid te verraden. Ze zag dat hij verbitterd was,
maar ongeslagen, en dat hij daarvoor compensatie nodig had, en dat niet wilde weten.
Vele zondagen achtereen, vóór het begin van de voorstelling, observeerde ze hem
zorgvuldig op het plein: zijn norse, felle gezicht, zijn vettige hoed verlaten op zijn
hoofd, het grote logge lichaam dat almaar dikker werd, zonder dat hij er iets tegen
deed. De eerste keer dat ze alleen waren welde de gedachte aan liefde in haar op, of
verlangen, het verlangen om met haar hand de treurnis van zijn konen en zijn wangen
te stillen. Ook dacht ze aan de stad, waarin tijdige berusting de ultieme wijsheid was.
Ze was twintig en Risso veertig. Ze nam zich voor in hem te geloven, ze ontdekte
hoe intens nieuwsgierigheid kon zijn, ze zei bij zichzelf dat je pas werkelijk leeft als
elke dag een verrassing voor je is.
De eerste weken sloot ze zich af om zich in haar eentje gniffelend aan fetisjistische
dweperijen over te geven en gemoedsstemmingen te leren onderscheiden aan de hand
van geuren. Ze ging op zoek naar wat er achter de stem, de stiltes, de smaken en de
houdingen van dat mannenlichaam school. Ze hield van Risso's dochter en zag in
haar gezicht vooral de gelijkenissen met haar vader. Ze bleef bij het toneel omdat de
gemeente uiteindelijk subsidie gaf en ze nu bij Het Souterrain een vast salaris genoot,
een wereld had gescheiden van thuis, van haar slaapkamer, van die onbesuisde,
onverwoestbare man. Ze wilde zich niet distantiëren van de wellust, ze wilde rust,
ze wilde de wellust vergeten, ze wilde dat de wellust tot rust kwam en vergat. Ze
maakte plannen die ze uitvoerde, ze was er rotsvast van overtuigd dat het universum
van de liefde oneindig was, dat elke nacht een nieuwe, vers geschapen verwondering
zou schenken.

Liter. Jaargang 20

22
‘Wat ons ook overkomt,’ stelde Risso beslist, ‘wat dan ook, we zullen berusten en
van elkaar houden. Wat dan ook, of het van God gegeven is of door onszelf gewrocht.’
Maar eigenlijk had hij nog nooit eerder een vrouw gehad en hij meende zelf de
uitvinder te zijn van wat hem in feite werd opgelegd. Maar niet zij legde het hem op,
zij, Gracia César, creatie van Risso, gescheiden van hem om hem te completeren,
gescheiden als de lucht van de long, als de winter van het graan.
Het duurde drie weken voor de derde foto kwam. Die kwam ook uit Paraguay en
werd niet bij de krant bezorgd, maar in het pension, gebracht door het kamermeisje,
aan het eind van de middag, nadat hij was ontwaakt uit een droom waarin hij de raad
kreeg zich voor de angst en de waanzin te hoeden door voortaan alle foto's in zijn
portefeuille te bewaren en ze anekdotisch, onpersoonlijk, onschadelijk te maken door
er dagelijks zo'n honderd keer een verstrooide blik op te werpen.
Het meisje klopte op de deur en hij zag de envelop tussen de lamellen van de
jaloezie steken, hij voelde zijn desastreuze werking, zijn trillende dreiging door het
grauwe schemerlicht sijpelen. Hij keek ernaar vanuit zijn bed, als naar een insect,
een giftig dier dat zich platdrukt, wachtend op een moment van onoplettendheid, een
fout waar het van kon profiteren.
Op de derde foto stond ze alleen, robuust op handen en voeten, haar blankheid
verdrong de schaduwen van een schaars verlicht vertrek, haar hoofd was in een
pijnlijke pose achterwaarts naar de camera geheven, de schouders waren half bedolven
onder haar volle, zwarte, loshangende haar. Zo duidelijk herkenbaar was ze nu, alsof
ze zich in de studio van een fotograaf had laten portretteren met haar meest
veelbetekenende, aanhankelijke en scheve glimlach.
Alleen had hij, Risso, nu onherroepelijk medelijden met haar, met die man, met
alle minnaars van de wereld die ooit hadden liefgehad, met de waarachtigheid en de
dwaling van hun overtuigingen, met de simpele absurditeit van de liefde en de
gecompliceerde absurditeit van de liefde geschapen door de mens.
Maar ook die foto verscheurde hij, en hij wist dat hij onmogelijk verder kon leven
als hij weer een nieuwe onder ogen kreeg. Op het magisch vlak echter, waar zij een
verstandhouding hadden gekregen en een dialoog waren begonnen, moest Gracia
wel weten dat hij de foto's meteen na ontvangst zou verscheuren, elke keer minder
nieuwsgierig en minder berouwvol.
Op het magisch vlak waren alle gretige, maar lompe of verlegen mannen slechts
obstakels, onvermijdelijke hinderpalen in de routineuze uitverkiezing, op straat of
in een café of restaurant, van de meest argeloze en onervaren man, degene die geen
enkele argwaan koesterde wanneer ze zich, met potsierlijke trots, voor
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de camera ontblootte, de minst onaantrekkelijke die geloof kon hechten aan haar van
buiten geleerde versierpraatje.
‘Het punt is dat ik nog nooit zo'n man heb gehad als jij, zo uniek, zo anders. En
in mijn toneelleven weet ik nooit waar ik morgen ben en of ik je ooit nog terug zal
zien. Ik wil minstens naar een foto van je kunnen kijken als we ver weg zijn en ik je
mis.’
En nadat ze de man had overtuigd, wat vrijwel altijd makkelijk was, plaatste ze,
denkend aan Risso, of nu even niet denkend aan Risso, getrouw aan de opgave die
ze zich gesteld had, de lampen, stelde de camera in en hitste de man op. Als ze aan
Risso dacht, bracht ze zich een oud voorval in herinnering en verweet hem wederom
dat hij haar geen klap gegeven had, dat hij zich voorgoed van haar had verwijderd
met een vage belediging, een superieur lachje, een commentaar dat haar over één
kam scheerde met alle andere vrouwen. En zonder er iets van te begrijpen, daarmee
demonstrerend dat hij er, in weerwil van al hun nachten en gesprekken, nooit echt
iets van begrepen had.
Zonder al te veel verwachtingen zwoegde en zweette ze in de altijd gore en hete
hotelkamers, ze mat afstanden en lichtsterkten, paste de positie aan van het stijve
mannelijke lid. Ze dwong de man wiens beurt het was met alle mogelijke middelen,
allerlei lokkertjes en liederlijke leugens, zijn schaamteloze, wantrouwige gezicht
naar haar toe te keren. Ze poogde verleidelijk te glimlachen, ze imiteerde de tedere
klakgeluidjes die mensen tegen pasgeboren baby's maken, terwijl ze de seconden
aftelde en tegelijk de intensiteit schatte waarmee de foto zinspeelde op haar liefde
met Risso.
Maar omdat ze dat nooit weten kon, omdat ze zelfs niet wist of Risso de foto's wel
in handen kreeg, begon ze de beelden explicieter te maken en te veranderen in
getuigenissen die nog maar zeer weinig met hen, met Risso en Gracia, hadden uit te
staan.
Ze liet toe, ze stuurde erop aan, dat de gezichten, afgetrokken van begeerte, tot
waanzin gedreven door de oeroude mannelijke bezitsdroom, zich met een starre
glimlach, met een beschamende brutaliteit tot de lens van de camera wendden. Ze
gleed expres op haar rug de foto in, zodat haar hoofd, haar kleine neusje, haar grote
onbeschaamde ogen vanuit het niets achter de foto opdoemden, toonbeeld van de
vuigheden des werelds, van het onbeholpen, onwaarachtige fotografische beeld, de
spotprenten van de liefde, die ze gezworen had regelmatig naar Santa María te sturen.
Maar haar echte fout was dat ze de adressen op de enveloppen veranderde.
De eerste scheiding, toen ze zes maanden getrouwd waren, was welkom, maar ook
rampzalig. Het Souterrain - inmiddels het ‘Stedelijk Theater van Santa María’ -
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ging op tournee naar El Rosario. Daar speelde zij hetzelfde oude spel der begeestering,
dat van acteur onder acteurs die geloven in wat er op de planken gebeurt. Het publiek
was vervoerd en applaudisseerde, of het was onaangedaan. De programma's werden
gedrukt, de recensies werden geschreven, zoals het betaamt, en de mensen
aanvaardden het spel en zetten het voort tot het einde van de avond, pratend over
wat ze gezien en gehoord hadden, en waar ze voor hadden betaald om te zien en te
horen, pratend met een zekere verbijstering, met een zeker opbeurend enthousiasme,
over het spel van de acteurs, de decors, de monologen en de intrige.
Dus het spel, het nabootsen, nu eens melancholiek, dan weer bedwelmend, dat zij
in gang zette door traag naar het raam met uitzicht over de fjord te lopen en huiverend
tegen de voltallige zaal te prevelen: ‘Ja, maar toch heb ik dat niet... Ik leef immers
zelf ook met iets waar de anderen buiten staan,’ werd in El Rosario niet minder goed
ontvangen. Op elke troef die zij uitspeelde kwamen reacties, het spel werd een formule
en het was nu nog onmogelijk je eraan te onttrekken en er van buitenaf naar te kijken.
De eerste scheiding duurde precies tweeënvijftig dagen en Risso trachtte in die
tijd het leven na te bootsen dat hij met Gracia César gedurende de zes maanden van
hun huwelijk had geleid. Op dezelfde tijd naar hetzelfde café gaan, naar hetzelfde
restaurant, dezelfde vrienden zien, op de avenue steeds dezelfde stiltes en
eenzaamheden, terugwandelen naar het pension, begoocheld lijden onder het
vooruitzicht op het weerzien, hoofd en mond malend van de excessieve beelden die
ontsproten aan geïdealiseerde herinneringen of onvervulbare ambities.
Het waren wandelingen van zo'n tien, twaalf huizenblokken, die hij nu alleen liep,
en langzamer, tijdens nachten belaagd door lauwe en ijskoude winden, op de rusteloze
richel tussen lente en winter. Ze boden hem de gelegenheid de graad van zijn behoefte
en zijn verlatenheid te peilen, om erachter te komen dat hun beider waanzin op z'n
minst de grandeur bezat geen toekomst te hebben, geen middel te zijn dat ergens toe
diende.
Zij van haar kant geloofde dat Risso het motto van hun liefde had geformuleerd
toen hij languit, met frisse verbazing, beduusd had gefluisterd: ‘Wat er ook gebeurt,
we zullen altijd gelukkig zijn en van elkaar houden.’
Dat was geen oordeel meer, geen mening, geen wens. Het was een dictaat, het was
een vaststelling, een oeroude waarheid. Niets wat zij dachten of deden zou de waanzin
kunnen afzwakken, de liefde die onveranderlijk was, die geen uitweg kende. Alle
menselijke mogelijkheden konden worden aangewend en alles was gedoemd tot
brandstof te dienen.
Zij geloofde dat buiten hen, buiten de slaapkamer, de wereld verstoken was van
zin, bevolkt door wezens die er niet toe deden, vol zinloze gebeurtenissen.
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Dus dacht ze alleen aan Risso, aan hen beiden, toen de man haar begon op te wachten
bij de uitgang van de schouwburg, toen hij haar uitnodigde en meenam, toen zij zelf
haar kleren uittrok.
Het was de laatste week in El Rosario en zij vond het onnodig om daarvan gewag
te maken in haar brieven aan Risso. Want de gebeurtenis stond niet los van hen beiden
en had tegelijk niets met hen te maken. Want zij had zich gedragen als een
nieuwsgierig, schrander diertje, met een zeker medelijden voor de man, met een
zekere minachting voor de armoede die ze aan haar liefde voor Risso toevoegde. En
toen ze naar Santa María terugkeerde wachtte ze liever tot een woensdagavond omdat Risso op donderdag niet naar de krant ging - tot een tijdloze avond, tot een
vroege ochtend die identiek was aan de vijfentwintig die ze samen hadden beleefd.
Ze vertelde het voor ze zich uitkleedde, trots en teder, alsof ze een nieuwe
liefkozing voor hem had bedacht. Hij, in hemdsmouwen, leunde tegen de tafel, sloot
zijn ogen en glimlachte. Daarna liet hij haar al haar kleren uittrekken en vroeg of ze
het nog eens wilde vertellen, maar nu staande, blootsvoets op het tapijt om en om
draaiend, nu eens met haar gezicht naar hem toe, dan en profil, dan weer met de rug
naar hem toe, van de ene voet op de andere balancerend, haast zonder zich te
verplaatsen. Soms zag ze het lange bezwete gezicht van Risso, het zware lijf dat
tegen de tafel leunde, zijn schouders die het wijnglas afschermden, en soms verbeeldde
ze het zich, verstrooid, omdat ze het verhaal zo getrouw mogelijk wilde vertellen,
omdat ze met vreugde die bijzonder intense liefde herbeleefde die ze in El Rosario
voor Risso had gevoeld, terwijl ze met een man was wiens gezicht ze was vergeten,
terwijl ze met niemand was, terwijl ze met Risso was.
‘Oké, kleed je nu maar weer aan,’ zei hij met dezelfde verbaasde bromstem als
waarmee hij almaar had herhaald dat alles mogelijk was, dat de wereld aan hun
voeten lag.
Zij keek aandachtig naar zijn glimlach en trok haar kleren weer aan. Een tijdlang
staarden ze naar het patroon op het tafelkleed, de vlekken, de asbak met het vogeltje
waarvan de snavel afgebroken was. Daarna kleedde ook hij zich weer aan en ging
weg, om de donderdag, zijn vrije dag, te besteden aan een gesprek met Mr. Guiñazú,
om hem ervan te overtuigen dat een scheiding dringend geboden was en om al bij
voorbaat de spot te drijven met de verzoeningsgesprekken.
Daarna volgde een lange, morbide tijd waarin Risso haar terug wilde en tegelijk
de pijn en de walging haatte van elk denkbare hereniging. Vervolgens besloot hij dat
hij Gracia nodig had, en nu een beetje meer dan vroeger. Dat een verzoening
noodzakelijk was en hij bereid was elke prijs te betalen zolang het maar niet uit eigen
wil was, zolang het maar mogelijk was haar weer 's nachts te bezitten zonder zelfs
maar ja te zeggen met zijn stilzwijgen.
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Hij bracht de donderdagen wederom met zijn dochter door en luisterde naar de litanie
van alle uitgekomen voorspellingen die haar grootmoeder aan de eettafel opdiende.
Van Gracia ontving hij vage, omzichtige berichten, hij begon haar te zien als een
onbekende vrouw wier gelaatsuitdrukkingen en reacties hij moest raden of afleiden,
als een vrouw die alleen en beschut leefde, nu eens hier, dan weer daar, onder de
mensen, die voorbestemd was de zijne te worden en van wie hij moest houden,
misschien wel op het eerste gezicht.
Bijna een maand na de scheiding liet Gracia verschillende, tegenstrijdige adressen
achter en vertrok uit Santa María.
‘Maak je geen zorgen,’ zei Guiñazú. ‘Ik weet heel goed hoe ze zijn, die vrouwen,
en ik verwachtte al zoiets. Het betekent dat ze huis en haard verlaten heeft, en dat
vereenvoudigt de zaak, die kan niet gedwarsboomd worden door een evidente
vertragingsmanoeuvre waarmee de aangeklaagde partij haar onredelijkheid toont.’
Het was een vochtig begin van de lente en vele avonden kwam Risso van de krant
of het café gewandeld, scheldend op de regen, het vuur van zijn lijden aanblazend
en van zich afzettend om het beter te kunnen aanschouwen en zich erover te
verwonderen. Hij stelde zich liefdesdaden voor die hij nimmer beleefd had, om ze
vervolgens met een wanhopige begeerte weer in zijn herinnering terug te roepen.
Risso had de laatste drie berichten ongezien vernietigd. Hij voelde zich nu, en
voor altijd, op de krant en in het pension, als een stuk ongedierte in zijn hol, als een
beest dat de schoten van de jagers in zijn grot hoort weergalmen. Hij kon zich alleen
voor de dood en het denkbeeld van de dood hoeden door zich tot kalmte, tot niet
weten te dwingen. Ineengedoken, met trillende poten en snorharen en trekkende
muil, kon hij slechts afwachten tot de furie van de ander was uitgeraasd. Hij voelde
de drang tot begrip, maar veroorloofde zich niet zijn gedachten onder woorden te
brengen en verwarde de Gracia die mannen en poses voor de foto's uitzocht met het
meisje dat maanden geleden met kleren, conversaties en make-up, met knuffels voor
zijn dochter, de verovering in scène had gezet van een verstokte, troosteloze
weduwnaar, van deze man, die een karig loon verdiende en die vrouwen niet meer
te bieden had dan loyaliteit en een verbijsterend onbegrip.
Hij begon te geloven dat het meisje dat hem lange, vurige brieven schreef tijdens
de korte scheidingen in de zomers van hun verloving, dezelfde persoon was die hem
met haar foto's tot wanhoop wilde drijven en te gronde richten. En hij kwam tot de
conclusie dat de minnaar die in de drift zonder vertroosting van het bed de duistere
geur van de dood heeft opgesnoven, altijd gedoemd is, zowel voor zichzelf als voor
haar, de vernietiging, de definitieve vrede van het niets na te streven.
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Hij dacht aan het meisje dat 's middags, gekleed in een wijde bonte jurk van stijve
stof - zo zag hij het in zijn herinnering - gearmd met twee vriendinnen over de
boulevard flaneerde en de ouverture van de Barbier van Sevilla, waarmee het
zondagconcert van de harmonie werd afgesloten, trotseerde om een korte blik op
hem te werpen. Hij herinnerde zich hoe ze bliksemsnel haar gelaat met een woest
uitdagende en tegelijk verleidelijke uitdrukking naar hem toekeerde, hem het volle
zicht bood op de haast mannelijke schoonheid van een in zichzelf gekeerd, rond
gezicht, en hem, murw geslagen door zijn staat van weduwnaar, daarmee uitverkoor.
En beetje bij beetje gaf hij toe dat zij diezelfde naakte vrouw was, zij het een tikje
molliger, met een zeker aplomb, wijzer geworden, die hem foto's stuurde uit Lima,
Santiago en Buenos Aires.
Waarom, zo vroeg hij zich ten slotte af, waarom niet accepteren dat die foto's, haar
nauwgezette voorbereiding, haar punctuele verzending, uit dezelfde liefde, hetzelfde
vermogen tot nostalgie, dezelfde ingewortelde loyaliteit stamden?
De volgende foto kwam uit Montevideo, maar werd noch bij de krant, noch bij het
pension bezorgd. En hij kreeg hem niet te zien. Op een avond, toen hij El Liberal
verliet, hoorde hij achter zich de manke pas van de oude Lanza die hem op de trap
achterna kwam, zijn scheurende hoest in zijn rug, de verraderlijk onschuldige
openingszin. Ze gingen een hapje eten in café Bavaria en Risso zou naderhand
gezworen hebben dat die sjofele, baardige, zieke man, die tussen de gangen door
met zijn ingevallen mond aan een natte sigaret pafte, die hem niet recht wilde
aankijken, die clichés debiteerde over het nieuws dat ze die dag van up op de krant
gekregen hadden, helemaal vol was van Gracia, of van het uitzinnige, absurde aroma
dat de liefde afscheidt.
‘Van man tot man,’ zei Lanza gelaten. ‘Of van een oude man die slechts het
twijfelachtige geluk smaakt dat hij nog leeft. Van een oude man tot jou. En ik weet
niet, want dat weet je nooit, wie jij bent. Ik weet een paar feiten en ik heb dingen
gehoord. Maar ik heb geen zin meer om tijd te verliezen aan geloven of twijfelen.
Het komt op hetzelfde neer. Elke ochtend stel ik, bitter noch dankbaar, vast dat ik
nog leef. Ik sleep me met een mank been en aderverkalking door Santa María en
over de redactie, ik heb herinneringen aan Spanje, ik corrigeer drukproeven, ik schrijf
en soms praat ik te veel. Zoals nu. Ik kreeg een vunzige foto toegestuurd en het lijdt
geen twijfel wie de afzender was. Ik zou ook niet weten waarom ze hem aan mij
stuurde. Op de achterkant stond: “Voor opname in de Collectie Risso,” of iets
dergelijks. Ik ontving hem zaterdag en heb twee dagen lopen piekeren of ik hem aan
jou zou geven of niet. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het beter is om het je te
vertellen, want zoiets aan mij sturen is krankjorum, en misschien is het voor jou goed
om te weten dat ze gek geworden is. Nu weet je hoe het zit en
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ik vraag je alleen nog toestemming om de foto te verscheuren, zonder hem aan je te
laten zien.’
Risso stemde toe, en die nacht, terwijl hij tot de ochtend naar het schijnsel lag te
staren dat de straatlantaarn op het plafond van zijn kamer wierp, begreep hij dat de
tweede kwetsing, de wraak, in wezen minder erg was dan de eerste, het verraad, maar
ook veel minder draaglijk. Zijn grote lijf voelde aan als een open zenuw, blootgesteld
aan de pijnigende lucht, hulpeloos, zonder hoop op verlichting.
De vierde foto die niet aan hem was gestuurd werd de volgende donderdag door de
grootmoeder van zijn dochter op tafel gesmeten. Het meisje was naar bed gegaan en
de foto zat ook nu weer in een envelop. Hij kwam neer tussen de waterkan en de
suikerpot, schuin en getint door de weerschijn van een fles, met gretige letters in
blauwe inkt.
‘Je zult wel begrijpen dat na dit...’ hakkelde de grootmoeder. Ze roerde in haar
koffie en keek naar het gezicht van Risso, zoekend in zijn profiel naar het geheim
van de alomtegenwoordige vunzigheid, het waarom van de dood van haar dochter,
de verklaring voor zoveel dingen die zij had vermoed, zonder het lef te hebben ze te
geloven. ‘Je zult wel begrijpen...’ herhaalde ze woedend, met oude, verdwaasde stem.
Maar ze wist niet wat hij wel moest begrijpen en Risso begreep het evenmin, hoe
hij zich ook inspande, terwijl hij naar de envelop keek die daar voor hem lag, met
één hoek tegen de rand van zijn bord.
Buiten was het stikdonkere nacht en de open ramen van de stad voegden bij het
melkachtig mysterie van de hemel de mysteriën van de mensen, hun begeerten en
hun mores. Woelend in bed meende Risso dat hij het begon te begrijpen, dat het
begrip als een ziekte, als een welbevinden zich in hem voltrok, bevrijd van de wil
en het verstand. Het gebeurde gewoon, van het contact tussen zijn voeten en zijn
schoenen tot de tranen die over zijn wangen in zijn hals biggelden. Het begrip voltrok
zich in hem, en het interesseerde hem niet te weten wat het was dat hij begreep,
terwijl hij keek naar zijn tranen of de herinnering aan zijn tranen, de uitgestrekte
passiviteit van zijn lichaam op het bed, de bollende wolken in het raam, verleden en
toekomstige taferelen. Hij zag de dood en de vriendschap met de dood, het
hoogmoedig dedain voor de regels die de mensen zich hadden verwaardigd te
eerbiedigen, de waarachtige verbazing over de vrijheid. Hij scheurde de foto op zijn
borst aan snippers, zonder zijn ogen af te houden van het blanke schijnsel van het
raam, traag en zorgvuldig, bang om lawaai te maken, iets of iemand te storen.
Vervolgens voelde hij een nieuwe lucht langs strijken, wellicht ooit als kind
ingeademd, die het vertrek vulde en zich lui en log door de straten
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en over de niets vermoedende gebouwen spreidde, om hem op te wachten en
bescherming te bieden, morgen en de dagen erna.
Toen het ochtend werd had hij zich geleidelijk aan vertrouwd gemaakt, als steden
die hem vroeger onbereikbaar schenen, met de onbaatzuchtigheid, het geluk om niets,
de aanvaarding van de eenzaamheid. En toen hij 's middags ontwaakte, toen hij zijn
das en zijn riem losmaakte en zijn horloge afdeed, terwijl hij zwetend naar het raam
met de muffe stank van onweer liep, werd hij voor het eerst bevangen van een
vaderlijke genegenheid voor de mens en zijn wederwaardigheden. Hij had besloten
achter het adres van Gracia te komen, haar te bellen of met haar samen te gaan wonen.
Die avond op de krant was hij een traag en gelukkig man, onhandig als een
jongeling voltooide hij zijn voorgeschreven kolommen met de slordigheden en fouten
die je een beginneling makkelijk vergeeft. Het grote nieuws was dat Ribereña
waarschijnlijk niet in de races van San Isidro zou uitkomen, ‘want wij hebben uit
betrouwbare bron vernomen dat de favoriete hengst El Gorrión deze ochtend met
een voorbeen hinkte, hetgeen wees op een peesontsteking en geen twijfel liet over
de ziekte waaraan hij leed.’
‘Als je bedenkt dat hij de paardenrennen versloeg,’ vertelde Lanza, ‘dan ga je haast
geloven dat zijn ontreddering zoiets was als van de man die zijn hele salaris verwedde
om een tip die hij had gekregen en die door de verzorger van het paard, de jockey,
de eigenaar en het paard zelf bevestigd werd. Want ook al had hij naar verluidt alle
reden in de wereld om te lijden en alle slaappillen van alle apotheken van Santa María
in te nemen, wat hij een half uur voordat hij het deed aan mij toonde, was niets anders
dan het gemoed en de houding van een bedrogen man. Een man die zeker was geweest
van zijn zaak, die buiten gevaar was, en dat nu niet meer was, en die er maar niet
achter kon komen hoe het had kunnen gebeuren, welke beoordelingsfout hij had
gemaakt zodat de ramp zich voltrok. Want op geen enkel moment noemde hij het
beestje bij zijn naam dat die schunnige foto's aan jan en alleman in de stad stuurde,
en hij wilde niet eens de helpende hand die ik hem bood aannemen, die ik hem
voorhield, zonder er zelf in te geloven, namelijk dat het beestje - die hoer die brutaal
en naakt met zichzelf te koop liep, of die op het toneel de baarmoederproblemen van
alle andere hoeren uit het wereldtoneel koesterde - dat dat beestje misschien wel
knettergek was. Niks. Hij had zich vergist, niet door met haar te trouwen, maar op
een ander moment, dat hij niet wilde benoemen. Het was zijn schuld en onze
conversatie was bizar en beklemmend, want hij had me al verteld dat hij zich van
kant ging maken en hij had me er al van overtuigd dat het vergeefs en dwaas en nog
eens vergeefs zou zijn te proberen hem op andere gedachten te brengen. En hij sprak
koel tegen me, zonder

Liter. Jaargang 20

30
acht te slaan op mijn smekende raad dat hij zich beter kon gaan bedrinken. Hij had
zich vergist, hield hij vol. Hij, en niet dat stuk ongeluk dat de foto aan zijn dochtertje
stuurde, op de nonnenschool, misschien in de verwachting dat de moeder overste
hem open zou maken, misschien in de hoop dat hij ongeopend in handen van Risso's
dochter zou vallen, in de zekerheid dat ze Risso deze keer zou treffen waar hij echt
kwetsbaar was.’
Niet om des hemels willen heb ik U lief,
Mijn God, noch is het de zo gevreesde hel
Die mij verhinderen zal dat ik U grief
Of benevens door mijn aardse zonden kwel.
't Is omwille van U, Heer, Uw aangezicht
Genageld aan het kruis, zo wreed bespot
Uw vlees vol wonden gekliefd tot op 't bot
Omwille van Uw dood door ons gesticht.
Weet toch, Uw liefde drijft mij in dier mate
Dat 'k ook zonder hemel U beminnen zou.
Gij behoeft mij geen reden aan te praten,
Ook zonder hel volhardde ik in mijn trouw.
En zelfs indien alle hoop mij zou verlaten,
Dan hield 'k van U zoals ik thans van U hou.
Toegeschreven aan Johannes van het Kruis.
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Greetje Kruidhof
Inkijkexemplaar
- In het najaar van 2016 hing werk van Greetje Kruidhof op een
tentoonstelling in Huis Kernhem. Haar bijdrage bestond uit negen
gedichten die op ansichtkaarten getypt werden, mede opgemaakt door
Marieke Feenstra. Een selectie vindt u op de volgende pagina's; de overige
gedichten zijn te vinden op leesliter.nl. *
Op reis hierheen verloor ze steeds meer wereld
De bedden leunen wijdbeens tegen de muur
De thee is therapie en corvee
Het vlees is 's morgens als gebraden en heel zacht
Haar ouders op bezoek. Hun jassen op een stoel
De man met wie ze rookt klopt aan
De tuinman sneed vandaag wat takken af
Ze schrijft papieren vol, de letters veelbelovend
Ze is prinses in een kasteel
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2
De bedden leunen wijdbeens tegen de muur
en kijken of ze binnen durft te komen.
De deur nog voor haar lijf duwt iemand
die de weg kent haar opzij, de zaal in
waar naakte ramen zich in het zeil spiegelen
blauw aangelopen lucht met takken in een lijst je.
Ze schudt het kussen op, strijkt kreukels uit de dekens
stopt in. De lakens grinniken.

3
De thee is therapie en corvee [Problem].
Vandaag oefent een man zetten en schenken.
De mok stempelt haar broek. Om haar heen
beweegt de groep, logge vlieg zonder vleugels achter glas.
Ze hoort de mensen zoemen.
Rondkijken moet ze. Een man fluistert
tegen de muur, een meisje puzzelt met haar handen.
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De dag is door zijn zuurstof heen.
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BRIEFKAART
(CARTE POSTALE)
4
Het vlees is 's morgens al gebraden en heel zacht.
De messen kunnen alleen smeren.
Het raam gaat na veel duwen op een kier. Haar pols
wringt ze naar buiten, vrijheid die blauwe plekken bijt.
Ze viert het met een sigaret
blaast tegen de rook die binnenkomt maar hij danst
voor haar langs en om haar heen, splitst zich, lacht
om dat [Problem] lichaam klem achter een open raam.

BRIEFKAART
(CARTE POSTALE)
5
Haar ouders op bezoek. Hun jassen op een stoel
de tafel vol met zorgen, sloffen en een plant.
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De moeder zoekt en vindt: een ruime kamer, kijk de zon
en wat zul je genieten van die bomen. Ze zwijgt
knakt dan: een mooie plek voor haar en die hortensia.
Zon en haar ouders als een oud verbond
bekijken haar wereld en verdelen hem. Zonder geluid sust ze
de plant die nooit te horen krijgt waar hij wordt neergepoot.
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BRIEFKAART
(CARTE POSTALE)
6
De man met wie ze rookt klopt aan
hij wil een laatste sigaret je samen.
Straks rook ik dus alleen, zegt hij, ze gaan jou
ook vast snel ontslaan, we kunnen misschien
en dan. Ze zwijgen en twijfelen
aan vrijheid die een sleutel nodig heeft en een bel
plus telefoon en buren die je horen schreeuwen
als je droomt dat je huis geen deuren heeft.

BRIEFKAART
(CARTE POSTALE)
9
Ze is [Problem] prinses in een kasteel
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met glazen muren en op elke deur een ander slot.
Alleen het personeel heeft sleutels.
De ramen zijn bewapend maar door hun kier
ruikt ze aarde. Ze vangt regen op naar vingers
smeert druppels op haar wangen uit
alsof ze huilt of blootshoofd in de buien
horizon zoekt.
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Maarten Buser
Bas Jan Ader en ik
Over de kunst van het plaatsvervangend participeren
However I run a mirror slaps
me in the face
Frank O'Hara

Bas Jan Ader
Je laten vallen is eng. Althans, dat zullen veel mensen vinden. Denk maar aan een
populaire vertrouwensoefening tijdens toneellessen en teambuildingsdagen: je gaat
met je rug naar een ander staan en laat je vervolgens naar achteren vallen. Velen ook ik - willen het wel, maar laten zich een miniem eindje vallen en steken dan snel
hun been uit.
Wie aan Bas Jan Ader (geboren in 1942, vermist sinds 1975) denkt, denkt
waarschijnlijk eerst aan een vallende man. De kunstenaar maakte begin jaren zeventig
een aantal video's waarin hij zichzelf liet vallen. In Fall I dondert hij met stoel en al
van het dak; in Broken fall (organic) hangt hij in een boomtak boven een sloot, en
verschuift steeds iets verder naar het uiteinde van de tak, tot hij eraf glijdt; in Broken
fall (geometric) wankelt hij anderhalve minuut lang, steekt daarbij soms zijn been
uit, en laat zich uiteindelijk zijwaarts vallen. Vooral in de Broken fall-video's is sprake
van een vreemd soort spanning: je weet dat Ader zal vallen, maar wanneer? Hij
wankelt of blijft even op de dakgoot liggen; hij lijkt een paar keer per video bijna te
vallen, doet dat niet, en uiteindelijk gebeurt het onvermijdelijke.
Bovengenoemde video's zijn de registraties van performances; daarom staat Ader
bekend als performancekunstenaar. Sam Phillips schrijft in zijn mooie, handig
compacte boek Moderne en hedendaagse kunst begrijpen (2012) over
performancekunst: ‘Het lichaam van de kunstenaar en de performance [...] werden
het kunstwerk. Art performances waren experimenteel van opzet, grensoverschrijdend
van karakter, en conceptualistisch in hun doel complexe ideeën uit te dragen.’
Performances als die van bijvoorbeeld Ader of Marina Abramović kunnen je er als
het ware aan herinneren dat je een lichaam hebt, door je in te leven in de kunstenaars
- soms gebeurt dat vrijwel automatisch, alsof je plaatsvervangend participeert.
Aders werk wordt - naast performance art - vaak onder de noemer conceptuele
kunst geschaard: kunst die vanuit een idee, een concept vertrekt. De begrippen
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‘concept’ en ‘conceptuele kunst’ roepen tegenwoordig vaak associaties op met
kunstenaars die via behoorlijk cerebraal werk iets willen zeggen over een belangrijk
(maatschappelijk) thema. Denk aan het vaak opduikende karikatuur van de moderne
kunst: een kunstenaar die bizarre kunst maakt, en daarbij doodserieus uitlegt welke
Belangrijke Ideeën hij daarmee uit wil drukken. Aders werk is echter conceptueel
in de zin dat hij een proefopstelling op lijkt te zetten: hier een paar lampen, ik hou
een zware steen vast, die is te zwaar om vast te houden, ik zal 'm een keer moeten
laten vallen, en dan? Hoe lang lukt het me om deze tak vast te houden, zodat ik niet
val? Complexe ideeën lijken er niet aan ten grondslag te liggen, integendeel.
Ader zet in zijn video's op zich vrij eenvoudige handelingen centraal. Je zou kunnen
zeggen: wat hij doet is wat hij doet. En toch, of misschien juist daardoor, worden
ook deze performances geïnterpreteerd - misschien omdat we er behoorlijk aan
gewend zijn geraakt dat een uitleg nodig is bij veel moderne kunst, zodat we door
theoretische inkadering bijvoorbeeld een haai in een tank vol sterk water als een
kunstwerk kunnen zien. Neem de video I'm too sad to tell you (1991), waarin Ader
drie minuten lang voor de camera huilt. Ik zag een keer op een museumbordje een
genderinvulling van het kunstwerk: we worden geconfronteerd met het taboe van de
huilende man. Je kunt je ook afvragen: waar komt dit verdriet vandaan? Dan maak
je er een verhaaltje van; ook een interpretatie.
Ook ik ontkom niet aan eigen verdere invullingen: bij de valvideo's moet ik
bijvoorbeeld vaak denken aan een Engelse uitdrukking: ‘a leap of faith’. Letterlijk
vertaald is dat ‘een stap van/uit geloof’. Je zou het een geloofsdaad kunnen noemen,
of blind vertrouwen - iets ondernemen waarvan je niet rationeel gezien niet weet of
het goed afloopt, en je doet het tóch. In het Nederlands zou je het over ‘een sprong
in het diepe’ hebben. Bij Ader wordt die leap of die sprong vrij letterlijk uitgebeeld:
hij laat zich vallen en ziet wel wat er gebeurt. Uit zijn werk spreekt een grote overgave.
In Fall II rijdt hij op zijn fiets de gracht in; hij slingert wel, maar lijkt er niet over te
twijfelen om de andere kant op te sturen zodat hij droog blijft. Hij blijft gefocust en
zet die stap in de richting van het onbekende.
Eenzelfde overgave spreekt uit Aders laatste project: In search of the miraculous.
In 1975 zong een koor zeemansliederen; vervolgens vertrok de kunstenaar in een
bootje richting Noord-Amerika, en bij zijn aankomst zou een ander koor dezelfde
liederen zingen. De reis zou uiterlijk tweeënhalve maand moeten duren. Na drie
weken was alle radiocontact met Ader verbroken. Tien maanden later werd zijn
bootje gevonden. Hijzelf was nergens te bekennen. Meer dan eens is beweerd dat
zijn verdwijning zelf als kunstwerk is bedoeld. Dat is mij persoonlijk een tikkeltje
te romantisch, te erg ‘het lijden van de jonge kunstenaar’, maar dat dat idee leeft wil
wat zeggen over de toewijding die uit Aders kunst spreekt.
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Sprong
Soms moet je als kunstkijker zo'n sprong in het diepe maken: in een soort hypothese
geloven om verder door te dringen tot een kunstwerk of zelfs een oeuvre - een beetje
zoals je soms een beredeneerd gegokt sudokucijfer invult omdat je anders niet verder
kunt komen. Ik geloof dat Ader kunst maakte die op eenzelfde manier werkt als veel
middeleeuwse christelijke kunst; via dezelfde mechanieken zou je bijna kunnen
zeggen. Hoewel zijn werk nergens echt expliciet naar religieuze thema's of symbolen
verwijst - hetzij in de titel, hetzij op visueel niveau - doet het daar vaak op een
abstractere manier aan denken. De titel In search of the miraculous kán als een
toespeling op mystiek gelezen worden, maar het duidelijkst is die religieuze connectie
te zien in I'm too sad to tell you. Het beeld van de huilende man herinnerde me ergens
aan; was het soms een toespeling op een ander kunstwerk?
De puzzelstukjes vielen in elkaar toen ik het Rijksmuseum Twente herbezocht. Ik
stond daar voor de tweede keer voor Man van smarten van Albrecht Bouts, een
zestiende-eeuwse schilder. Het schilderij toont een lijdende Christus, op een zeer
expressieve, confronterende manier. Anachronistisch gezegd is het een close-up,
zowel van het gezicht als van het lijden: er druipen bloeddruppels uit de plaatsen
waarop de doornenkroon in het voorhoofd steken. En hij huilt: duidelijke, dikke
tranen. De boodschap is duidelijk: heb medelijden.
De tweelingbroer van ‘heb medelijden’ is ‘wees blij dat jij het niet bent’. Rondom
dit duo is veel middeleeuwse kunst over Christus gemaakt. Destijds was ‘de gewone
mens’ niet of nauwelijks geletterd. De Bijbel was in het Latijn geschreven, en de mis
geschiedde ook vrijwel geheel in die taal. Hoe laat je analfabeten kennismaken met
de belangrijke christelijke verhalen? Door ze uit te beelden. Op een bepaalde manier
is veel middeleeuwse christelijke kunst eigenlijk veel conceptueler dan het werk van
Ader - door ideeën uit te drukken. Christus was een populair onderwerp vanwege
zijn zeer belangrijke rol binnen het geloof: hij heeft volgens de Bijbel immers de
mens van de erfzonde verlost. Schilderijen en sculpturen van de lijdende heiland
laten zien wat hij voor de mens heeft doorstaan. De boodschap is duidelijk: zie hoe
Christus voor ons heeft geleden en wees hem dankbaar.

En ik
Wat zegt een middeleeuwse huilende Christus - waar een video uit de jaren zeventig
aan doet denken - over Aders vallende mannen? Als het op kunst aankomt - en zeker
het schrijven daarover - is er een belangrijke tweede sprong in het diepe: je eigen
spinsel van associaties en belevingen tonen in de hoop zo het werk zelf voor anderen
verder te ontsluiten. Ik ga die stap zetten, en sla daarna gelijk
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een dwarsstraat in: Marina Abramović voerde in 2010 haar performance The artist
is present uit. Van midden maart tot eind mei zat ze in het MoMa, 736(!) uur lang.
Ze moest zo weinig mogelijk bewegen en mocht niet praten. Bezoekers konden
tegenover haar plaatsnemen, en net als zij moesten ze stil blijven zitten en zwijgen.
Stel je voor dat je zo'n toeschouwer bent, dat je tegenover haar gaat zitten en
compleet stil moet blijven. Er ontstaat een gedeelde belevenis die lijkt op wat je bij
Aders performances aantreft: je verplaatst je in de ander. Wat als jij daar aan de
dakgoot hangt? Wat als jij naar de gracht fietst met de zekerheid dat je te water zult
raken? Veel kunst over Christus doet dat ook, als een soort oproep: stel je eens voor
dat jij degene bent die daar lijdt. Zo word je aangezet tot dankbaarheid en geloof.
De genoemde performances van Abramović en Ader roepen dat religieuze gevoel
niet op, maar evoceren wel een gevoel van overgave: van het (gewoon) doen, van
de sprong in het diepe - de leap of faith. Aders bekende valvideo's passen binnen dat
kader, net als de boottocht. I'm too sad to tell you, de
huilende-mannen-taboe-interpretatie incluis: min of meer hetzelfde verhaal. Soms
wil je huilen, maar voel je je bezwaard om dat te doen. Ader doet het. Hij huilt voor
de camera, hij laat zich vallen, hij onderneemt die lange boottocht. Aan dat laatste
moet ik niet eens denken: ik zou me ontzettend zorgen maken om wat er allemaal
verkeerd zou kunnen gaan. Als ik me wil laten vallen, steek ik automatisch een been
uit zodat ik hoogstens even wankel. Ader doet dingen die ik niet zou kunnen of
durven; waarschijnlijk fascineert hij mij daarom.
Even terug naar I'm too sad to tell you: die titel is zo opvallend omdat er een ‘jij’
wordt aangehaald: een ander. Die is niet te zien. Hoewel Ader in de video geen
(oog)contact probeert te maken, is het niet moeilijk voor te stellen dat die ‘jij’ de
kijker is; dat jíj de you bent. En de ander lijkt bij nadere beschouwing ook een rol te
spelen in zijn andere werk: de toeschouwer als plaatsvervangende participant die
zich voorstelt dat hij het is die valt of huilt. Misschien zijn Aders video's daarom niet
zo hermetisch als ze soms lijken; niet dat besliste, absolute, haast monomane ‘hier,
nu, ik’. Hij legde zijn performances vast op video, liet ze aan anderen zien; misschien
functioneren ze pas echt als een ander ernaar kijkt.
Laatste stap richting het onbekende: als de katholieke kerk in de middeleeuwen
beschikking had gehad tot camera's en andere filmtechniek, had ze wellicht
performance-achtige video's gemaakt om Christus' lijden over te brengen.
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René van Loenen
Drie vrouwen
Eva
Jij hebt de jager en de boer gebaard,
de ziener en de denker, de dichter
en de muzikant. Wie heb jij niet gebaard?
Chapeau, grootmoederdier!
Maar heilig ben je nooit verklaard.
Dat kan ook niet. Je bent te veel
omvattend. Duizelingwekkend ver
sta jij aan het begin.
Toch hunkeren wij naar jouw lijf.
Jij bent de bron waaraan wij 's nachts
ons laven, jij oermoeder en min.

Delila
Gevangen in het fijnbesnaarde web
van haar bedrog ligt hij te slapen
als een kind. Ze houdt van hem,
haar ruw behaarde boeienkoning,
nu hij zo weerloos is, niet meer
in staat spierballentaal in doodslag
om te zetten. Ze heeft hem zacht
gekregen, ze heeft hem murw gemaakt
met zoete woorden en gezeur.
Ze scheert vannacht zijn hoofdhaar
af. Belagers staan te dringen
aan de deur. Het wordt zijn dood.
Zij houdt van hem zoals hij ligt
te slapen in haar schoot.
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Izebel
Aan de knoppen van de koninklijke regelkamer
bedrijft zij sluw het politieke spel, vertrouwt
op de kracht van haar vruchtbaarheidsgoden,
gelooft in de macht van haar lijf.
Zij fluistert haar knorrige mannetje
haar uitgekookte plannen in.
Ben jij nou koning of niet?
Gedraag je er dan naar!
Als hij muizenissen mompelt drukt zij
zijn hoofd tegen haar machtige borsten, strijkt
door zijn haar en zegt: Ik speel voor jou
met vuur, ik regel het.
Hoor hoe de honden blaffen op dit late uur.

Liter. Jaargang 20

41

Jaap van der Molen
Een mythische onderlaag in een moderne ballade
Een intertekstuele analyse van ‘Tin Angel’ van Bob Dylan
Hier en daar klinkt uit een ivoren toren nog wat gesputter, maar het is nu toch echt
een feit: Bob Dylan mag definitief tot de wereldliteratuur worden gerekend nu hij
de Nobelprijs voor de Literatuur heeft gekregen. Zoals hij in 1965 op het Newport
Folk Festival muzikale grenzen verlegde door met een elektrisch versterkte band op
te treden, zo heeft hij nu de literatuur opnieuw gedefinieerd en verrijkt met een
enorme hoeveelheid liedteksten. De jury roemt zijn vernieuwing van de Amerikaanse
liedtraditie. Inderdaad heeft Dylan altijd bewust aansluiting gezocht bij uiteenlopende
bronnen, zowel literaire als muzikale. Op het album ‘Tempest’ uit 2012 zijn daar
mooie voorbeelden van te vinden: onder de oppervlakte van het nummer ‘Tin Angel’
stroomt een onderaardse rivier van oude teksten, stijlen en ideeën.
Op het eerste gehoor is ‘Tin Angel’ geen muzikaal hoogstandje: één voortdurend
herhaald akkoord, een zeurderig basloopje en Bob Dylan die met gruizelige stem het
verhaal van een passiemoord bezingt. Het gaat over een man, ‘the boss’, die thuiskomt
en ontdekt dat zijn vrouw is weggegaan met een zekere Henry Lee. Met zijn knecht
achtervolgt hij te paard de vrouw en haar minnaar. Wanneer hij het overspelige paar
gevonden heeft, tracht hij zijn vrouw te overreden met hem mee te gaan. Zij weigert
echter en Henry Lee schiet hem dood. Dan komt de vrouw tot bezinning, doodt haar
minnaar en maakt een einde aan haar eigen leven. Het verhaal lijkt simpel, maar
schijn bedriegt. Wie de 28 coupletten goed beluistert, raakt vroeg of laat verstrikt in
complexe dialogen en een ondoorzichtige chronologie.
In zijn boek Alias Bob Dylan revisited schrijft Stephen Scobie dat Bob Dylan in zijn
werk trekken vertoont van de trickster, de archetypische schelm die op uiteen-lopende
manieren zijn identiteit tracht te verhullen. Niet alleen zijn naamswijziging (Robert
Allen Zimmerman werd Bob Dylan) en tekstuele motieven als masker, dief, spiegel,
broeder en geest zijn daar uitingen van, maar ook de veelvuldige citaten uit en allusies
op de meest uiteenlopende bronnen: van Bijbel en klassieken tot negentiende-eeuwse
Amerikaanse en moderne Japanse literatuur. Vanaf het allereerste begin heeft Dylan
onbekommerd beelden, tekst en muziek van anderen gebruikt, zonder bronvermelding.
Dylankenner Sean Wilentz omschreef
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dit treffend: ‘Dylan, an artist, steals what he loves and then loves what he steals by
making it new.’ ‘Tin Angel’ vormt hier geen uitzondering op. Het lied verwijst op
meerdere niveaus naar andere teksten en een analyse daarvan kan helpen bij de
interpretatie ervan.
Een model voor zo'n intertekstuele analyse biedt Maaike Meijer in Draden in het
donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Zij onderscheidt drie niveaus, namelijk
(1) directe verwijzingen naar andere teksten die een auteur al dan niet bewust in zijn
tekst heeft verwerkt, (2) de manier waarop de regels van een genre worden gevolgd
of ondermijnd en (3) de doorwerking van een culturele ideologie in een tekst.

Niveau een: directe intertekstuele verwijzingen
Wat de directe verwijzingen betreft, springt de titel meteen in het oog. Een engel van
blik speelt op geen enkele manier een rol in het verhaal, maar lijkt te verwijzen naar
de gelijknamige song van Joni Mitchell. Daarin staan de volgende regels, die perfect
passen bij de bedrogen echtgenoot in het verhaal van Dylan:
There's a sorrow in his eyes
Like the angel made of tin
What will happen if I try
To place another heart in him

Opvallend is dat Joni Mitchell in 2010 in harde bewoordingen afstand nam van
Dylans gewoonte om teksten van anderen te gebruiken: ‘Bob is not authentic at all.
He's a plagiarist, and his name and voice are fake’, waarna in de media een heftige
discussie ontstond tussen voor- en tegenstanders. Daarom is de van Mitchell gestolen
titel eveneens een plagerig antwoord op die beschuldiging. Verder verwijst de naam
van de minnaar, Henry Lee, wellicht naar zowel de gelijknamige beruchte
Amerikaanse seriemoordenaar als naar een murder ballad van Nick Cave met die
titel. De luisteraar kan zich voorbereiden op een gewelddadig verloop van het verhaal.
Dit wordt nog versterkt door de mededeling dat de bedrogen echtgenoot en zijn
mannen het paar achtervolgen ‘long down the broad highway’. Een verwijzing naar
de brede weg die leidt naar het verderf uit het Mattheüsevangelie ligt voor de hand.
Daarnaast kunnen deze woorden ook alluderen op de roman Broad highway (1910)
van Jeffery Farnol. In de eerste helft van de twintigste eeuw was dit in Amerika een
zeer populair boek dat qua thematiek (een complexe liefde, rivaliteit en moord)
parallellen heeft met ‘Tin Angel’.
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Een andere allusie is te vinden in de slotregels. Na de dood van de drie personages
besluit het lied met de regels:
Funeral torches blazed away
Through the towns and the villages all night and all day

De fakkel is in de Griekse mythologie het symbool van Hekate, de godin van onder
meer de onderwereld. Zij werd afgebeeld in de gedaante van een vrouw met drie
lichamen die met de rug naar elkaar staan en drie fakkels vasthouden. In de Romeinse
tijd vonden begrafenissen 's nachts plaats bij het licht van fakkels. De verwijzing
beklemtoont het onheil waarin de betrokkenen zichzelf en elkaar hebben gestort en
benadrukt het universele karakter van de gebeurtenissen.

Niveau twee: spelen met de regels van een genre
Op het tweede niveau dat Meijer onderscheidt, volgt en ondermijnt Dylan de regels
van de traditionele ballade. De tekst leunt sterk op ‘The raggle taggle gypsy’. Dit
lied werd meer dan tweehonderd jaar geleden populair. Vanuit Schotland verspreidden
verschillende versies zich over het Angelsaksisch taalgebied. Het is talloze malen
gecoverd, onder meer door Dylan zelf onder de titel ‘Black Jack Davey’. De tekst
gaat over een welgestelde dame die in de ban raakt van een zigeuner en er met hem
vandoor gaat. Haar man zadelt zijn paard, achterhaalt het stel en vraagt haar terug
te keren. Zij weigert echter en verkiest het slapen op de harde grond boven haar
vroegere ‘goose feather bed’. Andere versies eindigen met de wraak van de echtgenoot
die de zigeuner vermoordt.
In een onderzoek naar achttiende-eeuwse Schotse balladen onderscheidt Buchan
(1982) enkele soorten balladen: magische, romantische, tragische en historische. Het
tragische type gaat over een relatie tussen een man en vrouw waarbij de geliefden
wreed gescheiden worden en uiteindelijk sterven. Er zijn hierin drie rollen te
onderscheiden, namelijk die van ‘upholder’, de persoon die vereniging van de
geliefden nastreeft, de ‘opposer’, degene die de vereniging succesvol verhindert, en
de ‘partner’, de meest passieve van de twee geliefden. In een aantal versies wordt
een van de twee geliefden vermoord, gevolgd door de wraak van de overblijvende
partner. ‘Tin Angel’ past in dit schema, met dien verstande dat het met de zelfmoord
van de vrouw een nog gewelddadiger verloop kent dan de eerdere versies.
Ook wat de vorm betreft houdt Dylan zich aan conventies van de ballade: het
verhaal komt voor een deel tot stand door dialogen, moraliserende uitspraken
ontbreken, er is een onzichtbare verteller en er is rijm. Maar hier en daar wijkt hij af
van het gebruikelijke. Dat aan de bedrogen echtgenoot ‘the nobility of an
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ancient race’ wordt toegedicht, past bij het genre, maar het feit dat hij ‘the boss’
wordt genoemd, staat daar mee in contrast, evenals zijn creatief gebruik van
scheldwoorden (‘greedy-lipped wrench’ en ‘a gutless ape with a worthless mind’).
Een andere afwijking betreft de weergave van gedachten en emoties die traditionele
balladen missen. Enkele malen wordt melding gemaakt van de overpeinzingen van
de echtgenoot: ‘he pondered the future of his fate’, ‘his spirit was tired and his vision
was bent’ en ‘he renounced his fate, he denied his Lord’. Ook zijn lichamelijke
gesteldheid tijdens de achtervolging van het overspelige paar komt aan bod:
He came to the place where the light was dull
His forehead pounding in his skull
Heavy heart was racked with pain
Insomnia raging in his brain

Zijn wanhoop neemt toe, wanneer hij het tweetal in het oog krijgt:
He lowered himself down on a golden chain
His nerves were quaking in every vein
His knuckles were bloody, he sucked in the air
He ran his fingers through his greasy hair

Gezien het narratieve karakter van het genre zul je zo'n gedetailleerde weergave van
fysieke en psychologische details in andere balladen niet gauw tegenkomen.
In de tekst komt een merkwaardig anachronisme voor. De hoofdpersoon verplaatst
zich te paard en is uitgerust met helm en zwaard, maar knipt een elektriciteitsdraad
door wanneer hij zijn vrouw en haar minnaar heeft bereikt. Verleden en heden lopen
door elkaar en het effect hiervan is een suggestie van simultaneïteit: dit verhaal van
liefde en geweld is van alle tijden. Stephen Scobie noemt het streven naar stopzetten
van de tijd als een kenmerk van Dylans werk, wat bijvoorbeeld in andere songs tot
uiting komt in de opeenstapeling van beelden. Ook een non-lineaire verhaalstructuur
past hierbij.
Dit komt in ‘Tin Angel’ tot uiting in verwarrende temporele aanduidingen: in de
eerste regel meldt de verteller dat ‘the boss’ vannacht thuiskwam, maar verderop
staat dat de achtervolging een dag en een nacht duurde. Bovendien sluit het lied af
met de vermelding dat het gerucht over de gebeurtenissen ‘blazed away through the
towns and the villages, all night and all day’. De voortdurende her-
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haling van één akkoord met een eenvoudige basriff in Tin Angel versterkt de suggestie
van tijdloosheid.

Niveau drie: doorwerking van een culturele ideologie
In hoeverre sprake is van doorwerking van een culturele ideologie, is lastiger te
onderbouwen. Algemene en als vanzelfsprekend beschouwde ideeën over mens en
samenleving zijn nu eenmaal overal en nergens. De verwantschap met Schotse en
Engelse balladen is onmiskenbaar, maar ook bijvoorbeeld met een nog oudere
Nederlandstalige tekst in het Antwerps Liedboek uit 1544, Vrouwe van Lutsenborg.
Hierin zijn de rollen omgedraaid: de minnaar achtervolgt de echtgenoot en vermoordt
hem. Behalve dit verschil zijn er opvallende overeenkomsten: na de moord volgt
inkeer en de minnaar wijst de vrouw af. Zelfs de opdracht om het paard te zadelen
(‘Saddle me up my bukskin mare’) komen we tegen:
Hi sprack tot sinen knape
Nu sadelt mi mijn paert

Net als deze teksten is ‘Tin Angel’ geworteld in een verhaalpatroon dat teruggaat
naar de klassieke oudheid. Het verhaal van Orpheus die in de onderwereld neerdaalt
om zijn geliefde Eurydice uit de handen van Hades te bevrijden zou je kunnen
beschouwen als de archetekst, het oerverhaal waarvan latere teksten de transformaties
vormen. Nick Tosches, een Amerikaanse muziekkenner, beschrijft in detail hoe deze
mythe via Vergilius, Ovidius en Boëthius in de vroege middeleeuwen in Brittannië
bekend werd, en zich daar mengde met Keltische mythologische elementen en
onrustbarende geruchten over zigeuners, vervolgens min of meer verborgen in
balladen voortleefde en uiteindelijk in 1929 als ‘Blackjack Davy’ voor het eerst op
de plaat werd gezet. Liefde, trouw, rivaliteit tussen minnaars en wraak zijn hierin de
bouwstenen van een cultureel scenario die de daden van de personages motiveren.
Dylan geeft hier wel een eigen draai aan. Zijn versie eindigt met de dood van alle
personages: er zijn geen overwinnaars en er is geen happy end. Bovendien is het
geweld niet alleen heftig, maar de personen gedragen zich in woord en daad soms
onvoorspelbaar en wispelturig. Zo noemt de vrouw haar man tijdens de
woordenwisseling uitdagend een ‘silly boy’ en een leugenaar die ten onrechte denkt
dat zij een heilige is, maar na het dodelijke schot van Henry Lee kust zij haar stervende
man en wreekt zij zich op haar minnaar. Hiermee geeft Dylan bepaald geen
opwekkend beeld van de mens, maar dat wisten we al uit ‘Blind Willie McTell’:
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Well, God is in His heaven
And we all want what's his
But power and greed and corruptible seed
Seem to be all that there is

Literatuur
D. Buchan, ‘Propp's tale role and a ballad repertoire’. In: Journal of American
Folklore, 95 (376), 159-172.
P. Claes, Echo's echo's. De kunst van de allusie. Nijmegen: Vantilt 2011.
J. Goedegebuure, Het mythische substraat. Verhaalpatronen in de Nederlandse
literatuur van de twintigste eeuw. Universiteit Leiden 2016.
M. Meijer, ‘Intertekstualiteit en culturele studies: een pleidooi’. In: Y. van Dijk,
M. de Pourcq en C. de Strycker (Red.), Draden in het donker. Intertekstualiteit
in theorie en praktijk. Nijmegen: Vantilt 2011 (267-286).
S. Scobie, Alias Bob Dylan Revisited. Calgary: Red Deer Press 2004.
N. Tosches, Country: The Twisted Roots of Rock ‘n’ Roll. Boston: Da Capo
Press 1985.

Liter. Jaargang 20

47

Leeflijst [2]
Drie vragen aan docent Nederlands Hermen Hoek
- Welk boek doet ertoe en welk juist niet? In de rubriek ‘Leeflijst’
beantwoorden docenten Nederlands drie vragen aan Christely van Mourik.
Hermen Hoek (27) schrijft en geeft boeken uit, maar staat bovenal voor
de klas. Op de Guido de Brès, een locatie van het Wartburg College
Rotterdam, doceert hij Nederlands aan onderbouw vmbo, havo en
gymnasium. -

Welk boek heeft je leven veranderd?
Op nummer één, waar heel mijn leven in het teken van boeken schatplichtig aan is,
staat Abeltje van Annie M.G. Schmidt. Dat is het eerste boek dat ik zelf gekocht heb
en één van de eerste boeken die ik bewust zelf gelezen heb. Ik herinner me nog
precies wanneer ik het las en ik heb het daarna nog ontelbare keren gelezen. Het was
een soort existentiële leeservaring: in mijn ééntje nam ik een verhaal tot me, waar
ik mij in kon verplaatsen, waar ik om kon lachen en waar ik heel lang mee bezig was
omdat ik nog niet zo goed kon lezen.
Later, op de middelbare school, kwam Remco Campert ter sprake - en niet per se
in positieve zin. Ik zat op de Pieter Zandt, waar het literatuuronderwijs toen voor een
groot deel bestond uit het negeren van belangrijke schrijvers. Veel waarschuwingen
ook, voor de tijdgeest en voor wat er allemaal mis is in de moderne literatuur. En
daar raakte ik als recalcitrante jongeman natuurlijk door getriggerd. Dus heb ik Het
leven is vurrukkulluk gelezen. En dat was zo volstrekt anders dan dat ik tot die tijd
gelezen had. Toen ik Campert ontdekte, las ik voor het eerst een boek waarbij de
stijl een heel bepalende rol in het boek heeft. Een boek dus, waarbij niet het avontuur
van een zestienjarige jongen belangrijk is, maar waar stijl en de jaren '60 - inclusief
seks en wilde feesten - centraal staan. Ik ervoer voor het eerst, niet zozeer wat lezen
vermag, want die ervaring had ik al eerder opgedaan, maar meer wat literatuur vermag.
Ik voelde me door elkaar gerammeld. Eigenlijk een beetje te vergelijken met mijn
Abeltje-ervaring.
Er is niet één boek dat mijn leven veranderd heeft. Er zijn meerdere boeken die
mijlpalen vormen. Recent las ik De zelfmoord van de meisjes van Jeffrey Eugenides,
een Grieks-Amerikaanse schrijver, die ook weer zo iets absurds geschreven had, dat
ik niet eens kon bevroeden dat dat bestond - zo'n verhaal! Op zo'n waanzin-
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nige manier verteld, dat je hele perceptie van literatuur weer eventjes in elkaar
frommelt. Dat ervoer ik ook, op mijn zestiende, dankzij een cadeau van mijn vader.
Als hij naar de stad ging, bracht hij vaak een cadeautje voor ons mee - eigenlijk
waren dat altijd boeken. Op een gegeven moment lag er ook iets voor mij op de
keukentafel. Ik pakte het uit en het bleek een bloemlezing van gedichten van Leo
Vroman te zijn. En dat was een goede gok van mijn vader. Ik vond het zo fascinerend:
dat ook gedichten verhalen kunnen vertellen die je mee voeren naar andere werelden.
Zo werd aan de keukentafel mijn liefde voor poëzie geboren, die uiteindelijk misschien
nog wel groter is dan die voor proza.

Welk boek had je liever niet gelezen?
Lastige vraag. Er zijn wel boeken waar ik gechoqueerd door ben. Voor mij zijn dat
juist niet de boeken waar ik spijt van heb. Integendeel, dat zijn boeken die ik zou
aanraden. Ik heb veel boeken gelezen die matig waren. Die waren zo matig dat ik ze
me niet meer herinner. Er zijn ook boeken die ik me nog wel herinner, misschien
wel omdat ze tegenvielen. Tirza van Arnon Grunberg bijvoorbeeld. Met zijn typetjes
die allerlei lagen van de moderne samenleving vertolken, maar altijd om het failliet
van onze tijd aan te tonen, lijkt hij een soort Nederlandse Houellebecq te zijn - maar
dan wat te gewild; het ligt er allemaal te dik bovenop, als een al te dramatische
slapstick.

Welk boek raad je je leerlingen aan?
Wat ik leerlingen aanraad verschilt erg per leerling, leerjaar en niveau. Ik vind het
al fijn als leerlingen überhaupt lezen. Als ik een brugklasleerling aan het lezen kan
krijgen met Jan Terlouw ben ik daar heel gelukkig mee. Van mij hoeft niet elke
leerling Mystiek lichaam te lezen.
Literatuur is bij uitstek een goed medium om allerlei zaken gedoseerd tot je te
nemen: drank, drugs, politieke ideeën. Kinderen van nu weten donders goed wat er
allemaal te koop is in de wereld. Alle kinderen hebben een smartphone, alle
smartphones hebben een toegang tot open internet. Je weet dus dat alle kinderen in
aanraking komen met zaken als drank en drugs. Wat mij betreft horen ze het dan
liever op een mooie manier. Door het te vermengen met een mooi verhaal voorkom
je een overdosis.
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Meliza de Vries
Gedichten
Enkele reis
Postduiven vliegen alleen naar huis
niet naar een ingevoerde bestemming.
Ik dacht dat duiven verdwaalde wezens waren
emigreerden, daar gezinnen stichtten in elke stad
dat duivenschijt een compliment was:
ons plein staat op de kaart.
Duiven werken continent-overschrijdend
water en land zijn voor hen hetzelfde
de zee ligt weliswaar bovenop maar dat zand zinken kan
kan zelfs de kleinste vorm van rots-slijtage niets aan doen.
En daar is de stad. Daar is het plein. Daar zijn de duiven
die nergens anders naar toe hoeven gaan dan terug.

Blaastest
Tot mijn zesde kreeg ik kaarsjes op mijn taart
daarna kochten mijn ouders een rookalarm
sindsdien kan ik geen paardenbloemen blazen
op school zei ik dat je de natuur zijn gang moest laten gaan
zoals struisvogels in de kinderboerderij
nooit hun kop in het zand staken voor gevaar
mijn vader zei dat dat kwam door de veengrond
het zuurstofgehalte zo laag dat het zelfmoord leek.
Later las ik dat ze nooit hun kop in het zand steken
dat de grond niet allesbepalend is dat je je gang kunt gaan
totdat iemand je omver blaast.
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Joyce Rondaij
Is de oorlog ooit voorbij?
Het respijt van Primo Levi
Meer dan ooit was de afgelopen jaarwisseling de twijfel aan de vooruitgang van de
geschiedenis voelbaar. Het jaar 2016 bracht ons vluchtelingen, terroristische
aanslagen, de dood van hoopgevende (pop-)helden en de aankondiging van een
dubieuze nieuwe wereldleider. Geen wonder dat de start van 2017 voor veel mensen
niet vrij was van bange voorgevoelens. Waar vinden we onze houvast?
Voor de filosoof Emmanuel Levinas kondigde de Tweede Wereldoorlog het einde
van de theodicee aan. Het ‘grote verhaal’ dat de mens zichzelf vertelde om staande
te blijven in een wereld vol kwaad stond in geen verhouding meer tot het absurde
lijden van de twintigste eeuw waarvoor ‘Auschwitz’ symbool kwam te staan. De
Italiaanse chemicus Primo Levi was een van de overlevenden van dit kamp en hij
schreef daarover het getuigenis Is dit een mens (1947), dat wereldwijd bekendheid
verwierf. Op 11 april 2017 is het dertig jaar geleden dat Primo Levi stierf in het
appartement waarnaar hij teruggekeerd was na de oorlog. Dit trieste jubileum was
voor mij de eerste aanleiding om in dit essay op zoek te gaan naar de relevantie van
zijn werken voor de wereld van vandaag. Een tweede aanleiding vormde het herlezen
van zijn tweede werk Het Respijt, uitgebracht in 1963, waarbij ik geraakt werd door
de volgende passage: ‘“Maar de oorlog is voorbij,” wierp ik tegen; en dat meende
ik, zoals zovelen in die maanden van respijt, in een veel universeler zin dan men nu
zou durven denken. “Oorlog is het altijd,” was het gedenkwaardige antwoord van
Mordo Nahum.’
Wat is onze hoop na Auschwitz? Is de oorlog ooit voorbij? En als je tot het besef
komt dat de oorlog nooit voorbij is, hoe ga je daar mee om? In Is dit een mens
beschrijft Levi hoe hij werd opgepakt als partizaan in de bergen rond Turijn, zijn
Joodse identiteit onthulde en via het doorvoerkamp in Fossoli naar
Auschwitz-Monowitz werd gedeporteerd. Levi beschrijft het dagelijkse leven in het
kamp, de mensen die hij daar ontmoet, de honger, de kou, en de wijze waarop alle
menselijkheid van de gevangenen moedwillig vernietigd wordt. Als de Duitsers het
kamp gaan ontruimen en de gevangenen op dodenmars de Poolse winter in sturen,
blijft Levi in de ziekenbarak achter met de andere zieken. Tien dagen lang zorgt hij
met zijn vriend Charles voor de zwakkeren in hun slaapzaal van de infectieafdeling,
tot aan de zonsopgang van 27 januari. Gezamenlijk dragen ze het lichaam van de
enige overleden gevangene van hun zaal naar buiten en zijn getuige van de komst
van de Russen.
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Terugkeer naar het leven
In Het Respijt vertelt Levi het verhaal van zijn terugkeer naar het leven. Net als Is
dit een mens bestaat het boek uit een verzameling van verhalen rond personages of
episodes, aan de hand waarvan hij chronologisch zijn terugreis van Auschwitz naar
Turijn vertelt. Die reis heeft negen maanden in beslag genomen en voerde hem via
de USSR, Roemenië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en opnieuw Oostenrijk naar
huis. Het zijn de verhalen die hij bij thuiskomst aan zijn vrienden in Turijn vertelde,
die bij hem aandrongen om ook over deze episode van zijn ballingschap een boek
uit te brengen. In die tijd werkte Levi als chemicus bij een verffabrikant en 's avonds
had hij een uur nodig om te veranderen in een schrijver. Levi heeft zichzelf altijd
beschreven als een centaur, zowel chemicus als schrijver, Italiaan en Jood. Zijn
scheikundige achtergrond toont zich in zijn werken; met nauwkeurige en fijnzinnige
pen beschrijft hij de gebeurtenissen met een zekere distantie, alsof hij toeschouwer
is.
Het Respijt neemt het verhaal op waar Is dit een mens eindigde; de eerste twee
hoofdstukken had Levi dan ook reeds in 1946 geschreven. Met de komst van de vier
jonge Russische soldaten te paard als vier vredesboden is het moment van bevrijding
eindelijk daar, maar vreugdevol is het allerminst. De Russen kijken met medelijden
en schaamte naar het schouwspel van dood en verwoesting dat ze achter het
prikkeldraad ontdekken. En de gevangenen lopen hun redders niet tegemoet en vallen
niet op hun knieën om God te danken; ze beseffen dat ze de tekenen van het onrecht
altijd met zich mee zullen dragen.
De komst van de Russen betekent het begin van de lange reis naar huis. Naast de
vele etappes en ontmoetingen zijn het ook de natuurbeschrijvingen die zowel de
uitzichtloosheid als het groeiende gevoel van vrijheid tastbaar maken. Dat begint
gelijk al, in het kamp van Monowitz: de eerste tekenen van verlossing uit het ijzige
kamp dienden zich aan in de vorm van de dooi (titel van het eerste hoofdstuk), die
het kamp veranderde in een drassige poel. ‘Pas toen het april werd, de laatste sneeuw
gesmolten was en de lauwe zon de Poolse modder had opgedroogd, begonnen we
ons echt vrij te voelen,’ schrijft Levi over zijn verblijf in Katowice, de tweede halte
van de reis. Gedurende de tocht wisselen hoop en wanhoop elkaar af, en de regen
symboliseert de onzekere toestand waar ze steeds in verkeren. Maar als ze de zon
voelen en de vruchtbare aarde ruiken gaan ze het bos in om aardbeien en champignons
te zoeken en liggen ze tussen het hoog opgeschoten gras, kijkend ‘naar de hoge, door
de wind schoongeveegde hemel.’ De laatste nacht voordat ze de grens van Italië
passeren beschrijft Levi als ‘de laatste koude nacht,’ hun thuiskomst is bijna fysiek
voelbaar.
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Een opvallend detail van Levi's oeuvre is dat de titels waaronder wij zijn boeken
kennen vaak afwijken van Levi's eerste voorstelling, soms door advies van de uitgever
en in het geval van Het Respijt door een verandering van Levi zelf. Vento Alto had
hij het boek willen noemen, letterlijk: hoge wind, verwijzend naar de wind die over
de aarde zweeft voorafgaand aan de schepping uit Genesis 1: 2. Vento alto is een
motief uit het derde hoofdstuk, het eerste dat hij schreef toen hij de schrijverspen in
1961 weer oppakte:
In die dagen en op die plaatsen, vlak na het overtrekken van het front,
woei er een hoge wind over de aarde: de wereld om ons heen scheen tot
de oerchaos teruggekeerd en wemelde van scheve, kaduke, buitenissige
exemplaren; en elk daarvan was rusteloos in beweging, in den blinde of
volgens plan, op zoek naar zijn eigen plaats, zijn eigen sfeer.
Auschwitz heeft de wereld teruggebracht naar de tijd voorafgaand aan de schepping,
toen de chaos heerste, en de onherkenbare wezens die de oorlog hadden overleefd,
zochten nu hun weg. Toch heeft hij de keuze gemaakt om Het Respijt als titel te
kiezen, wat daarmee ook de interpretatie van het boek stuurt. Het respijt is de periode
tussen de gevangenschap en het vrije leven thuis in, een tussentijd gevuld met
wachten, verwarring over het doel van de reis, omwegen en een diep heimwee. Hij
spreekt over ‘het grote respijt’ als hij een karavaan Russen beschrijft, omdat de oorlog
die hun land had verwoest voor hen reeds in de winter voorbij was en ‘de harde tijd
die daarna weer zou komen nog niet begonnen was.’ Na deze oorlog zal er weer een
nieuwe aanbreken.
In het slothoofdstuk, ‘Het ontwaken’, openbaart zich hoe Levi's eigen terugreis
als een jaar van respijt gezien moet worden. Ze passeren München en hij voelt het
nummer branden op zijn arm, het is een heilig moeten dat ze ‘horen en leren van ons,
van mij, alles en zonder uitstel’. Maar de Duitse bevolking die hij ontmoet oogt
onverminderd sterk, in staat tot haat en onderdrukking en nog altijd gevangene van
de eeuwenoude combinatie van trots en schuld.
De trein die hen uiteindelijk door de bergen naar Italië brengt breekt vlak voor de
grens in tweeën en er vallen gewonden. Met het eindpunt in zicht noemt Levi de
harde terugreis ‘een tijd van respijt, een ogenblik van onbegrensde mogelijkheden,
een onschatbaar, onherhaalbaar geschenk van het lot.’ Het vooruitzicht om weer te
gaan leven boezemt hen angst in:
Al gauw, morgen al zouden we moeten vechten, tegen vijanden die we
nog niet kenden in ons en om ons: met welke wapens, welke energie, welke
wil? We voelden ons eeuwen oud, gedrukt door de last van een jaar
afschuwelijke herinneringen, leeg en weerloos.
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Levi vindt bij thuiskomst zijn huis, familie en vrienden ongeschonden en vol leven
terug. Voor het eerst slaapt hij weer alleen in een zacht bed. Maar de oorlog zit nog
in hem; hij loopt met zijn hoofd naar de grond gericht zoekend naar eten, en wordt
nog regelmatig opgeschrikt door de droom die hem 's nachts bezoekt:
‘Ik ben weer in het Lager en niets was waar behalve het Lager. De rest
was een korte vakantie, of gezichtsbedrog, droom: mijn familie, de
bloeiende natuur, mijn huis. Nu is die binnenste droom, de droom van
vrede, voorbij.’ En dan klinkt er een woord, kort, zacht maar dwingend:
‘Opstaan, wstawa.’
Het ochtendcommando van Auschwitz. Dit woord in een taal die Levi zelf niet
machtig was representeert de onvrijheid die niet te vertalen is. Het verleden dringt
zich op, de oorlog is nooit voorbij.
Levi heeft verklarende voetnoten geschreven in een editie van Het Respijt voor
middelbare scholieren. Daar noemt hij het leven zelf een respijt, en de dood het Lager
waar niemand zich aan kan onttrekken. Het leven leidt onvermijdelijk tot de dood,
net zoals niemand zich kon onttrekken aan het ochtendcommando van Auschwitz.

Voor de naamlozen
Ik begon met de vraag hoe we kunnen omgaan met het besef dat de oorlog nooit
voorbij is. Voor velen is de vermeende zelfmoord van Levi het bewijs dat er niet
mee te leven is, een doodlopende weg. Maar ik richt mijn aandacht liever op het
blijvende effect van zijn woorden, het getuigenis dat hij achterliet, zijn stem die ons
bereikt door het duister heen. Hoe hij de diepte van het bestaan verwoordt en daarbij
raakt aan de fundamentele vragen van ons mens-zijn: wie zijn we, waar komen we
vandaan, waar gaan we naartoe, kunnen we ooit echt vrij zijn? En hoe hij onderweg
respijt vindt in vriendschap, in de zon na een lange winter, in het zoeken naar
champignons in het bos. Met zijn boek geeft hij naam aan hen die anders vergeten
zouden zijn, meegenomen in de ontembare stroom van de geschiedenis.
Levi inspireert schrijvers na hem om de werkelijkheid te duiden. Want het is het
werk van Levi dat mij in herinnering werd geroepen toen ik kort geleden Dit zijn de
namen van Tommy Wieringa las. Een roman over de thuislozen van vandaag,
vluchtelingen op een eindeloze tocht door een woestijn. De een na de ander valt af,
het zijn alleen de sterksten die het volhouden, vaak ook ten koste van de anderen.
‘Hij zou bij de geredden horen,’ schrijft Wieringa, wat een verwijzing lijkt naar De
Verdronkenen en de Geredden, de titel van Levi's laatste boek. In Dit zijn de namen
wordt ook expliciet verwezen naar het Lager, naar razzia's, Häftlinge,
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de gevangen van het kamp: ‘De anderen konden hun ogen niet afhouden van zijn
aanstootgevende naaktheid, het gezicht van de honger. Huid, nagels en haren.’ Dit
doet denken aan Levi's omschrijving van de Muselmann, de tot lichaam verworden
mens van het kamp. Dat Wieringa het werk van Levi gelezen heeft blijkt wel als hij
opmerkt dat schoenen van levensbelang zijn voor een jongen in de woestijn: ook
Levi schrijft dat schoenen de eerste levensbehoefte zijn van de mens, met schoenen
aan je voeten kun je op zoek naar voedsel.
Ik verwees eerder naar Levi's opvatting dat niets van goedheid of puurheid de
herinnering aan Auschwitz uit zal kunnen wissen. Wieringa's hoofdinspecteur Beg
ontdekt in Dit zijn de namen zijn Joodse identiteit en verlangt onder te gaan in het
mikwe, om zich daarin te reinigen van het vuil van de wereld dat aan hem kleeft. In
plaats daarvan lezen we hoe de zwervende vluchtelingen uitgekleed worden,
geschoren, en met een brandweerslang ‘schoon’ gespoten worden na hun aankomst
in de stad.
‘Het enige dat er functioneerde was de badinrichting en de desinfectie: en in die
vorm, van loutering en uitdrijving van het kwaad, nam het Westen ons in bezit,’
schrijft Primo Levi als hij de oversteek van Oost- naar West-Europa maakt. De
autoriteiten proberen nieuwe mensen van hen te maken, maar hun geschiedenis wordt
daarmee niet uitgewist.
Aan het einde van Dit zijn de namen weet Beg een jongen te redden door zijn
naam te verwisselen met die van een baby. Is er dan toch hoop, alleen maar in het
noemen van een naam? Levi schrijft over een kleine jongen die in het kamp geboren
is, niet kan praten, nooit zijn eigen naam heeft kunnen zeggen.
‘Hurbinek, die geen naam had, maar op zijn minuscule armpje evengoed de
Auschwitz-tatoeage droeg; Hurbinek stierf in de eerste dagen van maart 1945, vrij,
maar niet verlost. Niets rest er van hem; hij getuigt hier in mijn woorden.’
Soms rest ons niets meer dan het noemen van een naam. Primo Levi, het getuigenis
van een respijt.
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Levi Jacobs
De toevalswiskundige
Verhaal
Op de bovenste etage van de centrale wolkenkrabber staat de toevalswiskundige met
zijn handen tegen het manshoge raam geleund. Zijn ogen glijden over de eenzame
donkere stad waar de lage huizen een vage gloed verspreiden. Zonder afhouden telt
hij de spetters motregen die vallen op het glas, wetende dat de ruit voller raakt als
de regen doorzet en er uiteindelijk niets meer te tellen valt. Hij voelt zich neerslachtig
tijdens de regenmaanden.
De enorme ruimte hangt vol van het systematische gekras van potloden en tikkende
vingers. In rechte lijnen staan bureaus over de lengte opgesteld, met aan de kop een
geluidsbewaker. Per saldo is de waarde van de geluidsbewaking te verwaarlozen,
niet vaker dan een enkele keer in het jaar staat er een op tijdens diensttijd om een
luidruchtig tikkende wiskundige aan de mouw te verwijderen. Maar de
toevalswiskundige stelt hun aanwezigheid op prijs. Het uit handen geven van het
gezag doet hem dagelijks rustiger ademhalen.
In geen drie jaren heeft de toevalswiskundige een getal opgebracht dat aansluit op
de reeks cijfers zonder verband. Het kwam geregeld voor dat zijn bewegingen
vertraagden, dat hij met zijn rug tegen het raam naar beneden gleed, zijn handen
zoekend naar een glas water. Na een paar slokken kreeg hij weer wat kleur op zijn
gezicht en begon hij het negatieve bewijs te dicteren, waaruit blijken moest dat het
laatste getal van de toevalsreeks en het zojuist opgebrachte geen enkel verband
kenden. Zonder ophouden diste hij getallenreeksen als die van Fibonacci op, of de
decimalen van het getal pi. De batterij geleerden krasten en tikten om alles na te
rekenen en naarmate het bewijs vorderde groeide de spanning in de ruimte. Soms
hield hij zich even stil, stond op en begon kleine, maar volmaakte cirkels te lopen.
Dan hield ieder zich als een standbeeld en was er alleen het zachte ruizen van de
ademhaling te horen. Even later zette de toevalswiskundige dan zijn bewijsvoering
voort door aan te tonen dat een of andere formule niet van toepassing was op zijn
getallencombinatie. Maar telkens weer resulteerde deze gang van zaken in het wit
wegtrekken van de toevalswiskundige, die door zijn wankele benen zakte. Een
bewaker hielp hem weer overeind. Het vals alarm betekende een grote desillusie
voor de groep jonge breinen aan de andere kant van de ruimte, wiens hoop op een
nieuw getal knagend minder werd.
Het hoofd van de toevalswiskundige rust tussen zijn handen tegen het raam
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dat wordt overspoeld door de doorzettende regen. Onder hem steekt zich het reliëf
af van een laan bomen waarvan hij weet dat het populieren zijn. En even bekommert
hij zich om de gedachte dat deze rij hem toeschijnt als Japanse bonsai en wakkert
het diepe verlangen aan het leven te kunnen controleren als een botanicus. Bedroefd
als iedere avond buigt hij het hoofd verder tot hij zijn blote wreef ziet en het net is
alsof de kritiek op zijn werk letterlijk als een molensteen om zijn nek hangt. Het
gebrek aan vorderingen wordt de toevalswiskundige vergeven, van oudsher vergt
het beroep veel geduld, maar de esthetica van zijn bewijzen roept onlust op bij het
grote publiek. Waar de voorgaande generaties de schoonheid van simpele denkstappen
inzagen, blijft hij steken in een complexiteit die het gemiddeld brein te boven gaat.
‘Of toch?’
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Christian Wiman
Lezing
Vertaling door Menno van der Beek
- Op Leesliter besteden we al enkele maanden aandacht aan Christian
Wiman en zijn recentste boek Mijn heldere afgrond. In oktober kwam
Wiman zelf naar Nederland om over zijn boek te spreken. Onderstaande
tekst is zijn lezing. -

City limits
When you consider the radiance, that it does not withhold
itself but pours its abundance without selection into every
nook and cranny not overhung or hidden; when you consider
that birds' bones make no awful noise against the light but
lie low in the light as in a high testimony; when you consider
the radiance, that it will look into the guiltiest
swervings of the weaving heart and bear itself upon them,
not flinching into disguise or darkening; when you consider
the abundance of such resource as illuminates the glow-blue
bodies and gold-skeined wings of flies swarming the dumped
guts of a natural slaughter or the coil of shit and in no
way winces from its storms of generosity; when you consider
that air or vacuum, snow or shale, squid or wolf, rose or lichen,
each is accepted into as much light as it will take, then
the heart moves roomier, the man stands and looks about, the
leaf does not increase itself above the grass, and the dark
work of the deepest cells is of a tune with May bushes
and fear lit by the breadth of such calmly turns to praise.
A.R. Ammons (1926-2001)
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Ik begin mijn lezing met dit gedicht om drie redenen. De eerste is dat ik iedereen
hier aanwezig graag wil aanmoedigen om gedichten uit het hoofd te leren. Ik begin
mijn lezingen nu al twintig jaar lang met een gedicht van iemand anders.
Oorspronkelijk mikte ik vooral op de jonge mensen in het publiek, omdat ik uit eigen
ervaring weet dat het makkelijker is om dingen uit je hoofd te leren als je jong bent.
Maar de laatste tijd hoor ik dat veel ouderen mijn advies opvolgen, een al oudere
man in Minnesota bijvoorbeeld die me vertelde dat hij naar een lezing van mij was
geweest vlak nadat zijn vrouw was overleden. Sinds die tijd leerde hij elke week een
gedicht uit zijn hoofd, en, zo vertelde hij me, dat was de beste remedie tegen verdriet
die hij tot nu toe was tegengekomen. Een extreem geval misschien, maar denk er
niet te licht over.
De tweede reden dat ik met dit gedicht begin is dat ik in deze lezing veel praat
over kunst en geloof, het christelijke geloof in het bijzonder, en het woord ‘kunst’
lijkt op een belangrijke manier op het woord ‘geloof’: als je het lang genoeg abstract
gebruikt, loopt alle betekenis eruit. Dus begin ik met een gedicht.
En de derde reden, ten slotte, dat ik begin met ‘City Limits’ is dat het wel een
religieus gedicht lijkt, sterker, het zou een gedicht over de incarnatie kunnen zijn,
maar in feite had Ammons geen geloof in het algemeen en kon hij bijzonder zuur
zijn over de christelijke versie ervan. En dat is ook iets waar ik het over wil hebben:
wat voor een geloof kan betekenen, of kan betekenen bij afwezigheid van een geloof,
of dat kunst op zichzelf misschien al een geloof is.
Ammons is de vertegenwoordiger van een ondertussen in het moderne denken bekend
standpunt: hij is een ongelovige gelovige. Hij zou sowieso niet in iets buiten de
materiële wereld geloven, ware het niet dat zijn leven en zijn poëzie hem bepaalde
inzichten aanreikten - maar door deze inzichten, ‘momenten in de tijd’, zoals
Wordsworth ze noemde - wordt het mogelijk om te leven en zelfs om lof te zingen.
De grote joodse theoloog Abraham Joshua Heschel definieerde geloof als de primaire
trouw aan de momenten dat we geloof hadden. We herinneren ons die momenten
van intensiteit en van nabijheid van God en we besluiten trouw te blijven aan die
momenten. Het is een langdurige en hardnekkige oefening in herinnering en hoop.
Andere theologen noemen vergelijkbare ervaringen. Dit is hoe de beroemde
protestantse theoloog Karl Barth zijn omvangrijke werk Kerkelijke Dogmatiek begint:
‘Theologie kent het licht dat van zichzelf perfect is en alles in een flits kan onthullen.
Maar ze kent dat licht alleen door het prisma van een daad die, hoe radicaal ze ook
begrepen kan worden, een menselijke daad blijft.’ En daarna gaat Barth door - en
door, en nog langer door - over hoe beperkt die daad is, en hoe verschillend de
theologie is van de goddelijke openbaring. De meeste dichters die ik ken, maken dit
onderscheid niet. De inspiratie die je krijgt in een
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kunstwerk is een openbaring volgens de Barthiaanse definitie, en je zult branden in
de hel - figuurlijk gesproken, natuurlijk - als je die niet vertrouwt. Of zul je misschien
branden in de hel als je dat wel doet? ‘Schrijven is een zoete heerlijke beloning,’
schreef Kafka in een brief, ‘maar waarvoor? 's Nachts werd het me duidelijk, zo
duidelijk als de les uit een schoolboek: het is de beloning voor het dienen van de
duivel.’
Christendom en kunst, laten we daarmee beginnen. Over die onderwerpen raak ik
niet uitgedacht, omdat ik mijzelf een christen en een kunstenaar noem - alhoewel het
denkbaar is dat u na deze lezing aan beide zult twijfelen. De grote paradox van de
kunst - voor de kunstenaar - is dat de kunst waarin hij de intense beleving ervaart,
tegelijk de kunst is waarin hij zich los voelt raken van de ervaring. ‘Een perfect
kunstwerk of een perfect leven,’ zoals W.B. Yeats het formuleerde. Als de vurige
schoonheid die Maud Gonne was de passie van de dichter beantwoord had, als ze,
eindelijk, eindelijk haar politieke ambities had opgegeven en met hem was getrouwd,
dan had Yeats, zoals hij zelf zegt, ‘de armoedige woorden weggegooid en was hij
gelukkig geweest met het leven.’ Het punt is: je moet kiezen.
Deze spanning tussen leven en kunst, verbeelding en ervaring, kan bijzonder
verscheurend lijken voor religieuze kunstenaars. Twee beroemde voorbeelden uit de
dichtkunst zijn Gerard Manley Hopkins en George Herbert. Hopkins was een
katholieke priester die daadwerkelijk de poëzie had afgezworen, en dat een aantal
jaar volhield. Hij deed dit omdat hij de poëzie niet in overeenstemming vond met de
serieuze aard van zijn roeping, maar je hoeft niet veel van Hopkins te lezen om je te
realiseren dat het feitelijke probleem was dat de intensiteit van zijn creatieve
ervaringen de competitie aanging met de intensiteit van zijn religieuze ervaringen,
en dat hij zich voor een pijnlijke keus gesteld voelde. ‘My own heart let me more
have pity on,’ schrijft hij in een laat gedicht, als hij moe is van de worsteling. ‘Let
me live to my sad self hereafter kind.’ (Ik heb dat altijd een verontrustend en
indringend gebed gevonden: - ‘My own heart let me more have pity on’ - misschien
omdat ik er zo zelden aan denk het te bidden.)
George Herbert, een tijdgenoot van Shakespeare, worstelde hier ook mee. Net als
Hopkins was hij priester, een anglicaanse priester, en net als Hopkins werd hij dat
pas op latere leeftijd. Het probleem voor Herbert was dat, hoewel elk gedicht dat hij
schreef religieus was, hij zich zeer bewust was van een bepaald wereldlijk element
in het maken van kunst, namelijk een anarchistische maar essentiële energie in hem
die hem vroeg om het geloof, zoals hij dat begreep, te onderdrukken, in te pakken,
te beperken. Zijn gedichten zitten vol met deze spanning, deze worsteling. Je kunt
die zelfs opmerken in gedichten die niet over kunst gaan.
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Ah, my dear angry Lord,
Since thou dost love yet strike,
Cast down yet help afford,
Sure I will do the like.
I will complain yet praise.
I will bewail, approve.
And all my sour-sweet days
I will lament and love.

‘De heldere uitdrukking van gemengde gevoelens,’ zo noemde W.H. Auden de poëzie
ooit. En daarom is poëzie, van welke soort dan ook, essentieel voor welke vorm van
georganiseerd religieus leven dan ook (denk aan de psalmen), en daarom is iedere
hertaling van de Bijbel die de poëzie wegwerkt omwille van de ‘begrijpelijkheid’
een wanvertoning. ‘De heldere uitdrukking van gemengde gevoelens’, wat zou meer
nodig kunnen zijn in de onduidelijke moderne mengeling van religieuze ervaring en
het leven? ‘And all my sour-sweet days / I will lament and love.’ Tegelijkertijd, in
godsnaam.
Ik heb me altijd sterk aangesproken gevoeld door deze twee dichters, maar de
spanning tussen kunst en God heb ik nooit op die manier ervaren. Er is een citaat
van de Schotse hardloper Eric Liddell - de film Chariots of Fire vertelt zijn verhaal
- waarmee hij uitlegt waarom hij niet kan ophouden te rennen - nog niet, ten minste
- om zendeling in China te worden. ‘Ik geloof dat God mij gemaakt heeft voor een
doel,’ zegt Liddell, ‘maar hij heeft me ook snel gemaakt, en als ik ren, dan voel ik
zijn plezier. Als ik ophoud met hardlopen, dan zou ik hem minachten.’ Dat idee
bevalt me: God geeft geen geschenken zonder de plicht ze te gebruiken. Blijft alleen
de vraag hóe je ze gebruikt, natuurlijk; daar wordt het ingewikkeld.
En laat me nu een van mijn eigen gedichten laten horen, want ik wil ook eigen
ervaringen gebruiken als een lens om naar dit alles te kijken. Een jaar na de Fluwelen
Revolutie in 1989 woonde ik in Praag. Ik woonde toen samen met iemand in een van
die grimmige, grijze appartementenblokken die iedere Oost-Europese stad omringen
(Panilaks, heten ze in het Tsjechisch). Maar wij woonden op de bovenste verdieping
dus we hadden een geweldig uitzicht over Praag voor 25 dollar in de maand (dat lukt
nu niet meer). Op een dag zat ik Tsjechisch te leren aan de keukentafel, en mijn
vriendin zat in bad in de kamer ernaast, toen een valk op het balkon landde, misschien
een meter bij me vandaan. Tien jaar later, niet lang nadat die vrouw en ik uit elkaar
waren gegaan, schreef ik dit gedicht. Het heet ‘Postolka’, Valk, in het Tjechisch, of,
preciezer, ‘Torenvalk’:
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When I was learning words
And you were in the bath
There was a flurry of small birds
And in the aftermath
Of all that panicked flight,
As if the red dusk willed
A concentration of its light,
A falcon on the sill.
It scanned the orchard's bowers,
Then pane by pane it eyed
The stories facing ours
But never looked inside.
I called you in to see.
And when you'd steamed the room
And naked next to me
Stood dripping, as a bloom
Of blood formed in your cheek
And slowly seemed to melt
I could almost speak
The love I almost felt.
Wish for something, you said.
A shiver pricked my spine.
The falcon turned its head
And locked its eyes on mine
And for a long moment I'm still in
I wished and wished and wished
The moment would not end.
And just like that it vanished.

Dit is een liefdesgedicht van iemand die niet tot liefde in staat is. Het is een scheur
in de tijd, geschreven door iemand die daar nooit in kan stappen, het is een vieren
van het leven, geschreven door een man met een hoofd voor klaagliederen. En ook
is het, op een vreemde en moderne manier, denk ik, een lofzang van een gedicht,
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of ten minste een onbewuste poging daartoe, hoewel God er niet in voorkomt. Daarom
is het modern.
Ik ben opgevoed in een zeer religieuze sfeer. Een religieuze atmosfeer, zelfs, met
een vleugje waanzin erin. Ik ben geboren in Abilene, Texas, en 150 kilometer
verderop, in Snyder, opgevoed. Ik ging minstens drie keer per week naar de kerk,
ging in vakanties naar bijbellessen, maakte intensieve spirituele werkweken mee, ik
was bij opgewonden gebedssessies om de duivel buiten de deur te houden - mij leek
het allemaal heel normaal. Ik kan me niet herinneren ooit een atheïst te hebben
ontmoet tot ik ging studeren in Virginia, en een intimiderend hippe en slimme
eerstejaars mij van zijn atheïsme vertelde, zijdelings, alsof het een voorkeur voor
een bepaald gerecht betrof, en ik zou werkelijk niet verbaasder zijn geweest als hij
met zijn hoofd was beginnen te draaien en Aramees had gemompeld. Mijn geloof
verdween - zo leek het - onder druk van de boeken die ik begon te lezen, en een tijd
lang leefde ik ver van God - en niet, zoals het gedicht ‘Postolka’ laat zien, alleen ver
weg van God, maar ook ver weg van de wereld. Net als veel andere moderne artiesten
leek de energie voor mijn kunst uit precies die afstand te komen. En die energie was
vaak een wanhopige energie - maar dat leek voor mij gewoon hoe moderne kunst
werkte. (‘Licht schrijft wit’ zegt de oude zegswijze: als alles in orde is in je leven,
dan slaapt je verbeelding en blijft je pagina wit.) Ik was geen echte atheïst: ik was
als twintigjarige zeer geïnteresseerd in theologie en veel van mijn favoriete schrijvers
waren christenen. Ik was meer iemand die vurig toegewijd was aan zijn gebrek aan
geloof, of vurig toegewijd aan een geloof dat geen object had, niet in deze en niet in
enige andere wereld. ‘Sumptuous destitution’, zo als Emily Dickinson het beeldend
zegt, ‘Verfijnd gebrek’. En, zoals Marianne Moore schreef, ‘Zonder mijn eenzaamheid
ben ik nog eenzamer. Dus ik blijf het maar.’
Er waren serieuze gebeurtenissen nodig om mijn ideeën over mijzelf en over de kunst
te vernietigen. Ik heb geen tijd en geen zin daar nu op in te gaan, het staat allemaal
in mijn boeken. Dit is geen reclame, en ook geen excuus of een manier om eronderuit
te komen er hier iets over te zeggen. Iedereen die een serieus werk schrijft, komt er
snel achter dat ‘ik’ in het werk iemand anders is dan ‘ik’ in het leven. In poëzie is
dit verschil bijzonder groot, maar ik heb gemerkt dat proza ook haar formele
voorschriften heeft. Dit betekent niet dat er in het werk gelogen wordt, behalve voor
zover stijl en vorm op zichzelf leugens zijn. En dat zijn ze uiteindelijk ook, maar dat
is een complex idee, waarvoor ik hier niet de tijd heb om het uit te leggen. Hoe dan
ook, als jij een kunstenaar bent en je merkt dat je plotseling veel over jezelf zit te
praten, dan kan dat flink verwarrend worden,
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omdat de ‘ik’ die is vastgelegd niet de ‘ik’ is die zit te praten. Je zult misschien de
neiging krijgen gewoon hardop voor te lezen wat al je eerder hebt opgeschreven of
door krachtig te gaan samenvatten, ongeveer als volgt.
De poëzie, nadat die jarenlang het belangrijkste in mijn leven was geweest, ging
gedurende een paar jaar dood in mij, en ik kon geen woord op papier krijgen. Ik werd
verliefd - op een manier die tegelijk primitief en blijvend was, dat wist ik meteen.
En ik kreeg een verschrikkelijke diagnose die om radicale veranderingen in mijn
leven vroeg. In publieke discussies is het verhaal ontstaan dat ik mij ‘bekeerde tot
het christendom toen ik ziek werd’, maar zo was het niet en zo heb ik het ook niet
ervaren. Ten eerste weet ik niet wat bekering betekent, en daarnaast waren al die
ervaringen, voor mij, vreemd genoeg, een enkele ervaring. Het duurde even voor het
tot mijn botte hoofd doordrong, maar toen wist ik, welke ervaring het was: het
geroepen worden door God.
Hier, dan, nog weer een gedicht: ‘From a Window’, geschreven na alle ervaringen
waar ik het net over had, en opgeschreven in één snelle, geconcentreerde en mystieke
uitbarsting die tegelijk uit mijn eigen hoofd kwam en ook volledig onbeheersbaar
was, zodat ik niet wist of het gedicht van binnen of van buiten kwam.
Incurable and unbelieving
in any truth but the truth of grieving,
I saw a tree inside a tree
rise kaleidoscopically
as if the leaves had livelier ghosts.
I pressed my face as close
to the pane as I could get
to watch that fitful, fluent spirit
that seemed a single being undefined
or countless beings of one mind
haul its strange cohesion
beyond the limits of my vision
over the house heavenwards.
Of course I knew those leaves were birds.
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Of course that old tree stood
exactly as it had and would
(but why should it seem fuller now?)
and though a man's mind might endow
even a tree with some excess
of life to which a man seems witness,
that life is not the life of men.
And that is where the joy came in.

Niets in dit gedicht was gepland. Ik bedoel, ik had geen idee dat een ervaring van de
werkelijkheid een opening kan bieden in het ervaren van God, of hoe over die
gevoelens een gedicht te schrijven. Het was eerder helemaal andersom: ik begon het
gedicht, zomaar een dag, uit pijn, leegte en verdriet (dezelfde emoties waarom ik
aan het schrijven van eerdere gedichten als ‘Postolka’ begon) en het ontplofte in
vreugde.
Nog een ander gedicht, uit dezelfde tijd. Het is geschreven voor D., mijn vrouw:
Groans going all the way up a young tree
half-cracked and caught in the crook of another
pause. All around the hill-ringed, heavened pond
leaves shush themselves like an audience.
A cellular stillness, as of some huge attention
bearing down. May I hold your hand?
A clutch of mayflies banqueting on oblivion
writhes above the water like visible light.

We kennen vast allemaal zulke momenten, op één of andere manier, alleen of met
iemand samen - momenten waarop alle lege interstellaire ruimte, alle willekeurige
atomen ons lijken waar te nemen - prachtig, verschrikkelijk - ons, ieder van ons, nu,
precies nu, tot in de diepste kern van elke cel van ons wezen - zo'n moment dat de
vergetelheid in ons oor fluistert, en die in feite geen vergetelheid is, als we met
vergetelheid bedoelen het eind aan alles wat we zijn en weten. Je kunt
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het God noemen, je kunt het Zijn noemen, of zelfs een geheel gedeïndividualiseerde
geest. Of je geeft het helemaal geen naam.
Allebei deze gedichten waren belangrijke scheidslijnen voor mij, een manier om een
ander leven binnen te laten. En ze voelden heel verschillend van ouder werk. En
daarom was ik in de maanden en de jaren daarna enigszins bezorgd en verrast door
de gedichten die vervolgens kwamen, die uit dezelfde knoop van wanhopige vreugde
kwamen, maar heel ergens anders leken te eindigen. Een paar van mijn christelijke
vrienden waren bezorgd over het werk, omdat het leek, alsof ik één of andere terugval
beleefde. Een interviewer vroeg me toen zelfs eens of ik mijzelf als een christelijke
atheïst beschouwde. En het is waar dat sommige latere gedachten de zelfde liefde
voor detail hebben als het gedicht voor mijn vrouw, maar geen ‘andere wereld’
oproepen. En ze hebben allemaal diezelfde in-één-uitbarsting-opgeschreven-kwaliteit,
maar het is niet - echt - geloof. Dat geloof is er wel, denk ik, zij het van een meer
sterfelijke kwaliteit, in het volgende gedicht:
It is good to sit even a rotting body
in sunlight uncompromised
by god, or lack of god,
to see the bee beyond
all the plundered flowers
air-stagger toward you
and like a delicate helicopter
hover above your knee
until it finds you to be
not sweet but at least
not flinching, its hair-legs
on the hair of your leg
silvering
a coolness through you
like a soul of nerve.

Of anders deze, ‘Hammer is the prayer’:
There is no consolation in the thought of god,
he said, slamming another nail
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in another house another havoc had half-taken.
Grace is not consciousness, nor is it beyond.
To hell with remembrance, to hell with heaven,
hammer is the prayer of the poor and the dying.
And as wind in some lordless random comes to rest,
and all the disquieted dust within,
peace came to the hinterlands of our minds,
too remote to know, but peace nonetheless.

Niet alleen zit er geen God in deze gedichten, maar zelfs de mogelijkheid van God
wordt ruw terzijde geduwd. En toch - mirabile dictu - ik voelde God overal in mij
en om me heen toen ik ze schreef. De mogelijkheid van de Hemel is er niet, in deze
gedichten, er is zelfs een openlijke minachting voor dat idee. En toch voelde ik bij
die korte eenheid tussen woord en wereld dat die poëzie in ongekende en door mij
van te voren niet voorstelbare dimensies geprojecteerd werd. Bestaat er zoiets als
een anti-lofzang lofzang, een gebed aan God dat als een wapen op diezelfde God
gericht lijkt? Hopkins en Herbert voelden allebei aan dat God zich aan de verbeelding
onttrekt, dat er voor geloof in hun eigen geest lijnen getrokken moesten worden die
ze niet over durfden te steken. Ik begrijp het probleem, maar ik ben het niet eens met
de oplossing. Als geloof je inspiratie in de weg zit, dan is het geen geloof. Tegelijk
haast ik me om te zeggen: als de wanhoop je de inspiratie afneemt, als wanhoop,
afwezigheid en leegte de enige route gaan vormen waarlangs de kunst je nog bereikt,
dan is dat een scheefgegroeide, misschien zelfs een diabolische versie van de kunst.
Ik zie deze gedichten dan ook niet eenvoudig tegenover elkaar staan. Ik ben ervan
overtuigd dat dezelfde impuls die me laat zingen van God, me laat zingen van
goddeloosheid. ‘God wil dat we weten dat we moeten leven als mensen die het zonder
hem kunnen redden,’ schrijft Dietrich Bonhoeffer, die dan vervolgt: ‘De God die
ons laat leven in een wereld zonder werkbare hypothese van God is de God voor wie
we continu staan. Voor God en met God leven we zonder God.’
Het is dus duidelijk dat de vraag welke kunst precies God zoekt, en hem zoekt te
dienen, ingewikkelder is dan ze lijkt. In alle originele kunst is iets, dat zich niet
onderwerpt aan God, als we met ‘onderwerpen’ een soort vrijwillige censuur bedoelen,
een bewust weigeren van de gang naar de donkere en verontrustende plek waar het
brein terecht kan komen. Maar zo moet die zin niet begrepen worden. We komen
dichter bij de waarheid van de relatie van de kunstenaar met de godde-
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lijkheid als we niet spreken van ‘onderworpen zijn aan God’ maar van ‘onderwerpen
aan God’: onze individuele subjectiviteit gaat verloren en wordt herontdekt binnen
de realiteit van God. De menselijke verbeelding is niet eenvoudigweg onze manier
om God te bereiken, maar zijn manier om zichzelf in ons te laten zien. Daaruit volgt
dat elke statische opvatting van God niet alleen steriel is, maar ook, omdat die een
precieze kennis van God veronderstelt en zijn wezen tot die voorstelling beperkt,
ook godslasterlijk is. ‘Gods waarheid is het leven,’ zoals de dichter Patrick Kavanagh
zegt, ‘zelfs de meest groteske vormen van zijn donkerste vuur.’ Een onderdeel van
die ‘waarheid’, en dat is ook waar voor de meest vrome onder ons, is de leegte van
de goddeloosheid - en (dit is cruciaal) - de vreugde van die leegte. De vreugde van
tijdelijk verlost zijn van de last van het zoeken en construeren van betekenis. Wat ik
probeer te zeggen, denk ik, is dat God soms iemand tot ongeloof roept om het geloof
nieuwe vormen aan te laten nemen.
Laat ik eindigen met een gedicht dat misschien een idee geeft van hoe dit voor mij,
en in mij, gewekt heeft, de laatste paar jaar. Ik schreef het in één lange, pijnlijke
nacht, toen, om mijn oude vriend George Herbert aan te halen, ‘Al mijn gedachten
messen waren.’ Er is van alles over de achtergrond van dit gedicht te vertellen, maar
weer doe ik dat niet graag al te precies. Achtergrond wordt weggeblazen, als het
gedicht goed is - dat probeerde ik eerder ook al te vertellen. Maar deze specifieke
achtergrond blies mij bijna weg, en de herinnering daaraan is nog altijd pijnlijk voor
mij. Laat me volstaan met te zeggen dat ik ziek was tot de dood, in de zin van
Kierkegaard, ja, ziek in mijn ziel, en tegelijk ook behoorlijk letterlijk. Het is mijn
eigen ervaring dat er geen atheïsten bestaan in schuttersputjes, om het zo eens te
zeggen, niet omdat de razende dood en vernietiging iemand angst aanjagen, maar
omdat het ijzig stil wordt als men met de eigen dood geconfronteerd wordt. Je wendt
je niet tot God in een crisis uit angst, tenminste, niet primair. Je zoekt God omdat
voor één keer alle achtergrondgeluid in je brein, heel dat pandemonium van geklets,
een keer stilvalt - en wat sommigen van ons op zulke momenten dan horen, is een
zachte, kleine stem. Ik heb nooit ook maar de kleinste troost ontleend aan een hemel
of aan de eeuwigheid, vooral omdat ik me die niet kan voorstellen. Het christendom
is, of zou moeten zijn, een schoon schrobben van het zelf, het eigen ego, en de meeste
van onze voorstellingen van hemel en eeuwigheid zijn vooral een dromen van het
zelf te zien overleven, een projectie van het ego op de eeuwigheid. Dit zeggen critici
van het geloof al jaren - dat religie niets is dan een ontkennen van onze dood - en
daar hebben ze een sterk punt.
En toch, en toch... iets in ons lijkt niet dood te krijgen, toch? We hebben die
momenten dat we ons vol laten lopen met vergetelheid, we hebben onze imitaties
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van onsterfelijkheid, zoals William Wordsworth ze noemde, in kunst, in de liefde,
en in het leven, als we even ophouden onszelf te zijn en op die manier, paradoxaal
genoeg, meer ons werkelijke zelf worden. Onze ziel. En hier is dan zo een moment
van de ziel van mij, hoewel het zich niet afspeelt in de landelijke omgeving van het
Lakedistrict, zoals bij Wordsworth, maar op de armzalige en overbevolkte metrolijn
E in Chicago Noord, waar ik woonde van 2002 tot 2013, waarna mijn gezin en ik
naar New Haven verhuisden. ‘Grand’ is de naam van de halte waar het hoofdkantoor
was van het Poetry-magazine waar ik voor werkte, en er wordt nog een halte genoemd
in dit gedicht, ‘Clark and Division’. Het gedicht heet ‘My Stop Is Grand’.
I have no illusion
some fusion
of force and form
will save me,
bewilderment
of bonelight
ungrave me
as when the El
shooting through a hell
of ratty alleys
where nothing thrives
but soot
and the rat-like lives
that have learned to eat it
screechingly peacocked
a grace of sparks
so far out and above
the fast curve that jostled
and fastened us
into a single shock of I will not call it love
but at least some brief
and no doubt illusionary belief
that in some surge of brain
we were all seeing
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one thing:
a lone unearned lovelineness
struck from an iron pain.
Already it was gone.
Already it was bone,
the grey sky
and the encroaching skyline
pecked so clean
by raptor night
I shuddered at the cold gleam
we hurtled toward
like some insentient herd
plunging underground at Clark
and Division.
And yet all that day
I had a kind of vision
that's never gone completely away
of immense clear-paned towers
and endlessly expendable hours
through which I walked
teeming human streets,
filled with a shine
that was most intimately me
and not mine.
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Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen. -

Te zijn én niet te zijn
Hier ben ik (Here am I), de derde roman van Jonathan Safran Foer, is een gelaagde
en geslaagde 21e-eeuwse exploratie van de eeuwenoude Shakespeareaanse vraag
naar het zijn. In zijn nieuwste boek vraagt Safran Foer zich af waar hier is, wat zijn
is en wie ik nog is in een geglobaliseerde, digitale wereld. Hij verkent deze vragen
in het leven van de dysfunctionele familie Bloch, een Joods-Amerikaans gezin in
Washington DC. We volgen deze familie meer dan zeshonderd pagina's lang in hun
kleinere en grotere drama's. Hier ben ik is een stevig en nietsontziend boek over
mens-tot-mens-zijn in onze tijd.
Het boek volgt Jacob en Julia Bloch en hun zoons Sam, Max en Benji gedurende
een onstuimige twee weken. Het huwelijk van Jacob en Julia staat op springen, nadat
Julia een verborgen telefoon van Jacob ontdekt waarop hij via sms de liefde bedrijft
met een andere vrouw. Hoewel dit volgens Jacob niets betekent - het was immers
slechts digitaal? - heeft deze interactie wel degelijk real-life impact en wordt de
afstand tussen Julia en Jacob steeds groter. Op dit zinkende schip neemt oudste zoon
Sam zijn toevlucht tot ‘Other-Life’, een online leven - van Sam mogen we het absoluut
geen spel noemen! Sam voelt zich beter thuis in dit ‘echte virtuele leven’, deze
‘mogelijkheid om nergens te zijn’, dan in de dagelijkse realiteit van zijn vechtende
ouders. Safran Foer speelt zo met de betekenis van aanwezigheid in een
vertechnologiseerde samenleving; hij noemt de hoofdstukken waarin Sam in
‘Other-Life’ is bijvoorbeeld passend ‘Hier niet-ben ik’.
In het echte leven moet Sam van zijn ouders bar mitswa doen; in ‘Other-Life’ is
Sam Samanta en vertelt zij tijdens haar bat mitswa-toespraak het verhaal van Abraham
en Izak. Op Gods noemen van zijn naam antwoordt Abraham ‘hineni’: ‘hier ben ik’.
Deze Abraham ‘is er helemaal voor Hem, onvoorwaardelijk, zonder reserves en
zonder om uitleg te vragen’. Er zo volledig te zijn voor elkaar blijkt ondanks veel
goede intenties toch te hoog gegrepen voor de familie Bloch.
De familie Blochs zoektocht naar wie en waar ze zijn is verstrengeld met hun
worsteling met hun joodse identiteit. Safran Foer, zelf ook joods, laat zijn
hoofdpersonen de spot drijven met tradities maar laat hen er toch ook aan hechten.
Zo krijgt het oude joodse huwelijksgebruik van het gebroken glas hernieuwde waarde
als Jacob tegen het einde van het boek zijn onvermogen tot echt hineni erkent en
concludeert: ‘[w]e zijn versplinterde individuen die een versplinterde verbintenis
aangaan in een versplinterde wereld.’ Of zoals Sam zijn familie toespreekt in zijn
‘echte’ bar mitswa-speech: ‘Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag. Te zijn én niet te
zijn, dat is het (hedendaagse) antwoord.’
De gefragmenteerde, postmoderne stijl van Safran Foer maakt het verhaal
gedurende de eerste honderd pagina's soms lastig te volgen. Echter, de aanhouder
wint: de struc-
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tuur wordt met terugwerkende kracht helder en blijkt dan juist erg sterk. Toch rijst
de bedenking of de wederwaardigheden van de familie Bloch met wat minder pagina's
misschien ook wel tot hun recht waren gekomen; het verhaal rechtvaardigt mijns
inziens niet volledig haar zeshonderd-plus bladzijden. Ondanks deze kritische
kanttekening is Hier ben ik kortom een ietwat confronterende en gedesillusioneerde,
maar zeer lezenswaardige schets van onze tijd.
Jonathan Safran Foer, Hier ben ik. Ambo Anthos, Amsterdam 206, 640 blz., €29,99.
Anke Brons

Dromen van vrede
Het dagboek van Carry Ulreich is één van de meest indrukwekkende boeken die ik
de afgelopen tijd gelezen heb. Het oorlogsdagboek dat de jaren 1941-1945 beslaat,
kreeg de titel 's Nachts droom ik van vrede mee. Een treffende titel die het optimisme
dat door de tekst straalt goed weergeeft. Carry is samen met haar ouders, zus Rachel
en Bram, de vriend van haar zus, ondergedoken bij een welgestelde familie in
Rotterdam. Tiener Carry droomt van vrede, kijkt reikhalzend uit naar de vrede, schrijft
over vrede. En dat midden in de ellende die haar en de familie omgeeft.
Het dagboek, dat door Bart Wallet is ingeleid en van aantekeningen voorzien, is
opgedeeld in drie delen: bezetting, onderduik en bevrijding. Dat geeft ook direct het
grote verschil met het dagboek van Anne Frank weer: Carry overleefde de oorlog,
emigreerde naar Israël en leeft nog steeds (Carmela Mass). Maar er zijn meer
verschillen. Carry beschrijft de vervolging van de Joden in Rotterdam - Anne was
ondergedoken in Amsterdam. Ook de toon van het dagboek is heel anders. Carry
schrijft licht, met humor vaak, zelfs over de dood. Haar woorden toveren regelmatig
een lach op je gezicht. ‘We mogen hier niet ziek worden. Stel je voor: als we
doodgaan, zegt mevrouw, legt ze ons op straat op een stoepje bij de NSB 'ers!’
Daarnaast is de onderduiksituatie totaal anders. Carry komt nog regelmatig op straat,
gaat naar de winkel, de tandarts en spreekt zelfs de bezetter in het Duits aan. Misschien
heeft de familie het mede aan vertrouwen en lef te danken dat ze niet zijn opgepakt.
De familie van Carry is orthodox-Joods. Dat maakt de sfeer in huis anders dan bij
de liberale familie Frank. Aanvankelijk proberen ze zich nog zo goed als het kan aan
alle wetten en regels te houden, maar dat ebt steeds meer weg. Zeker in en na de
hongerwinter kunnen ze niet anders. Carry verzucht dat ze gebraden rolpens wel
nooit meer zal eten na de oorlog, ‘want ik denk niet dat er koshere blikjes bestaan
daarvan.’ De familie mist de Joodse feesten. Zo schrijft Carry op 6 april 1945: ‘Pesach
voorbij. Jammer dat we hem niet konden beleven zoals het hoort met de Pesachsfeer.
Zondag en maandag hadden we wel Paassfeer, maar hoe anders dan bij ons thuis is
die. Onze Seider, geestelijk genoegen. Pasen hier: paasdiner etc. louter epicuristische
genoegens.’ De familie Ulreich is ondergedoken bij een katholieke familie en dat
levert meerdere malen boeiende discussies op.
Groot is de ontlading als de bevrijding daadwerkelijk een feit is. Maar ook ervaar
je, voor zover dat als lezer kan, met Carry mee hoe verschrikkelijk het leed is dat
veroorzaakt is. De familie gaat op zoek naar fami-
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lie, vrienden en bekenden. Velen komen niet terug. Het gat dat geslagen is, is intens.
In de epiloog beschrijft Carmela kort hoe het verder is gegaan met de familie.
's Nachts droom ik van vrede raakt de kern van ons bestaan en toont waar de mens
toe in staat is. Tegelijk laat het boek zien hoe hoop en verwachting ons op de been
kunnen houden. De laatste woorden van het dagboek zijn veelzeggend: ‘Wanneer
komen er betere tijden? Waartoe dient dit allemaal eigenlijk, dit tranendal, deze
doortocht? Allemaal om de hemel te verdienen?’
Carry Ulreich, 's Nachts droom ik van vrede. Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer 2016,
328 blz., €21,90.
Els Meeuse

Een Steinz voor de jeugdliteratuur
Voor wie van jeugdliteratuur houdt en voor wie er nog niet van houdt of niet meer
van denkt te houden is er Het boekenboek, over ‘onmisbare jeugdboeken uit de lage
landen’, samengesteld door Mirjam Noorduijn en Veerle Vanden Bosch. De vorig
jaar overleden boekenminnaar Pieter Steinz was hun grote voorbeeld met zijn Steinz.
Gids voor de wereldliteratuur (2014). De auteurs kopiëren Steinz' kunst van het
verwijzen en (daardoor) enthousiasmeren. Vijftig schrijversportretten, vijfentwintig
illustratoren-portretten en vijfentwintig thematische hoofdstukken wisselen elkaar
af in dit boekenboek dat verscheen ter gelegenheid van het gastlandschap van
Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter Buchmesse van 2016.
Keuzes maken is altijd spannend. Noorduijn en Vanden Bosch verantwoorden
zich uitgebreid. Ze laten zich leiden door verkrijgbaarheid in boekhandel en
bibliotheek en nemen daarom het jaar van de eerste Kinderboekenweek, 1954, als
startpunt. Ook streven ze naar een mix van genres en leeftijden en kijken ze naar
literaire kwaliteit, cultuurhistorische betekenis en populariteit binnen en buiten de
lage landsgrenzen. De meest voor de hand liggende kritiek - ‘Waarom die wel?’,
‘Waarom die niet?’ - zijn ze voor door eerlijk te zijn: ‘literatuur is en blijft uiteindelijk
ook een kwestie van smaak’.
Smaak hebben ze, mijn smaak in ieder geval, want ik bleef notities maken. O ja,
dat boek wilde ik altijd nog eens lezen, hé, die auteur had me geraakt en blijkt veel
en veel meer geschreven te hebben. Fijn dus, dat criterium van verkrijgbaarheid; ik
kan straks met mijn lijstje naar bibliotheek en boekhandel.
Bij de schrijversportretten staat iedere keer één titel centraal en wordt aan andere
titels minder aandacht gegeven. De schrijver komt aan het woord over het schrijven,
iemand anders uit het boekenvak steekt de loftrompet, er is een Steinziaans rubriekje
‘Wat lezen we na’ en er zijn feitjes. Over bekroningen, of over lezersreacties. Hoe
Simon van der Geest met Spinder (2012) een dertienjarige hekellezer tranen ontlokte,
bijvoorbeeld. De portretten van de illustratoren zijn minder uitgebreid, maar meegeteld
mag worden dat hun werk veelvuldig wordt geciteerd door het hele boek heen.
Jeugdliteratuur wordt vaak in een hokje gestopt - ‘voor kinderen’ -, maar dit boek
laat zien dat zij zelf grenzeloosheid voorstaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de keuze
van de auteurs om sommige kunstenaars die
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met name in beeld werken, zoals Carll Cneut en Thé Tjong-Khing, toch een
auteursportret te geven. Over Cneut zegt Saskia Coster: ‘Carll Cneut een illustrator
noemen is hetzelfde als een zeldzame Aston Martinoldtimer een vierwieler noemen
[...] Cneut illustreert niet, maar vertelt zijn verhaal in verf.’ Ook de wereld van de
literatuur voor grote mensen is vrij toegankelijk: bij de ‘Wat lezen we na’-tips staan
boeken van op of over de grens en ook mogen we op het nachtkastje van de auteurs
kijken. Die lieten zich niet alleen door jeugdboeken inspireren.
‘Grabbelton’, zo worden de thematische hoofdstukken genoemd waaruit verhalen
tevoorschijn komen rondom thema's, uiteenlopend van beroemde beren tot schepping.
Ook het geheel doet aan als grabbelton. Je duikelt in een auteursportret een andere
naam op, ziet aan het bijgevoegde icoontje dat die ook een portret heeft en dan blader
je al. Je komt een mooie afbeelding tegen en zoekt meer van die illustrator. Alle
logica en volgorde ontbreekt, je kunt overal beginnen, maar Het boekenboek zit vol
cadeautjes.
Mirjam Noorduijn en Veerle Vanden Bosch, Het boekenboek. Onmisbare jeugdboeken
uit de lage landen. Leopold, Amsterdam 2016, 334 blz., €34,99.
Elizabeth Kooman

Terwijl niemand ze opjaagt
Marilynne Robinson is in Nederland vooral beroemd om haar proza: Housekeeping
(1980), Gilead (2004), Home (2008) en Lila (2014). En terecht. Gilead won in 2005
de Pulitzerprijs en je hoeft maar anderhalve bladzijde dat boek in te wandelen om te
weten dat dit een zeer verdiende prijs is: een superieure stijl gecombineerd met een
exceptioneel gevoel voor menselijke verhoudingen, gesteund door wijsheid en
mildheid.
De gegevenheid der dingen is een verzameling essays, of liever, een verzameling
toespraken voor diverse instituten en organisaties, logisch achter elkaar gezet en
enigszins ontdaan van herhaling, stel ik me voor. Toch is nog wel te merken dat de
stukken geschreven zijn als op zichzelf staande toespraken, niet als hoofdstukken
van een boek, want Robinson neemt wel iedere keer de tijd om haar gedachtegang
opnieuw op te bouwen. Vooral bij lezing van de eerste honderd pagina's van het boek
overvalt een enkele lezer ongetwijfeld ook het ongeduld dat mij enigszins hinderde.
Halverwege het boek lijkt een aangename versnelling op te treden, of misschien is
het zo dat de lezer steeds meer overtuigd raakt van Robinsons gelijk en geen tijd
meer heeft om op het horloge te kijken.
Robinsons thema is de samenleving, de Amerikaanse in het bijzonder, en de rol
die religie, vooral het calvinisme, daarin speelt. Het christendom ziet ze als de
beschavende ruggengraat van de westerse beschaving, al signaleert ze ook waar het
misgaat: ‘Het christendom heeft voor jongeren het stigma een bolwerk te zijn van
onwetendheid, een obstakel voor de humane aspiraties van de beschaving. Juist de
generositeit en het idealisme van jonge mensen drijft hen uit het christendom weg.
Ik weet dat dit niet uniek is voor Amerika, maar ik krijg de indruk dat er een dynamiek
aan het werk is, een polarisatie van het goede aan de ene kant en het religieuze aan
de andere, en dat zal ronduit een catastrofe voor het Amerikaanse chris-
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tendom zijn.’ Robinson breekt een lans voor de gedachte dat in het calvinisme een
humane en helende manier van denken te vinden is, die mensen tot hun recht laat
komen als mensen en hen niet alleen ziet als deelnemers aan en in het slechtste geval
als verliezers van een race om almaar toenemende productiviteit. In het laatste geval
is het gelijk hun eigen schuld ook. ‘Voor nu lijkt het erop dat het erom gaat onze
kinderen tot maximaal efficiënte werknemers te kneden. [...] de overtuiging die ons
continu wordt opgedrongen is dat als we niet wanhopig zijn, we niet goed opletten.’
En daar ligt de kern van haar betoog: met het wankelen, of het zich in bolwerken
terugtrekken van een onder de maatschappij gelegde basis van spirituele zingeving
schiet de samenleving zomaar in de angst. Waar dan door bijvoorbeeld de
wapenindustrie handig van geprofiteerd wordt: ‘Wapenverkoop stimuleert
wapenverkoop - een schitterend businessmodel, daar bestaat geen twijfel over. Angst
werkt hetzelfde als trek of verslaving. Je kunt nooit veilig genoeg zijn.’
Robinson citeert Leviticus 26 om aan te geven wat ze soms om zich heen ziet
gebeuren: ‘Opjagen laten ze zich dan, door het geluid van een opwaaiend blad vluchten zullen ze, als op de vlucht voor een zwaard en vallen, terwijl niemand ze
opjaagt!’ Op de vlucht dus, voor de angst zelf. Nog voor alle bijbelboeken geschreven
waren is de uitdrukking al een spreekwoord geworden, want in Spreuken 28 wordt
het idee herhaald: ‘Boosdoeners vluchten, maar er is niemand die hen achtervolgt.’
De angst zorgt ervoor dat we ons tegen elkaar en tegen de rest van de wereld gaan
beschermen en dat proces zal ons, betoogt Robinson, niet de goede kant op brengen.
Vanuit haar christelijk geïnspireerd gedachtegoed probeert ze tegelijk de deur naar
een academische discussie open te houden en ook de weg te wijzen naar een vanuit
een realistisch mensbeeld repareren van de samenleving. Ondertussen bestrijdend
dat het gelovige standpunt een atavistisch achterhoedegevecht is geworden van de
laatste paar wanhopigen, die nu nog de waarheid van de wetenschap niet willen
begrijpen. ‘Een complicerende factor is dat het christendom moeilijk is. Dit klopt
omdat het gebaseerd wordt op oude teksten en op een breed en zeer verscheiden
gedachtegoed en op een grote hoeveelheid interpretaties, die teruggaan tot de oudheid.
[...] en het is in zeker opzicht nog moeilijker omdat het tegen onze grofste instincten
ingaat. Heb je vijand lief [...] door de hele geschiedenis zijn er velen zo door de
schoonheid van zijn leringen bewogen geraakt, dat ze zelfs bereid waren diegenen
te vermoorden die ertegen leken te zijn.’
Het boek van Robinson is bij vlagen moeilijk, maar de indruk dat ze gelijk heeft
en dat we ons voordeel zouden moeten en kunnen doen met haar inzichten dringt
zich tijdens het lezen onbedwingbaar op. Ik zou iedereen willen aanraden het boek
te kopen, te lezen, erover na te denken en het vervolgens op de koffietafel te laten
slingeren in de hoop dat iemand het wil lenen. Al begint het maar bij een
gemeenteraadslid van, zeg, Zaltbommel, voor men het weet ligt het ook in het nieuwe
Witte Huis. In het oude was dit gedachtengoed geen nieuws: achterin het boek is het
interview opgenomen waarin Barack Obama Robinson ondervraagt, of liever, waar
de twee in gesprek gaan. Heeft de schriftelijke weergave van een lezing al enige
nadelen, de schriftelijke weergave van een gesprek zeker. Geen van beide deelnemers
komt echt uit de verf, en hoewel beiden
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monumenten van aangename beschaving en plezierige intelligentie zijn - we zullen
de man Barack ernstig missen in het nieuws, vrees ik - had het gesprek veilig
weggelaten kunnen worden. Robinson zegt veel verstandigs maar weinig nieuws;
Barack is het met haar eens en dat vermoedden we al. Misschien leuk en goed voor
later, voor als we twijfelen aan wat er aan de overkant van het water allemaal gebeurt.
In dit gesprek is het vastgelegd: de rede en de schoonheid houden stand, ze zijn alleen
even niet aan de macht.
De woorden van de toespraken van Robinson komen misschien wat traag op gang,
maar daarna zijn ze bijzonder bruikbaar: hier is iemand aan het woord die niet alleen
weet wat er precies aan de hand is, maar ook waarom. En dat kan bij alle zorgen in
ieder geval de illusie van controle geven.
Marilynne Robinson, De gegevenheid der dingen. Boekencentrum/De Arbeiderspers,
Zoetermeer/Antwerpen 2016, 344 blz., €22,99.
Menno van der Beek

De weg van de schrijver gaan
‘Liefdeloosheid is een andere naam voor de hel.’ Deze stelling poneert Oek de Jong
in zijn essay over Van het Reves hoofdpersoon Frits van Egters, maar het citaat is
tekenend voor de hele essaybundel Het visioen aan de binnenbaai. Elke bijdrage
toont een kloppend hart. De bundel is een persoonlijk geheel: foto's, kunstwerken,
boeken en personen samengebracht door een liefhebber: romancier en essayist Oek
de Jong. In de bundel neem je een duik in de inspiratiebronnen van deze befaamde
romanschrijver en eerste gastschrijver van Liter (2010). Variërend van de ansichtkaart
met een afbeelding van Hieronymus Bosch' ‘Christophorus’ tot een intiem
kennismaken met Frans Kellendonk; uit Het visioen aan de binnenbaai spreekt
warmte, een liefde die het leven mooi maakt.
Treffend is het essay over Jellema's gedicht ‘Zeegezicht’. ‘Op de palm van jouw
hand, in dat landschap [...] / die babykrab, voorzichtig / van tussen die basaltbokken
geraapt, / zijn onderkomen waar hij wachtte op de vloed. // Nog kleiner dan de nagel
van jouw pink, / zijn grijsblauwe pantsertje nog niet verkalkt, / krabbelt hij zijwaarts
over plooi en heuvel, / een onbekend wereld [...].’ De babykrab in het gedicht ontroert
De Jong; hij brengt het diertje voor het voetlicht en voert zijn lezer verder naar
Japanse meesters. Hoe? De Jong ziet in het gedicht een contrast tussen het nabije en
het verre, dat hij in verband brengt met de Japanse haiku-meesters. De dichtregels
nodigen hem uit tot beschouwing; Jellema tast het mysterie af. Het gedicht roept een
gevoel op van een omvattende aanwezigheid, ‘van een omvattend bewustzijn waarin
jij, waarin alles gekend wordt en bestaat’.
Oek de Jong maakt, zoals overal in zijn werk, ook in de interpretatie van dit gedicht
ruim baan voor mystiek. Hij waardeert Jellema's thema in de poëzie: ‘er eenvoudigweg
te zijn’. Zo leeft het babykrabje, zo wil Jellema leven. Maar ook: zo zoekt Oek de
Jong naar zijn schrijverschap. De Jong neemt zijn lezer mee in die zoektocht: niet
voor niets opent hij met een essay over Opwaaiende zomerjurken. Daarin lezen we
over een schrijver die in zijn rol groeit: een twintiger die moet leren omgaan met
publiciteit.
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‘Succes is een onophoudelijke confrontatie met het monster van de ijdelheid: zien
hoe diep en wijdvertakt je ijdelheid is, hoe gevoelig je bent voor lof of blaam van
anderen, voor het kleinste krasje op je zelfbeeld.’
De essays zijn op zichzelf staande bijdragen, maar ze zijn ook nauw met elkaar
verbonden. De Jong noemt het belangrijkste thema in Dermoûts leven ‘verlies’, ‘het
verlies van mensen, dingen plaatsen waar ze zich aan had gehecht’. Dit thema keert
steeds terug; De Jong ontleende de titel van de bundel aan Dermoûts werk. Hechting
en verlies staan centraal in de essays; De Jong kiest schrijvers en voorwerpen waar
hij nauw mee verbonden is. Liefde en pijn gaan samen op. Zijn samenvatting van
Dermoûts roman Tienduizend dingen is bijna letterlijk over te zetten naar Het visioen
aan de binnenbaai. ‘De climax van de roman is een herdenken van het verleden, van
de doden en van alles wat verdwenen is. Het is een herbeleven van verlies en verdriet,
en tegelijk haar manier om het verdriet te boven te komen en zich weer met het leven
te verzoenen.’
Oek de Jong weet de aantrekkelijke kanten van essayistiek ten volle te benutten.
Na het lezen van de bundel ben je op talloze plekken geweest. Je gaat met Rembrandt
mee naar een 17e-eeuwse ophanging, bent aan De Jongs zijde als hij Frans Kellendonk
ontmoet en als hij later afscheid van hem neemt. De Jong brengt je naar Caravaggio
en het Amsterdam van Vasalis, hij geeft je een kijkje in zijn innerlijk tijdens het
schrijven van Opwaaiende zomerjurken. Ver weg, of juist heel dichtbij - maar je bent
altijd in het gezelschap van Oek de Jong. Over romankunst schrijft hij:
‘Romanschrijvers maken liefde mogelijk door te zien en niets onopgemerkt te laten.’
De Jong kan niet anders. ‘Diezelfde avond drong het als een lotsbestemming tot me
door: ik zou de weg van de schrijver gaan.’
Oek de Jong, Het visioen aan de binnenbaai. Atlas Contact, Amsterdam 2016, 256
blz., €19,99.
Suzanne van Putten

De dominee toont zijn verzameling
Een verzamelaar, zo beschrijft Henk Veltkamp zichzelf. Jarenlang las hij in zijn
pastorie romans waarin een dominee of priester ten tonele verschijnt. In Vreemde
vogels toont hij de topstukken uit zijn collectie: ‘honderd van de meest kleurrijke en
boeiende exemplaren’. Het is alsof je als lezer plaatsneemt in zijn studeerkamer en
hij roman na roman aan je laat zien. Het boek is verdeeld in 12 thematische
hoofdstukken, waaronder bijvoorbeeld ‘roeping en vorming’, ‘pastorale zorg’, ‘liefde
en seksualiteit’ en ‘valkuilen’. Veltkamp vertelt steeds in maximaal 2,5 pagina's de
hoofdlijn van de roman en wat er op het spel staat.
Veltkamps fascinatie voor dominees en priesters in romans is goed te begrijpen.
Wat een verrassende en bij vlagen hilarische personages zijn er bedacht door
romanschrijvers. De oudste roman in deze ‘literaire volière’ stamt uit 1766, toen
Oliver Goldsmith publiceerde over de Engelse dominee Primrose. Deze ultieme
pechvogel lijkt nauwelijks te werken en representeert de doorsnee Britse dominee
uit de achttiende eeuw. De verzameling geeft een veelkleurig overzicht van hoe
auteurs uit verschillende tij-
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den het ambt beschouwden. Vanzelfsprekend klinkt er veel kritiek door op de
geestelijken, hun zwaktes en de manier waarop zij hun macht misbruiken. Vooral
de twijfels die de geestelijken parten spelen fascineren mij. Twijfels aan hun eigen
kunnen, maar ook aan het geloof, dat de basis zou moeten zijn van hun werk. ‘De
priester wordt geacht een soort mens geworden zondag te zijn’, maar de werkelijkheid
is een stuk weerbarstiger. Velen vallen plotseling van hun geloof, regelmatig zelfs
midden in een kerkdienst: ‘Ik moet u meedelen dat ik enkele ogenblikken geleden
mijn geloof heb verloren. Ik begrijp er ook niets van, maar zo is het gebeurd. U
begrijpt dat ik hier deze viering moet beëindigen. Ik zal mijn bisschop vragen mij te
ontslaan.’
Zo bekent Wilhelm Hausner in Der Unglaubliche Pfarrer aan zijn parochianen.
De romans tonen de persoon achter het ambt. De man (bij hoge uitzondering de
vrouw) die in het dagelijks leven en de media vaak verborgen blijft.
Het is goed toeven in de studeerkamer van Veltkamp, die warm en met verstand
van zaken over zijn collega's spreekt. Ondanks dat in veel romans kerkelijke
misstanden uitgebreid en soms schokkend aan bod komen, leest het boek als een
eerbetoon aan de geestelijke, die net zoals ieder ander het hoofd hoog moet houden
in de complexe warboel die het leven vaak is. In het voorwoord beschrijft de auteur
hoe zijn fictieve collega's met hem meeleven; sommigen houden hem een spiegel
voor, anderen kijken over zijn schouder mee in zijn dagelijkse werk of inspireren
hem met hun idealen of inzicht. Wat dat laatste betreft, uit veel romans spreekt een
afkeer van dogma's en een hoop voor de kerk in haar pure vorm: ‘Is niet de grootste
verleiding van het predikantschap om God in eigen woorden op te willen zuigen, in
dienst te nemen, te definiëren? Is het niet veel belangrijker om een plek voor God
open te houden?’
Honderd portretten in 192 pagina's betekent overzicht, maar weinig diepte. Zo
bieden de inleidingen op de thematische hoofdstukken voornamelijk opsommingen
van wat in de daaropvolgende pagina's ook al vluchtig voorbijkomt. Maar de
verrassende vondsten van schrijvers (bijvoorbeeld een dominee die het evangelie dat
hij eens bracht weer op gaat halen), de ontwapende naïviteit van de beschreven
ambtsdragers en de vlotte pen van Veltkamp hebben mij goede leesuren opgeleverd.
Een boek van een liefhebber, geschreven voor een steeds kleiner wordende groep
liefhebbers. ‘De Duits-Oostenrijkse schrijver Daniel Kehlmann laat “zijn” priester
Martin Friedland verwonderd vaststellen: “Dat zo iemand als ik nog bestaat.”’ Je
moet misschien zelf wel een ‘vreemde vogel’ zijn om een boek vol te kunnen
waarderen.
Henk Veltkamp, Vreemde vogels. Dominees en priesters in de wereldliteratuur.
Uitgeverij Kok, Utrecht 2016, 192 blz., €17,99
Joyce Rondaij

De rijke oogst van een poëtische tuinman
De schaduw van de luxaflex
lag zebrapadig, ik zag de mieren
en ik wachtte, weken, maanden,
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het zebrapad werd langer en
de mieren werden schaarser en
verdwenen, en ik wachtte,
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denkend aan waar te wachten op
de mieren van volgend jaar, en ze
kwamen, nog wel wat traag
in de lente, maar ze kwamen,
en ik dacht aan het lengen
van de dagen vorig jaar.
Er waren dagen met uren als een
melkgebit, ik wisselde van vrouw
en zag het zebrapad veranderen
in ongenaakbaar licht, en ik
wachtte, wist pas dat ik wachtte
toen ze kwamen, de mieren
waren sneller en ik wachtte
denkend aan de uren met een
ander, die waren trager, de mieren
werden trager en verdwenen
en ik dacht aan het korten
van de dagen vorig jaar.

Dit fraaie, titelloze gedicht uit Grond van Idwer de la Parra plaatst de hoofdpersoon
in een gevangenis, zijn hoogsteigen huis, met luxaflex als tralies en de herhalingen
in de tekst als ketenen. Almaar wacht hij daar, wacht hij tot hij het licht kan aanraken.
De mieren kruipen vrij door de kieren naar binnen en naar buiten. Die harde werkers
herinneren hem eraan dat hij vastzit, terwijl de tijd voortraast. Het zebrapad geeft
aan dat oversteken naar een ander heden mogelijk is, maar het gedicht eindigt min
of meer in mineur.
Voor de in Gorinchem geboren tuinman De la Parra (1977) was het beeld van de
mieren onvermijdelijk. Door zijn tuinmanogen - en oren is Grond opmerkelijk
natuurrijk geworden; seizoenen wisselen zich af, planten en bomen zijn rijk
vertegenwoordigd en behalve mieren komen er andere insecten, veel vogels en een
hond voorbij.
De persoonlijke en toegankelijke bundel is doordrongen van liefde en leed. Het
geciteerde gedicht legt daar zijn vingers op: een ontwricht gezinsleven en het
verlangen naar zinvolle vernieuwing, andere tijden. Ook de titel is in dat licht te
lezen; het gaat om grond om te bestaan, grond onder de voeten, grond om in te zaaien
en van te oogsten. De la Parra gaat daar serieus mee om en daarbij zoekt hij naar de
steun van de natuur: ‘Rechtlijnig staan de oevers / na het dreggen tegenover elkaar’,
als twee partners die geruzied hebben en ‘in de weide zie je dat herkauwen / enkel
leidt tot stront’.
Veertig gedichten in regelmatige strofen van twee, drie, vier, vijf regels of een
langere lap tekst vormen de bundel. Net als de bundeltitel zijn de titels van de
gedichten, als ze een titel hebben, kort en beladen. Soms ligt de betekenis er dik
bovenop: ‘Merope’, ‘Winterklaar’, ‘Snoeien’ en ‘Aan het oppervlak’. Een biografie
ontbreekt, evenals een auteursfoto; alle nadruk ligt op de situaties die De la Parra uit
poëzie schept. Het voorplat valt wat dat betreft uit de toon. De afgebeelde abstracte
kunst communiceert slecht met de gedichten; het mist aansluiting bij hun aardsheid
en concreetheid. Maar wanneer je bedenkt dat poëzie voor De la Parra juist de
abstrahering van het persoonlijke vormt, past het weer wel.
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De taal ligt er stralend en muzikaal bij in Grond. Rijm en krachtige ritmes leiden je
door de bundel. Effectieve herhalingen tref je her en der aan en het enjambement is
bijna overal precieus en aanjagend. De interpunctie is volgens de taalregels en
afgestemd op het ritme. Ook vanwege het ritme zijn regelmatig lidwoorden,
persoonsvormen en andere functiewoorden weggelaten, maar niet op een storende
manier. Het rijm, in allerlei soorten, is af en toe origineel.
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Soms echter focust de dichter te veel op de klankverbanden en minder op de balans
tussen de dichtelementen, waardoor het rijm gezocht overkomt of andere flauwigheden
veroorzaakt: ‘muizenissen omgelegd’ wordt vervolgd met het uit de toon vallende
‘Aanwezig is mijn liefje Slecht’. Te nadrukkelijk rijm is een kinderziekte van deze
debuutbundel en er zijn meer gevallen waarin het boek glansrijker had gekund. Over
het algemeen is deze poëzie echter prima gerijpt en lijkt het langdurig gekneed tot
de kaft eromheen ging. Passages zoals ‘November ritselt waar de vogel zoekt. / Ook
mijn geheugen blijft maar ritselen’, laten je even stoppen met lezen. De meeste
gedichten zijn een herlezing waard vanwege hun diepere lagen. Menigeen zal troost
putten uit De la Parra's poëzie. De leeservaring wordt ongetwijfeld nog beter in de
buitenlucht, bij de vogels, de bomen en de zon, of in de stilte onder de sterrenhemel.
Vernieuwend is Grond niet; het is klassieke poëzie in vorm en inhoud, maar dat doet
niet af aan het verhaal dat de bundel vertelt en aan de realiteiten die in de bundel zijn
omgezet in taalvreugde.
Idwer de la Parra, Grond. De Bezige Bij, Amsterdam 2016, 56 blz., €16,99.
Ruben Hofma
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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’.
Jos den Bekker (1946) studeerde Spaans en Engels aan het Hoger Instituut voor
Vertalers en Tolken te Antwerpen. Naast vertaler is hij docent aan de
Vertalersvakschool te Amsterdam.
Len Borgdorff (1952) zit achter zijn bureau. Hij wandelt en fietst. Daarnaast
schrijft hij gedichten, columns en verhalen.
Désanne van Brederode (1970) is schrijver. Naast romans schrijft ze artikelen
en houdt ze lezingen over levensbeschouwelijke onderwerpen. In 2015 verscheen
Vallende vorst.
Anke Brons (1993) is junior onderzoeker aan Wageningen UR op het gebied
van duurzaam voedsel.
Maarten Buser (1991) schreef de gedichtenbundel Club Brancuzzi en diverse
artikelen over poëzie, kunst en popmuziek.
Hermen Hoek (1989) studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Hij is
leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en werkt daarnaast bij een literaire
uitgeverij.
Ruben Hofma (1992) is boekhandelaar, literatuurjournalist en dichter. Voor zijn
onderzoek naar hoe journalistiek en poëzie (kunnen) samengaan, ontving hij
dit jaar de Afstudeerprijs Villamedia.
Levi Jacobs (1992) is filosoof. Hij bevindt zich in de masterfase van zijn
rechtenstudie en is als hoofdredacteur verbonden aan facultair tijdschrift
Cimedart.
Elizabeth Kooman (1985) studeerde Nederlands in Leiden en werkt als freelance
recensent, redacteur en tekstschrijver.
Greetje Kruidhof heeft de Schrijversvakschool (poëzie) afgerond. Zij is aan het
Nederlands Dagblad verbonden als Dichter op het Nieuws en geeft workshops
gedichten schrijven.
René van Loenen (1950) is dichter. Zijn meest recente dichtbundel is
Pleisterplaats (2014).
Els Meeuse (1988) doceert klassieke talen en Nederlands.
Jaap van der Molen (1958) is lerarenopleider en dichter.
Juan Carlos Onetti (1909-1994) was Uruguaans schrijver.
Suzanne van Putten (1992) is eindredacteur van Liter en werkt in de bibliotheek.
Joyce Rondaij (1990) is theologe. Ze werkt aan een proefschrift over Primo
Levi aan de PThU.
Edna St. Vincent Millay (1892-1950) was dichter en toneelschrijfster. In 1923
ontving zij de Pulitzerprijs voor Poëzie.
Jacqueline Vorst is gelegenheidsdichteres. Ze vertaalde eerder teksten van Dylan
voor Liter.
Meliza de Vries is dichter. Haar werk verscheen in verschillende (online) literaire
tijdschriften. Zij trad op tijdens verschillende festivals en tourde met de
Poëziebus.
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Tommy Wieringa (1967) is schrijver. Hij brak in 2005 door met Joe Speedboot
en publiceerde sinds die tijd, naast essays, poëzie en reisverhalen ook de romans
Caesarion (2009) en Dit zijn de namen (2012). Dit voorjaar kwam de novelle
De dood van Murat Idrissi uit.
Christian Wiman (1966) is een Amerikaans dichter. Onlangs verscheen de
Nederlandse vertaling van zijn boek My Bright Abyss als Mijn heldere afgrond
(2015).
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[Nummer 86]
Van de redactie
In de zestiende eeuw probeerde Guillaume Postel, taalkundige, kabbalist en religieus
denker, het Hebreeuws in te voeren als universele taal: in zijn beleving was dat een
verstandige stap terug naar hoe het ooit moest zijn geweest. Zijn pogingen wekten
de belangstelling van de Inquisitie, niet altijd een plezierig idee. Het uiteindelijke
oordeel was, gelukkig voor hem, Non Malus sed Amens - niet slecht, maar gek. Hij
zal dan eens een enkele keer scheef zijn aangekeken, hij kon wel gewoon een goede
zeventig jaar oud worden, al werd hij de laatste tien jaar van zijn leven voor de
zekerheid in een klooster opgesloten.
Hij werd in elk geval nauwkeurig gelezen, Postel, en daar doet de schrijver het
voor. Onze gastschrijver Tommy Wieringa is ook heel nauwkeurig gelezen in dit
nummer van Liter, door Van den Bergh, door Van Dierendonck en door Marc de
Kesel. Zelf ging Wieringa in gesprek met een voorganger, Marcel Möring, en het
verslag van dat boeiende feestmaal kunt u ook in deze bladzijden vinden. Alsmede
gepenseelde vogels, Zuid-Afrikaanse flarden, gesprekken en gedichten - van een
voor langlopende abonnees oude bekende, Koos Geerds, bijvoorbeeld. Welkom
terug.
En om nog een keer terug te komen op het in het begin aangehaalde: de eerste
contacten met onze gastschrijver van nu zijn gelegd in een klooster vlakbij Arnhem.
Kan geen toeval zijn.
Vier de zomer, lees wat u kunt, de beste ideeën komen van papier.
www.leesliter.nl
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Tommy Wieringa
Gedicht
- Tommy Wieringa verrijkte in 2015 de tentoonstelling ‘The Fish Pond
Song’ van Jeroen Kooijmans in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
met gedichten. Hieronder het negende gedicht uit de cyclus ‘Dertien
metamorfosen’. *
Waar een boom staat is hij thuis. Wat lig je daar nog.
Klauw je tussen zijn wortels vandaan
schraap de schimmeldraden van je lijf en leden
klop de regenwormen uit je oren
en jaag de mollen uit je borstkas weg.
Genoeg compost geweest.
Hoest de potgrond uit je longen en sta op.
Je wordt verwacht.
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Ivan Vladislavić
Verhalen
Vertaald door Dorien de Vries
- De Zuid-Afrikaanse auteur Ivan Vladislavić publiceerde in 2006 de
bundel Portrait with Keys - Jo'burg & what-what, die bestaat uit een serie
van genummerde fragmenten. Hij observeert het dagelijks leven in
Johannesburg; één van de tien gewelddadigste steden ter wereld, waar
de mensen over veiligheid praten zoals anderen over het weer. Dorien de
Vries koos verschillende fragmenten die thematisch bij elkaar pasten en
vertaalde ze voor Liter. -

Ndebele-schildering
10
Niet lang nadat Minky en ik in de Blenheimstraat waren komen wonen, trokken er
nieuwe bewoners in het huis op nummer 10. En niet lang daarna huurden zij een
vrouw in om een Ndebele-schildering op hun tuinmuur te maken. Toen ik er op een
ochtend langsliep, zag ik dat ze met een viltstift op de witte ondergrond het patroon
aan het aftekenen was en in de dagen daarna liep ik regelmatig even de straat op om
haar vorderingen gade te slaan. Toen ze klaar was met het patroon, een reusachtig
doolhof van zwarte lijnen, zes of zeven meter lang en twee meter hoog, begon ze het
met verf in te kleuren - voornamelijk met blauw en groen, als mijn geheugen me niet
bedriegt. Ze gebruikte kleine blikjes Plascon, de standaard huis-tuin-en-keukenlak,
en gewone kwasten, zoals je ze in elke doe-het-zelfzaak kunt kopen.
Ndebele-schilderingen waren een rage in die tijd. Een zekere Esther Mahlangu
had de opdracht gekregen een BMW 525 in Ndebele-kleuren te beschilderen, als
onderdeel van een reclamecampagne. Of was het een kunstproject? Hoe dan ook,
het was een opmerkelijk symbolisch moment in de uitvinding van het nieuwe
Zuid-Afrika: een cultuur die traditioneel en inheems heette te zijn, legde beslag op
een van de begeerlijkste producten die onze consumptiemaatschappij te bieden had
en hulde dit hedendaagse symbool van status, rijkdom en raffinement probleemloos
in haar eigen kleuren. Misschien was diezelfde vrouw nu hier in Kensington beland?
Nee, bedacht ik, de BMW van Mahlangu was over de hele wereld te zien geweest, zij
had naam gemaakt. Ze was vast en zeker doorgegroeid
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naar grotere en prestigieuzere opdrachten dan tuinmuren: kerken en conferentieoorden,
de eetzalen van hotels en de lobby's van wellnesscentra en tennisclubs.
Mijn goede kennis Liz vond die hele Ndebele-rage maar kitsch. ‘Het is net als met
die braaisaus die mensen overal overheen gieten om het een Afrikaans smaakje te
geven. Tomaten, uien en te veel chilipeper. Het is gewoon door iemand bedacht.’
‘Maar zo ontwikkelt cultuur zich toch,’ zei ik. ‘Mensen bedenken dingen. Wie
zegt wat de volgende generatie voor “authentiek” zal houden? Waarom zouden we
geen Ndebele-patronen op onze tuinmuur mogen hebben? En als de mensen die daar
wonen nu toevallig Ndebele zijn? Trouwens, alleen wie met een beschermersblik
naar de Afrikaanse cultuur kijkt, houdt een kunstvorm die nog maar zo recent is
ontstaan voor “traditioneel”. Ndebele-muurschilderingen zijn hooguit een paar
decennia oud, de stijl verandert voortdurend en zit vol verwijzingen naar deze tijd.’
Tijdens dit gesprek stonden we op de stoep voor nummer 10 en daardoor kon ik op
de kleurrijke nieuwe muurschildering wijzen om mijn standpunt kracht bij te zetten.
‘Deze trechtervorm hier, die eruitziet als een geometrische abstractie, is in feite
gestileerd licht. Van dat goedkope industrielicht dat je ziet in een fabriek of een
bediendenkamer. Zodra je dat weet, besef je ook dat het likje geel daar onderaan een
gloeilamp is. Leuk, hè? En die vorm hier, die op een vlinderstrikje lijkt, is afgeleid
van een snoepje. Een zuurtje in een plastic wikkel.’
Liz was onder de indruk van mijn analyse (die ik eerlijk gezegd had gelezen in
een tijdschriftartikel over Esther Mahlangu), maar sceptisch over de muurschildering.
‘Die is zo vrolijk,’ zei ze, ‘dat ik zin krijg om te spugen. Net het kleurboek van een
kleuter, en dan nergens buiten de lijntjes. Daarom zijn jullie blanken er zo dol op.
Keurig netjes.’
Ik vond dat er een moedig optimisme uit sprak. De schildering paste precies bij
de vroege jaren negentig: Afrika kwam naar de buitenwijken op de aardigste manier
die maar denkbaar was. Ik ging van die muur houden. Mijn enige angst was dat hij
door een of andere racist zou worden beklad. Ik zag de kwetsende graffiti al voor
me, druipend van gal. Maar niemand raakte hem ooit met een vinger aan.
Een hele poos later kwam het bij me op dat ik de wording van die muurschildering
had kunnen vastleggen. Het zou een prachtig fotografisch essay hebben opgeleverd.
Of beter nog, een film. Dat ingewikkelde patroon, helder en complex als
gebrandschilderd glas - een kindertekening was het niet, wat Liz ook zei - dat zich
segment na segment uitbreidde over een blanco witte muur. Wat een metafoor voor
de maatschappelijke omwenteling die we doormaakten!
‘Was je maar filmmaker,’ zei Minky. ‘Of fotograaf.’
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‘Maar ik ben schrijver, verdorie, ik had de kunstenares kunnen aanspreken. Ik had
op z'n minst haar naam kunnen vragen. Ik loop rond met mijn ogen wijd open, ik
zuig als een stofzuiger alles in me op en spuw het in kleine beetjes weer uit op papier.
Alleen doe ik nooit moeite om de feiten te achterhalen.’

40
Op de stoep voor Blenheimstraat 10: een lange man wiens bespatte overall en
achteloze houding getuigden van jarenlange ervaring in schilderwerk. Hij had langs
de tuinmuur, onder onze Ndebele-muurschildering, een strook plastic uitgespreid en
roerde nu met een stok in een blik verf. De muurschildering moet op dat moment
zo'n twee of drie jaar oud zijn geweest. Hij gaat de scheurtjes dichten, dacht ik
hoopvol, hoewel zonneklaar was wat hij feitelijk deed. Toen ik eraan kwam, legde
hij net de stok over de bovenkant van het blik en ging aan de overkant van de straat
staan. Als een houthakker die een boom met de ogen opmeet, vlak voor hij hem
omhakt.
Ik kon het niet aanzien. Ik liep door naar de supermarkt om de krant te gaan halen.
Op de terugweg had ik de neiging via de Albemarlestraat te gaan om de aanblik
helemaal te vermijden, maar ik moest het onder ogen zien.
Hij was aan de linkerkant begonnen. Met brede halen van zijn roller hakte hij op
het patroon in en vernietigde het. Deed af en toe een stapje achteruit om zijn werk
te bewonderen. Alsof er iets anders te zien was dan een daad van vandalisme. Die
man moest wel een barbaar zijn, dacht ik. En natuurlijk moest het ook een man zijn,
de zuivere tegenpool van de vrouw die de muurschildering had gemaakt. Ik probeerde
me haar voor de geest te halen, maar ze was in mijn herinnering vervaagd. Ik zag
een vrouw van middelbare leeftijd voor me, met een deken omgeknoopt, met
halsringen en een hoofdtooi van kralen - maar dat was Esther Mahlangu, die de BMW
had beschilderd en van wie er zo vaak foto's in de kranten hadden gestaan! Hoe dan
ook, tegenpolen waren ze niet. Zij was geen kunstenares en hij was geen vandaal.
Ze waren gewoon mensen die door de eigenaren van een huis in een buitenwijk waren
ingehuurd om een klus te klaren. Wat de een tegen betaling had moeten doen, moest
de ander nu tegen betaling tenietdoen.
Het was ondenkbaar dat een en dezelfde persoon voor beide klussen opdracht had
gegeven. Het huis had enige tijd te koop gestaan en mijn theorie was dat het eindelijk
in andere handen was overgegaan. De nieuwe eigenaar gaf het een make-over in zijn
eigen stijl. Van Ndebele-muurschilderingen moet je ook maar net houden.
Mijn broer Branko had een minder welwillende verklaring. Ze hebben geen koper
gevonden, zei hij, en dat is ook geen wonder. Ze volgen eindelijk het advies van de
makelaar op: schilder hem wit. Het is een dictum. Past bij ieder bankstel.
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Alleen schilderden ze hem niet wit. Ze schilderden hem citroenachtig geel met een
groene rand, de kleurstelling van een benzinestation. Er waren een paar lagen voor
nodig; na de eerste laag zag je met het opdrogen van de verf nog steeds de Afrikaanse
vormen terugkomen, als een Polaroidfoto.
Had ik, bij gebrek aan een vooruitziende blik, de kans om de geboorte van de
muurschildering vast te leggen al voorbij laten gaan, nu ontbrak me de lust om de
ondergang ervan vast te leggen. Het zou een prachtige film worden, zei ik tegen
mezelf. Toch haalde ik mijn vrienden de filmmakers er niet bij. Ik rende niet naar
huis om een camera te halen. Ik greep zelfs niet als een leerling-journalist naar
schrijfblok en potlood. Ik stond alleen aan de overkant van de straat een poosje te
kijken hoe het patroon haal na haal verdween, en ging toen bedrukt naar huis.

Sleutels
84
‘Vindt u het goed dat ik een foto van uw sleutels maak?’ vraagt de journaliste uit
Zweden.
We zitten in de tuin te babbelen onder de honingboom met de sleutelbos op tafel
tussen ons in. Het tafelblad ligt bezaaid met zachte, bleke bloemblaadjes, net kleine
verloren zakdoekjes.
‘Maar natuurlijk.’
Ze richt de camera, gaat staan voor een betere hoek, draait aan de lens en drukt
de ontspanner in. Dat was het ongedwongen shot, nu iets geposeerds. Ze laat de
sleutels op armlengte bungelen, alsof ze er water vanaf schudt, legt ze weer neer bij
de rand waar de bloesem het dikst ligt. Schuift de voet van een wijnglas binnen het
kader, en er weer uit.
‘Wat een enorme hoeveelheid sleutels! Zoiets heb ik nog nooit gezien. In Zweden
zou alleen een gevangenbewaarder zo'n bos nodig hebben.’
Een clan van cipiers.
‘Volgens mij heb ik vier sleutels aan mijn sleutelbos thuis - inclusief het
fietssleuteltje. U hebt er hier tientallen.’ Ze veegt ze met haar wijsvinger in een
waaier, draait de startonderbreker voor de auto om, drukt opnieuw af. Ze bezorgen
me een gevoel van gêne, zoals ze daar liggen als de sleutels tot mijn innerlijk, een
graadmeter voor mijn gevoelens van onveiligheid. ‘Hoe houdt u ze allemaal uit
elkaar?’
Het voornaamste principe van sleutelbeheer is dat je de verschillende groepen
apart houdt aan geschakelde ringen. In en uit door de voordeur: slot en nachtslot
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straatdeur, beveiligingshek (buiten), slot en nachtslot voordeur. In en uit door de
achterdeur: hangslot tuinpoort, slot en nachtslot achterdeur, beveiligingshek (binnen).
In en uit met de auto: garagedeur, portier, stuurslot, startonderbreker, contactslot.
Diversen: raamslot, kelderdeur, brievenbus.
Ik heb ze aan de ringen geregen met alle profielen dezelfde kant op, als soldaten
in het gelid. Hun neus en kin voelen vertrouwd aan mijn vingertoppen, ik kan ze in
het donker vinden. ‘Zeventien maar, hoor.’ In gedachten heb ik ze zitten optellen.
‘Nou, dat valt dan nog mee,’ zegt ze.

101
Op een vrijdagmiddag zit Tammy bij het restaurant in winkelcentrum Hyde Park
met een glas droge witte wijn, wachtend op Joshua, haar man. Ze zullen eindelijk
naar The Truman Show gaan. Ze luistert de tafeltjes in haar buurt af: aan de ene kant
een paar blanke twintigers die vakantieplannen maken en aan de andere kant een
paar zwarte twintigers die praten over huizenprijzen en aandelenfondsen.
Tammy heeft de journalistieke gewoonte overal themaverhalen te zien. Ze doodt
de tijd met het creëren van een pakkende openingszin: ‘Goud staat altijd mooier op
een bruine huid.’ Cru. Liever: ‘Sommige dikke gouden sieraden staan mooier op een
bruine huid.’ Andere invalshoek: ‘Blanke en zwarte yuppen zitten tijdens het happy
hour in Hyde Park weliswaar nog niet samen aan een tafeltje, maar ze dragen wel
dezelfde dikke tralala horloges en leren bladibla sandalen.’ Ze moet echt haar
merkenkennis eens oppoetsen. Correcte merknamen verlenen zulke verhalen een
doelbewust raffinement. Ze speelt altijd leentjebuur, zoekt dingen op in de Elle of
vraagt ze aan Josh, het is altijd tweedehands. Na de film zou ze eens wat etalages
moeten gaan kijken voor een beetje designkleur.
Terwijl ze in gedachten de formuleringen om en om draait, dikke dit, leren dat Blahnik, dat dacht ze - spelen haar vingers met de rozenkrans van haar sleutels.
Voordeur... beveiligingshek... slaapkamerdeur... en dan een sleutel die ze nooit eerder
heeft gezien. Een rare sleutel met een zwarte kop en een smal, koperen pootje. Behalve
de gebruikelijke baard zit er ook een wigvormig mesje aan dat er loodrecht op staat.
Het ding lijkt eerder iets om een bom op scherp te zetten dan de sleutel van een huis
of auto. Ze kan hem met geen mogelijkheid thuisbrengen. De startonderbreker zit
aan een aparte ring. Deze is van de brievenbus...
Wanneer Josh arriveert, zit ze nog steeds te piekeren. Hij werpt er een blik op,
zegt dat het vermoedelijk uit het huis van haar moeder komt - ze heeft daar de
reservesleutels van - en haast zich dan met haar naar de bioscoop. Hij laat haar altijd
het hele reclameblok uitzitten, zegt dat ze moet opletten.
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Tijdens The Truman Show zit Tammy de hele tijd aan de sleutel te denken. Ze weet
dat die niet van haar moeders huis is, die bewaart ze apart. Toch rijdt ze de volgende
middag naar Craighall Park. Haar moeder herkent de sleutel evenmin. Ze proberen
hem op de voor de hand liggende plaatsen, ze vergelijken hem met haar moeders
sleutelbos, ze halen zelfs de reservesleutels uit de oude bestekbak in de keukenla
erbij. Geen match.
Een paar maanden later worden Minky en ik bij een etentje aan Tammy en Joshua
voorgesteld. Tijdens het dessert vertelt Tammy dit verhaal. Daarna haalt ze haar
sleutelbos tevoorschijn en laat ons de geheimzinnige zwarte sleutel zien. Haar sleutels
gaan de tafel rond. Sommigen maken in hun aangeschoten toestand grappen over
liefdesnestjes en ontvoeringen door buitenaardse wezens, maar al gauw wordt het
gesprek serieus. Het is een onprettig idee, mensen friemelen al in hun zakken waar
hun eigen sleutels steeds zwaarder beginnen te wegen.
We komen met logische verklaringen. De overtuigendste is volgens mij die van
Leon. Hij zegt dat iemand van de garage bij de laatste servicebeurt de sleutel aan
haar bos moet hebben gehangen. Misschien hadden ze de auto buiten op straat
geparkeerd en de een of andere beveiliging gebruikt, en zijn ze naderhand vergeten
de sleutel eraf te halen. Ze moet opbellen en het vragen. Of misschien is de sleutelboer
slordig geweest. Wanneer heeft ze voor het laatst een sleutel laten bijmaken?
Een vrouw wier naam ik ben vergeten, kennelijk een therapeute, zegt dat Tammy
vast en zeker zelf die sleutel aan de ring heeft gehangen, en dat ze ook precies weet
waarvoor hij dient, maar die wetenschap verdringt. Het moet wel iets onaangenaams
zijn. Heeft ze toevallig een wapenkluis?, vraagt de therapeute. Ze heeft er zelf een
en de sleutel daarvan ziet er gek uit. Ze haalt haar eigen sleutelbos uit haar zak en
laat hem aan ons zien.
Deze theorie krijgt niet veel bijval. Wel zijn er een paar afnemers voor de gedachte
dat het om een grap gaat. Iemand haalt een geintje met haar uit. Een collega bij de
krant, misschien? Dave oppert dat iemand de sleutel eraan heeft gehangen met een
serieuzer doel, om een beetje bezinning over veiligheid op gang te brengen. Of liever
gezegd: over onveiligheid. Niet zozeer een geintje als wel een aanschouwelijke les.
Inmiddels heeft de helft van de aanwezigen zijn sleutels tevoorschijn gehaald om ze
vervolgens stuk voor stuk te bekijken. Zelfs Liz, die de hele kwestie heeft
weggelachen, haalt uit haar handtas in de zitkamer een sleutelbos die groter blijkt
dan alle andere en benoemt ze een voor een, terwijl ze verward naar de profielen
kijkt alsof het leden van een grootfamilie zijn.
Onderweg naar huis zegt Minky dat Tammy alles heeft verzonnen, volgens haar.
Het is een soort gezelschapsspel. Dat bizarre moment, toen iedereen stopte
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met praten en daar zomaar zat, en gebogen over de tafel zijn sleutels bekeek in het
kaarslicht... Ze gaat een artikel over ons schrijven. Let maar eens op.

Mensen aan de zelfkant
45
In een hoekje van het parkeerterrein van winkelcentrum Darras, vlak bij garage
Engen, staat een man, een grote, zwarte man in een driedelig pak met stropdas,
blinkende schoenen, een hoed. Hij staat in de houding, stram rechtop, met de handen
langs zijn zij. Een priester of een leraar, iemand die het goed zou doen als getuige à
décharge bij een rechtszaak. Voor zijn voeten ligt een stuk karton van een vierkante
meter met in het midden een personenweegschaal in doorschijnend plastic. De
weegschaal is lichtgeel en heeft een ovalen witte wijzerplaat. Op een wit kaartje
ernaast staat: 50 c.
Allemachtig, denk ik, hij zou veel meer dan vijftig cent voor dat ding kunnen
krijgen! Eigenlijk moet ik dat tegen hem zeggen. Ik zou hem er zelf twintig rand
voor geven, als ik er eentje nodig had.
Dan heb ik de list ineens door: het moet zwendel zijn. Als je hem vijftig cent biedt
voor de weegschaal, zegt hij dat hij er zo nog tweeduizend heeft in een magazijn in
Heriotdale. Geef hem een klein voorschot van pak 'm beet honderd rand, dan haalt
hij ze voor je op. En dat is de laatste keer dat je je contanten ziet. Doorzichtig, hoor.
En dan, tien meter verderop, dringt tot me door hoe eenvoudig het eigenlijk is.

73
Na een afwezigheid van zes maanden is de eigenaar van de personenweegschaal
terug op het parkeerterrein bij winkelcentrum Darras, waar hij hem aan voorbijgangers
verhuurt. Om het apparaat tegen slijtage te beschermen heeft hij het in
bubbeltjesplastic gewikkeld en dat met plakband vastgemaakt, waarbij hij over de
wijzerplaat een venster van doorschijnend plastic heeft vrijgelaten.
‘Hoe zwaar ben ik?’ vraagt een sjofele blanke jongen, terwijl hij op de weegschaal
gaat staan en tussen zijn vuile voeten kijkt.
De eigenaar van het weegstalletje bukt zich om te kijken. ‘Tweeëndertig kilo.’
‘Wat kost het?’
‘Vijftig cent,’ zegt de man lusteloos.
‘Sjoe! Zo veel!’
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Vlug stapt de jongen eraf, dankbaar dat er geen betaling van hem wordt verwacht.

17
Er zijn drie toegangen naar de supermarkt op de hoek van de Robertsboulevard en
de Blenheimstraat: vanaf het trottoir leidt een trap naar de deur in het midden van
de voorgevel, en van links en rechts lopen twee L-vormige hellingen omhoog naar
hetzelfde punt. Aan beide zijden van de trap, onder de hellingen, is een open ruimte,
net een stalletje, aan de achterkant afgeschermd door een laag muurtje en een metalen
hekje, en open naar het trottoir.
In het rechterstalletje heeft zich een schoenmaker gevestigd. Hij gebruikt een
plastic melkkrat als werkbank en een leeg verfblik als kruk. Zijn messen, priemen
en vijlen liggen in rijtjes uitgestald op een lap. Nadat hij 's middags heeft opgeruimd
en naar huis is gegaan, markeren zwarte kruisen en pijlen - de snippers en reepjes
rubber van het werk van de afgelopen dag die de omtrek van dozen en kratten op de
cementen stoep hebben afgetekend - de plek nog als de zijne.
De blikvanger van de schoenmakerskraam is een verzameling oude schoenen die
wachten op reparatie, of die al gerepareerd zijn en nu te koop worden aangeboden.
Meestal staan ze geëtaleerd in een kartonnen doos, maar soms zet hij ze uit in lange
rijen van paren, de een bovenop de ander. De meeste zijn versleten en vervormd, het
bovenleer ingedeukt, de neuzen omgekruld, de veters los en de flappen omgeslagen
als de manchetten van een dode. Als je er een uit elkaar duwt zie je op de binnenzool
de röntgenlijnen van tenen, hiel en bal van de voet. Onwillekeurig bekruipt je de
gedachte dat de mensen die deze schoenen hebben gedragen dood zijn. Zelfs als ze
zijn verzoold, opnieuw gestikt en van een laag schoensmeer voorzien, krijg je al zere
voeten als je er alleen maar naar kijkt.
De hele dag zit de schoenmaker over zijn werk gebogen. Soms maakt hij zachtjes
een grapje met de kinderen die op de bus staan te wachten of babbelt hij over zijn
schouder met de bewaker van de supermarkt, die een stoel heeft in de schaduw op
de helling achter hem, maar zijn handen blijven bezig, kneden het weerbarstige leer,
doorboren het met een priem, duwen een lange naald in de gaatjes.
Een jongeman met een stoppelig gezicht en blond haar heeft het andere stalletje
in bezit genomen. Hij is sterk en energiek, maar zelfs in de zomer lijkt hij het koud
te hebben. Hij draagt dikke geruite overhemden en sjaals, zijn huid is roze en staat
strak. Hij loopt in het smalle stalletje heen en weer, vier stappen naar rechts, dan
rechtsom, vier stappen naar links, en linksom, heen en weer, uren achter elkaar, met
hangend hoofd. Soms zwaait hij met zijn armen, slaat ze tegen zijn zij alsof hij het
ijskoud heeft en de bloedsomloop op gang probeert te houden. Zijn geijsbeer is
hypnotiserend, heen en weer voor het hekje, als een gekooid dier.
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Dat de kooi aan deze kant geen tralies heeft, dat hij er gewoon uit kan als hij wil,
maakt zijn onophoudelijk ijsberen nog eens extra fascinerend. Er blijven mensen
staan om hem aan te gapen, vooral kinderen. Wanneer ze zich realiseren dat hij het
niet merkt, gaan ze soms vlak bij hem staan om hem goed te bekijken, alsof er echte
tralies tussen hen zitten die zo'n intiem onderzoek geoorloofd maken.
Ik gaap hem zelf ook aan, zij het iets discreter. Hij woont in het pension aan de
overkant van het kruispunt, zegt Mannie de pandjesbaas. Daar kun je hem vinden
als hij niet hier bij de supermarkt is. Ik wil zien dat hij stilstaat, dat hij zijn rugzak
opraapt uit de hoek en de straat oversteekt. Ik wil zien dat hij de kooi uit stapt. Maar
telkens krijg ik eerder genoeg van het kijken dan hij van het ijsberen.
Vier stappen, rechtsom, vier stappen, linksom. Het zou beter zijn als hij beide
keren rechtsom draaide: dan kon je je troosten met de gedachte dat hij de afstand aan
het vergroten is. Nu heffen deze tegengestelde draaien elke voortgang op en wekken
ze de indruk dat hij voortdurend op zijn schreden terugkeert, dat hij telkens weer
vergeet waarom hij zich verplaatst en dan maar weer teruggaat naar het beginpunt.
Hij gaat nergens heen, en snel ook. Er ligt een verbitterde trek om zijn mond en in
zijn kaak trilt een spiertje.
Hoewel ik de schoenmaker en de gekooide man heel wat keren op hun eigen plekje
heb gezien, duurt het maanden voor de twee tafereeltjes zich samenvouwen als de
vleugels van een icoon: de zwarte man die rustig zit te werken met een stapel oude
schoenen naast zich en de blanke man die rusteloos loopt te ijsberen. Beiden met
gebogen hoofd, beiden vol aandacht voor wat ze aan het doen zijn. Tussen hen knettert
een verbinding die niet zomaar verbroken kan worden. Ze zijn karakters in een
parabel. De gekooide man verslijt de schoenen even snel als de schoenmaker ze kan
repareren. Maar waar is het begin? Naar welk paneel van het tweeluik moet onze
voorkeur uitgaan? Dwingt de gekooide man de schoenmaker tot werken? Of dwingt
de schoenmaker de gekooide man tot lopen?

104
De gekooide man die voor de supermarkt heen en weer loopt als een dier in
gevangenschap, bedelt af en toe, op een terloopse manier, alsof het niet echt belangrijk
voor hem is. Hij bedelt maar een poosje; hij breekt zijn loopje af en vraagt zachtjes
om geld, raakt vervolgens steeds meer in de ban van zijn eigen cadans, wordt erdoor
meegesleept, tot hij er helemaal mee ophoudt mensen lastig te vallen.
Op een zondagochtend bespiedde ik hem toen hij een jong stel om geld vroeg en
de vrouw het kleingeld uit haar portemonnee in zijn hand schudde. Hij bekeek haar
gift nieuwsgierig. Voor ze kon weglopen begon hij het geld uit te zoeken en de
kleinere muntjes terug te geven. Na een ogenblik van onbegrip hield ze haar hand
op om de afdankertjes in ontvangst te nemen. Ze leek gefascineerd door de
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uitwisseling: zijn ruwe vingers die het kopergeld uit het bergje pikten en dat in haar
zachte, blanke hand legden, en ondertussen zo nu en dan een muntje van tien of
twintig cent dat hem aanstond in het borstzakje van zijn overhemd lieten vallen. Ik
vermoed dat hij die hele handvol zo zou hebben gezift, maar de partner van de vrouw,
die vol ongeduld steeds dichter naar zijn auto aan de stoeprand was geschoven,
besefte ineens hoe ongepast het was, hoe ondankbaar en beledigend, beende terug,
gaf de man een klap tegen zijn pols zodat de munten alle kanten uit vlogen, greep
haar bij de arm en trok haar haastig mee.

110
‘Ik verkoop deze.’
‘Nee, bedankt.’
‘Heel goedkoop. Tien rand maar.’
‘Ik heb er geen nodig, bedankt.’
‘Moet ik soms crimineel worden?’
‘Pardon?’
‘Ik kan wel een crimineel worden.’
‘Wat bedoel je?’
‘Mensen zoals u zeggen altijd dat we niet aan criminaliteit mogen doen, dus
proberen we dingen te verkopen. En dan zeggen jullie dat we niet mogen verkopen.’
‘Sorry, maar ik zei niet dat je geen dingen mag verkopen. Ik zei dat ik geen
belangstelling heb voor wat je verkoopt. Ik heb geen pet nodig, dat is alles.’
‘Mag ik iets vragen?’
‘Jawel.’
‘Kan ik tien rand van u krijgen?’
Uit: Ivan Vladislavić, Portrait With Keys (Umuzi, 2006). Copyright © 2006 Ivan
Vladislavić. Herdrukt met toestemming van de auteur.
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Koos Geerds
Kaïn
*
Akkoord - omdat ik van je af wil wezen één gesprek.
En na die tijd geen telefoontjes en gezeik.
Voordat je het laat drukken wil ik alles lezen.
En publicatie pas na mijn fiat.
Om te beginnen dat gesprek met G.
Nou ja, een monoloog.
Hing de bezorgde oom uit die neef komt adviseren.
'k was al razend en dit moest er dus ook nog bij.
'k heb hem aangehoord en ondertussen ‘stik jij maar’ gedacht.
Die Abel was voor mij een steen des aanstoots.
Dat liep maar weg met G., die ons dit kunstje had geflikt:
Eerst halleluja en toen hup! het Paradijs weer uit gekickt.
Maar ik had het over Abel.
Had absoluut een hart voor het schapenvak.
Bij nacht en ontij achter die beesten aan.
Schapenfokker is een hondenbaan.
Kijk, er is maar plek voor één, die wezenlijk telt.
De volle vrije ruimte zonder gemekker.
Ik had meteen naar elders kunnen vertrekken.
Heb ik niet overwogen.
Had ik mijn leven lang de ogen van die vrome in mijn nek gevoeld.
Ik heb wat afgevloekt om Eden - en nóg!
Ik heb mijn broer dus nooit gesnapt.
Die was echt dankbaar, weet je dat?
Terwijl hij zweette als een gek of haast verrekte van de kou.
Ik kon er met m'n kop niet bij.
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Hoe ik het zag.
Je hebt grazers en je hebt bouwers.
Grazers vreten met gebed en psalmgezang genadebrood.
Bouwers helpen de wereld verder.
Grazers verpesten alles.
Het is dus wij of zij.
Onzin natuurlijk
Er was plek zat voor die jongen.
Weet je, ik haatte hem stomweg.
Ik stond alleen, hij was met pa en ma drie handen op één buik.
Goed, eigen keus, als je dat wilt.
Eerlijk gezegd overviel die G. me achteraf compleet.
Ik was zo onbeschoft als mogelijk.
Wou hem de dood van Abel nog extra inwrijven.
Maar hij maar inlevend en toegeeflijk doen.
Echt ongelofelijk.
Ik had een reputatie om te huilen.
Maar niemand heeft me aangeraakt.
Niemand!
G. heeft mij steeds de hand boven het hoofd gehouden.
Had ie me beloofd.
Omdat ik zielig deed.
Ja, schrijf dat ook maar op.
Ik heb met eigen handen hier een stad gebouwd.
Maar zonder hem, verdomd, had ik het niet gered.
Die G. heeft echt iets ondoorgrondelijks.
Als jij het snapt hou ik mijn mond.
Je kijkt alsof je niet tot drie kunt tellen.
Grapje, man.
Ach, geraaskal.
Of ik berouw heb?
Soms.
Maar smeken: G., vergeef?
Ik zou het niet verdragen.
En G. al helemaal niet.
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Dat kon alleen als je de hele film terug zou draaien.
Een nieuwe kans.
Een Kaïn 2.0.
Zie je 't al vóór je?
Kaïn krijgt zijn eerste tandje.
Hilarisch man!
Ik sta voor wat ik heb gedaan.
Ik heb er lang genoeg over gepiekerd.
Hij had me nooit een strobreed in de weg gelegd.
Wat heeft me toen bezield?
Zeg het maar.
Dat was het.
Moet ik je de stad nog laten zien?
Daar ben ik best wel trots op, ja.
Ik laat wat na.
Met eigen wil en hersens bereik je alles.
Ooit ga ik nog een toren bouwen.
Ik heb de schetsen klaar.
Als jij de centen hebt heb ik de mannen.
Kijk niet zo benauwd.
En nou is het de beurt aan jou.
Ik krijg het t.z.t. wel van je toegestuurd.
Vergeet de afspraak niet.
Je vrouw en kinderen zijn dol op je, nietwaar?
Succes, mijn vriend!
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Tewin van den Bergh
De darkroom van Augustinus
Tommy Wieringa herlezen [2] - over De dynamica van de begeerte
(2007)
Mijn hoofd zit vol weerhaakjes. Daaraan hangt van alles. Het meeste is onzin, ballast,
maar sommige ‘aanhangsels’ zijn me dierbaar, zoals kunstuitingen die mij ooit hebben
geraakt. Vaak zijn ze, zo realiseer ik me nu pas, religieus van aard. Psalm 130
bijvoorbeeld, of de slotscene uit de roman In ongenade van Coetzee, of delen uit het
motet Jesu, meine Freude van Bach. Als dergelijke kunstuitingen mij te binnen
schieten of als ik ze weer lees of luister, voel ik opnieuw hun kracht en de plek waar
hun scherpe, ik zou haast zeggen, genezende punt mijn leef- en denkwereld
binnendrong - en veranderde.
Aan een van die weerhaakjes in mijn hoofd hangt ook een passage uit De dynamica
van de begeerte (2007) van Tommy Wieringa, een bundel met een aantal colleges
die hij gaf als gastschrijver aan de TU in Delft. Het was mijn eerste kennismaking
met het werk van Wieringa, hoewel zijn succesroman Joe Speedboot thuis al een
tijdje ongelezen in mijn boekenkast stond. Ik las de kleine hardcover (11 x 18 cm,
86 blz.) achter de kassa van de boekhandel waar ik toen werkte. Stiekem, want ik
schaamde me te veel om het openlijk te lezen of het boekje te kopen, het ging namelijk
over begeerte, en met name de ongeremde uiting daarvan: de pornografie.
Op de in mij hakende passage kom ik straks. Eerst schets ik graag de context ervan,
om te voorkomen dat de passage in het luchtledige komt te hangen. Wieringa blijft
in De dynamica van de begeerte dicht bij huis, in zijn geval althans, want hij start
zijn beschouwingen vanuit de hotelkamer - reislustig schrijver als hij is. Daar treft
hij drie opties aan waarmee hij de begeerte kan onderzoeken: het boek De leer van
de Boeddha, de Bijbel, en het aangeboden pornokanaal.
Wat volgt is een betoog dat met recht een hoogstpersoonlijk verslag of college
genoemd kan worden. Hij leest over het onderwerp, spreekt met mensen (Midas
Dekkers, pornoster Kyla) en bekijkt films en tv-documentaires. De drie hotelopties
onderscheiden zich in elk geval door hun houding ten opzichte van begeerte:
beteugelen of overwinnen zoals het boeddhisme en het christendom dat voorstaan,
of juist aanwakkeren, wat een wezenskenmerk is van de pornografie. Ook doet
Wieringa ‘praktijkonderzoek’ door te mediteren in een zenklooster en een seksfeest
te bezoeken. De christelijke geloofspraxis laat hij echter achterwege. Misschien heeft
het te maken met het beeld dat hij daarvan heeft: ‘Jongemannen
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die we ook nu nog zien, bijeengekomen voor gebed en schriftlezing... en [die]
gruweldaden begaan in zijn naam.’
Wieringa heeft ruim aandacht voor de Belijdenissen van kerkvader Augustinus,
die hem vooral fascineert door ‘zijn demonen die hij levendig voor ons getekend
heeft.’ Hij gaat vervolgens, zo zou je kunnen zeggen, de weg van Augustinus. De
schrijver cirkelt de diepten in, het eertijds van Augustinus binnen. In Wieringa's
geval is dat de darkroom van het lak-, leer- en fetisjfeest Wasteland in een voormalige
loods in Zaandam, oftewel ‘de modderpoel der vleselijke begeerte’, ‘de duisternis
der lusten’, om wat kwalificaties van Augustinus zelf over diens (oude) leven te
gebruiken. Begeerte begint met de ogen, ook volgens deze kerkvader, maar bij
Wieringa eindigt hij in een darkroom. De tweede weg van Augustinus legt Wieringa
vervolgens niet af. Er is bij hem geen sprake van een moment van omkeer, geen
‘Neem en lees’, geen zingende kinderstem.
Om zijn bezoek aan Wasteland (een onmiskenbare verwijzing naar T.S. Eliot) te
beschrijven, grijpt Wieringa naar het indrukwekkende beeld van de hel zoals Dante
dat in zijn Goddelijke Komedie heeft opgeroepen. Het vuur van de begeerte wordt
er gekoppeld aan het vuur van vernietiging en pijn. Het is dan 2007, het jaar dat
Wieringa veertig wordt, en net als Dante onderneemt hij deze reis ‘op het midden
van zijn levensweg’. Wieringa verwijst op allerlei momenten expliciet naar Dantes
beroemde meesterwerk. Meteen al bij binnenkomst schrijft hij: ‘Laat varen alle hoop,
gij die hier binnentreedt’. In de afdaling cirkelt hij (een verwijzing naar de
hellekringen) naar beneden, naar de bodem van de (ook hier) trechtervormige hel,
‘het zwarte hart van Wasteland, de darkroom’. Wat hij daar aantreft, is misschien
nog wel vreemder dan de duivels uit Dantes hel: mensen in allerlei standjes, als
‘vreemdsoortige fantasiedieren’.
Hij is niet alleen. Waar bij Dante de dichter Vergilius hem als een gids begeleidt,
is dat bij Wieringa zijn vriend Verschoor. Hoewel de typografische gelijkenis in de
namen meteen opvalt (Vergilius, Verschoor), zijn de contrasten niet sterker te treffen.
Vergilius, zijn naam betekent volgens sommigen ‘de jeugdige’, is de verheven
Romeinse dichter en een nobele ziel. Verschoor, ten opzichte van zijn ‘doelgroep’
(de mooie, jonge meiden) een al wat oudere man, is een platte, op seks beluste
genotzoeker. En waar Vergilius en Dante als observators op afstand blijven, dompelen
Wieringa en Verschoor zich onder in deze ‘onderwereld’, en worden participant.
Maar er is meer, want Wieringa let op de details. Zeg mij je naam en ik weet wie
je bent, gaat hier uitstekend op. In de naam Verschoor kun je, als je weet van de
dichter Vergilius, ook een vers horen dat goor is. Er is niets verheffends aan deze
man - hij is een vies versje, een ordinair gedicht. In een vorsende bui zocht ik nog
even in de Nederlandse Familienamenbank en de Dikke Van Dale. Wat blijkt? Ver
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is een samentrekking van ‘Vrouwe’ (of van ‘van’ en ‘der’), schoor of schaar betekent
‘diepe geul’, aldus de namenbank. Is dit niet een Verschoorse (dus platvloerse)
beschrijving van de ‘gouden vouw’, zoals Hugo Claus dit vrouwelijk seksekenmerk
ooit dichterlijk noemde?! In de Van Dale vond ik nog deze betekenis van schoor:
‘balk of paal (m.n. in schuine richting)’. Ik zie een man in opwinding. Ik moet er wat
ongemakkelijk om lachen. Alles aan deze man, zelfs zijn naam, ademt seks...
Maar nu dan naar de passage die mij zo raakte - en mij bij herlezing opnieuw beroert.
De ‘ik’ - ik neem aan dat dit Wieringa is, al moet je een schrijver nooit op zijn
woorden geloven - is teruggekomen van zijn bezoek aan Wasteland. Hij ligt in bed
en luistert naar de geluiden buiten, maar de wereld van de geruststellende dingen,
zo schrijft hij, stelt hem niet meer gerust. We lezen:
‘Ik slaap niet,’ schreef ik later, ‘ik wrijf mijn bovenarmen, het is koud
vanavond. Je bent lief, zeg ik tegen mezelf, vrees niet, je bent niet verloren.
Je had het kunnen voorspellen, deze angst en deze walging, de
onvermijdelijke kwellingen die de kleine dood volgen zoals een hond door
zijn staart wordt achtervolgd. Shh, shh, lief. Maar het helpt niks. Want wij
zijn eenzaam. Het is nacht. Wij zijn zeer bang.’
Deze beelden, deze woorden, ze zijn tot mijn individuele lezersgeheugen gaan
behoren. Wrijven over je bovenarmen en telkens tegen jezelf zeggen: ‘Je bent lief’:
het is van een ontstellende eenzaamheid. De liefde is duidelijk niet bedreven, de
wakkerligger lijkt zich schuldig te voelen, en de eigenliefde is volledig geknakt. Het
‘Vrees niet, je bent niet verloren’ is bijna een bijbelwoord, maar dan niet afkomstig
uit de mond van een goddelijke ander, maar uit die van een, zo lijkt het, radeloze
ziel die alleen in gesprek met zichzelf kan zijn. Als intense hunkering naar verbinding
zou dit fragment een zusje kunnen zijn van Coetzees roman, als roep uit de diepten
van zijn ellende een broertje van Psalm 130: de kunstuitingen die ik in mijn eerste
alinea's even noemde.
Het tweede dat mij raakt is de beschreven angst. Het ‘Shh, shh, lief. Maar het helpt
niks. [...] Wij zijn zeer bang’, klinkt even verscheurd en bang als het voortdurend
lispelende schepsel Sméagol uit Tolkiens The Lord of the Rings. Het is ook iets wat
je de verdoemden in Dantes hel zou kunnen horen zeggen, zonder hoop op enige
redding. Porno in zijn meest ongeremde, extreme vorm, veroorzaakt bij Wieringa
naast eenzaamheid dus diepe angst, en ook, zo schrijft hij: walging.
Wat ligt aan deze heftige reactie ten grondslag, wat gebeurt hier? Wat is porno
voor ‘iets’ dat het dit met een mens kan doen? Is dit de keerzijde van ‘opperst genot’
(als dat het zou zijn)? Zoveel vragen!

Liter. Jaargang 20

19
Wieringa duidt wel het een en ander als hij nog even verder schrijft over le petit mort
(het orgasme) als voorafschaduwing van de grote dood, over de opgezochte, uiterste
grens van zijn begeertes (‘ik had achter de begeerte gekeken en het Niets gezien.
Afgrijselijk, afgrijselijk’), waarin iets meeklinkt van de vernietigende kracht die
Georges Bataille toekent aan de erotiek, met name ook als het om de orgie gaat,
omdat daarin alle grenzen worden overschreden. Toch blijft Wieringa niet uitvoerig
stilstaan bij de vraag waarom zijn bezoek aan Wasteland met hem doet ‘wat het met
hem doet’. Hij essayeert weer verder over pornografie als, zo schrijft hij, ‘de
herinnering haar grootste morele ballast kwijt [is].’
Bij eerste lezing vond ik dit jammer: die beschreven ervaringen vonken zo, waarom
laat de schrijver dit niet oplaaien tot een groot essayistisch vuur, en kiest hij niet voor
een diepgaand zelfonderzoek? Bij herlezing denk ik: dit is juist de charme van dit
boekje. Als weerhaakje blijft de shh-lief-passage uitstekend hangen, hij laat je niet
los, en als lezer word je ongemerkt aan het werk gezet: je wilt vérder zoeken,
afschrijven wat niet geschreven is, terugschrijven, ertegenin denken, als het
tegengevormd uiteinde van het weerhaakje dat jou met zijn punt zo raakte.
Of je gaat toch opnieuw zoeken in Wieringa's tekst zelf. Want daar is nog wel iets
te vinden. Naast het beeld van Dantes hel, die schemerige plek waar verdoemden
hun straf ondergaan, gebruikt Wieringa nog twee andere beelden voor Wasteland.
Zo vergelijkt hij het met het mythische labyrint van de Minotaurus. Hij schrijft,
verwijzend naar Ariadne: ‘maar er was geen liefdesdraad waarlangs ik de weg naar
buiten kon vinden.’ Gebrek aan liefde (en wellicht zelfs de trouw van een geliefde)
- is dat misschien een van de oorzaken van zijn beschreven angst en eenzaamheid?
Is de kleine dood die niet gestorven wordt in een context van liefde of vertrouwdheid,
niet per definitie angstaanjagend leeg? En wat als die liefdesband er niet is, ben je
dan wellicht zélf niet ‘het monster’? Een angstwekkende gedachte. Wieringa noteert
dat hij zichzelf daar ontmoette als ‘de stier-mens, goeddeels blind, door zijn driften
geregeerd’.
Ook vergelijkt Wieringa de darkroom van Wasteland met het prachtige beeld van
een schip: ‘Het was de buik van een schip, het was een galei, je hoorde het zuchten
en steunen van de slaven aan de riemen.’ De seksgebruikers alhier zijn, hoe vrij zij
ook denken te zijn, slaven. Zij hebben niet de controle in deze ‘overprikkeling van
de zintuigen’, zij zitten niet aan het roer, de begeerte stuurt hén. Niets minder dan
angst overvalt je, als je wakker wordt met het katerige besef al die tijd ‘slaaf te zijn
geweest’.
Bovenstaande laat denk ik zien dat Tommy Wieringa vooral een schrijver is van
treffende beelden, en dat hij volop gebruikt maakt van Unbestimmtheitsstellen (term
van Roman Ingarden), door de lezer op te vullen lege plekken. Wieringa is niet zozeer
iemand van de zich uitspinnende gedachtegangen, maar hij laat juist veel
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ruimte aan het interpretatie-, zoek- en ‘verderdenk’-vermogen van de lezer. In die
zin is hij - naast een onbetwiste rasechte romanschrijver - meer een dichter dan een
essayist.
En hoe staat het ervoor met de begeerte, in 2007 dan, volgens Wieringa? Hij eindigt
deze bundel met de signalering dat de begeerte overal in onze straten aanwezig is,
en dat iedereen de vrijheid heeft om zich ‘aan dat vuur te warmen’. Het element
schaamte is verdwenen. Begeerte heeft zich zelfs ‘een weg gebaand naar het felle
licht, het podium, de hoofdrol’.
Ik zet er een streepje bij, want zo om je heen kijkend, is de seksuele begeerte (ook
nu) overal zichtbaar en in vrijheid uit te leven: van de dorpse seksboerderij tot de
stadse Casa Rosso, tot de sites van het wereldwijde web. Porno manifesteert zich
schaamteloos aan ons (en anno 2017 nog heviger dan in 2007) en soms gaan wij daar
even schaamteloos in mee. Bewust schrijf ik hier ‘we’, want bijna iedereen, stelt
Wieringa terecht, heeft wel iets van het opdringerige pornobeeld meegekregen. Maar
Wieringa laat de lezer ook iets anders zien. Ik denk dan aan dat onthutsende,
ontroerende fragment ‘shh, lief’ dat zo in mijn hoofd is blijven haken. Daar kijken
we in het hart van een pornogebruiker, in zijn angst en walging, en in - zo lees ik dat
toch ook - zijn gevoelens van schaamte en spijt, al gebruikt de auteur die laatste twee
woorden niet.
Hoe ongewenst dit ook voor de bij porno betrokken partijen kan zijn, en alle
schaamteloze straten en schermen ten spijt, schaamte steekt soms onbedoeld zichtbaar
haar rode kop op. We noemen haar in een reflex dan vaak liever ‘morele ballast’:
overbodige, hinderlijke morele overtuigingen die ons van buitenaf zijn opgelegd of
aangepraat. We schamen ons dan voor onze schaamte, zou Willem Jan Otten (Liters
gastschrijver in 2012) dan zeggen, die met Denken is een lust (1985) ook ooit een
essay over pornografie schreef.
In de laatste twee alinea's hebben Verschoor en Wieringa nog een gesprekje. Ze
kijken gewoontegetrouw even in de spiegelende etalageruit van boekhandel
Athenaeum. Wieringa ziet in de ruit echter alleen zichzelf. Verschoor is er nooit
geweest. Een prachtige, goedwerkende literaire kunstgreep. Het trof mij echter niet
zozeer dat die eigenaardige, op Freuds lustprincipe gebaseerde man Verschoor ‘niet
bestond’, of als Wieringa's alter ego beschouwd moest worden. Wat mij wel trof was
dit: Wieringa is aan het einde van zijn helletocht, zijn vreemde reis, als een Narcissus
kijkend in de spiegeling, opnieuw - of eigenlijk nog steeds - alleen.
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Stephen Crane
In de woestijn
Vers Vertaald [8]
- De dichter Robert Frost zei ooit: ‘Poetry is what gets lost in translation’.
In de rubriek ‘Vers vertaald’ doet een Nederlandse dichter een
reddingspoging. Dit keer waagt Menno van der Beek zich aan het meer
dan een eeuw oude gedicht ‘In the Desert’ van Stephen Crane (1871-1900),
dat verscheen in 1895 in de bundel The Black Riders and Other Lines. -

In de woestijn
In de woestijn
zag ik een schepsel, naakt en beestachtig,
gehurkt op de grond zitten
met in zijn handen zijn hart
waar hij een hap van nam.
Ik zei: ‘Smaakt het, vriend?’
‘Het is bitter - bitter,’ antwoordde hij,
‘Maar het bevalt me
omdat het bitter is
en omdat het mijn hart is.’
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Kees van Egmond
Spijt
- Deze column won de CLO-columnprijs die tijdens de CLO-literatuurdag
op 25 maart 2017 werd uitgereikt. *
Als de bus optrekt betrapt hij zich op de gedachte dat ze vroeger vanaf dezelfde halte
vertrokken. Pa en ma, zijn jongste zus en hij. Statten gingen ze. Nieuwe kleren kopen,
bij voorkeur op zaterdagmiddag. V & D Die goeie ouwe tijd.
Toen rookte hij nog niet. Nou ja, een keertje stiekem bij een zus die al op kamers
woonde. Tien, elf jaar oud. Om te proberen. Niet over zijn longen. De gedachte alleen
al veroorzaakt een hoestbui. De vrouw voor hem kijkt om. Geërgerd.
Het echte roken begon op de mavo. Met vrienden op het treinstation staan wachten
en dan een pakje Marlboro kopen. Of je stak een sigaret op die je uit de slof van je
zus had gepikt. Merkte ze toch niet. Shag? Nee, dat was het nooit geworden. Een
sigaartje soms, gezellig met vrienden.
In veertig jaar is de omgeving wel veranderd. De Kleipettenlaan, ooit een
polderweggetje. Nu staan er de mooiste huizen. En de ijsbaan? Weg. Alleen de zoete
herinnering aan die kus is er nog. Verliefd zijn en schaatsen, wat een combinatie.
Wat is er niet veranderd? Zelfs het roken heeft hij eraan gegeven. Jaren geleden
alweer. Zomaar, een opwelling. Hij werd uitgedaagd op zijn werk. ‘Dat kan ik niet?
Zul jij eens zien!’ Van de ene op de andere dag. Als het goed is liggen de laatste
twee pakjes al die tijd nog ergens in een kast. Hij taalt er niet meer naar.
Eens even kijken, is het deze of de volgende halte? Hij staat op, groet de vrouw
nadrukkelijk en loopt met zeebenen op de sissende deuren af. Buiten is het koud. De
lucht doet zeer aan zijn longen. Een bord wijst hem de weg naar het grote gebouw.
In de immense hal gaan zijn ogen zoekend rond. Ja, daar staat het. Oncologie. Hij
slikt.

Liter. Jaargang 20

23

Leeflijst [3]
Drie vragen aan docent Nederlands Franciske van Vugt
- Welk boek doet ertoe en welk juist niet? In de rubriek ‘Leeflijst’
beantwoorden docenten Nederlands drie vragen aan Christely van Mourik.
Op haar twintigste begon Franciske van Vugt (45) als muziekleraar bij
de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad. Inmiddels doceert ze
Nederlands aan klas één tot vijf van havo en vwo. Franciske voelt zich
meer docent dan Neerlandicus: de pubers met wie ze werkt staan voorop,
het vak komt op de tweede plaats. -

Welk boek heeft je leven veranderd?
Ik vind het nogal groots om te zeggen welk boek mijn leven heeft veranderd. Maar
er zijn soms wel boeken waardoor je op een andere manier kunt gaan denken, en dat
is heel mooi. Dat zijn er in mijn geval meer dan één. Vrij recent nog de dichtbundel
van Joost Zwagerman, Wakend over God. Dat vond ik een hele zware bundel, die
heeft me weken beziggehouden. Het bestaan van God wordt ter discussie gesteld.
Het bestaan van God is voor mijzelf geen vraag, maar de zwaarte van de zoektocht
in de bundel vond ik aangrijpend. Ik denk dat je als gelovige weleens te makkelijk
over zo'n zoektocht heenstapt. Dat iemand die niet gelovig is wel degelijk een hele
strijd kan voeren over het wel of niet bestaan van God. Ik vond het zware kost die
heel mooi verwoord is.
Ik kreeg voor het eerst in de gaten hoe mooi je met woorden kunt spelen toen ik
als puber De stille kracht las. Daarna ben ik als een dolle heel veel meer boeken van
Couperus gaan lezen. Mag ik er nog meer noemen? Twee jaar terug las ik Nachttrein
naar Lissabon van Pascal Mercier. Ik weet niet eens meer goed waarom ik dat nou
zo mooi vond. De hoofdpersoon heeft een geslaagd leven, maar gooit dat van de ene
op de andere dag helemaal om. Hij gaat op zoek naar zijn wortels, maar komt daar
ook niet verder mee.
Voor mijn opleiding tot eerstegraads docent Nederlands heb ik Mystiek lichaam
van Kellendonk moeten lezen. Dat is een boek dat ik zelf nooit gekozen zou hebben,
maar ik ging het gaandeweg steeds meer waarderen. Ik kom uit de muziek, het was
alsof ik een compositie aan het volgen was; met verschillende delen die dan toch
samen één boek vormen. Toen ik het boek uit had, wilde ik het
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direct nog een keer lezen. De verwijzingen naar geloof, muziek en beeldende kunst
- machtig mooi.
Het liefste lees ik Scandinavische thrillers. Verder ben ik ben een alleslezer, ik
heb niet de hang naar een speciaal soort boeken. Zo heb ik pas Geert Maks De levens
van Jan Six gelezen. Dat is natuurlijk niet per se literatuur. Maar alles wat ik net bij
historische letterkunde had geleerd, kwam in het boek op een andere manier voorbij.

Welk boek had je liever niet gelezen?
Het Achterhuis had ik liever niet gelezen. Ik las het toen ik vijftien jaar was. Ik had
er al veel positiefs over gehoord. Toen ik het ook ging lezen, knapte ik af op de
persoon Anne Frank. Ik vond haar gewoon niet leuk. Het zou nooit mijn vriendin
geworden zijn. En natuurlijk, het is heel verdrietig afgelopen, daar wil ik niks aan
afdoen, maar ik heb niks met de schrijfstijl. Dit vertel ik niet aan mijn leerlingen. Al
vraag ik ze naderhand wel wat ze van Anne zelf vinden.

Welk boek raad je je leerlingen aan?
Op de GSR is het schooljaar verdeeld in periodes. Iedere periode heeft een thema
waarbij de leerlingen een boek moeten lezen. Ik loop het liefst met leerlingen naar
de bibliotheek om te helpen zoeken. Als het thema bijvoorbeeld ‘oorlog’ is, dan is
Kinderjaren van Oberski een hele mooie om mee te beginnen. Het is lekker dun en
leerlingen begrijpen het. Het is vanuit het perspectief van een kind geschreven en
dat doet ze meer dan een boek dat geschreven is vanuit het perspectief van een
volwassene.
Ik probeer aan te sluiten bij de leerling en bij wat hij of zij al gelezen heeft.
Leerlingen die in de vierde klas komen en nog een hekel hebben aan lezen, raad ik
Het gouden ei van Tim Krabbé aan. En Het verrotte leven van Floortje Bloem geef
ik aan meisjes die heel maatschappelijk betrokken zijn. Uiteindelijk probeer ik mijn
leerlingen vooral plezier in lezen mee te geven.
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Erik van Ommen
Wie zag er ooit zo een vogel
Dit zijn de gepenseelde vogels van Erik van Ommen (1956), een gedreven kunstenaar
die al decennialang de vogel vastlegt met aquarellen, olieverfschilderijen, etsen en
houtsneden, in video's, in tientallen boeken en onlangs nog op postzegels. Hier, met
schetsen in inkt. Met een aan Japanse penseelstreken herinnerende elegante
onherhaalbaarheid worden de dieren van dichtbij bekeken en vastgelegd, met liefde.
Van Ommen heeft over de hele wereld zijn geduld zitten oefenen om in het veld zijn
onderwerp vast te leggen: ‘Schetsboeken zijn voor mij van onschatbare waarde. Ik
teken ze niet alleen vol bij wijze van vingeroefening, zoals een muzikant zijn
toonladders oefent, maar gebruik ze ook om mijn ideeën vast te leggen. [...] Mijn
schetsen zijn, zonder gebruik te maken van foto's, voor het grootste deel op locatie
geschilderd. Deze penseeltekeningen zijn in mijn ogen geen voorstudies die het
publiceren niet waard zijn. Een [...] schets vertelt immers veel over de vogel en zijn
maker en doet niet onder voor een schilderij, ets of houtsnede.’
Wat vastgelegd wordt, is de indruk van de vogel. Want een foto kan men overal
krijgen, tenslotte. Zoals een onbekende haiku-dichter schreef:
Rode ochtendzon Een schelle kreet - wie zag er
ooit zo een vogel?

In mei 2017 verscheen het boek Alle vogels van Koos van Zomeren, waarin Erik van
Ommen de penseeltekeningen verzorgde.
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Kees Engelhart
De stigmata van Anna
De koeienhoedster Anna wordt geboren in een boerengezin Maar op negentienjarige
leeftijd treedt Anna in het klooster Agnetenberg het klooster dat wij zo goed kennen
inmiddels Vanaf dat moment is Anna vrijwel altijd ziek maar desondanks In veel
van haar doorwaakte nachten zet Anna zich tot het Maken van kleding voor de armen
Wanneer Anna de leeftijd van zeven en dertig jaren bereikt en Anna voor achttien
jaren in het klooster Agnetenberg verblijft Ontwikkelen zich uit het niets wonden op
Anna haar handen En voeten en in haar zijde daarnaast vertoont Anna duidelijk de
Verwondingen van de doornenkroon en ook nog wat velen grote Vrees aanjaagt een
dubbel kruis op haar borst
Anna nu aan vertwijfeling en diepe wanhoop ten prooi gevallen Verzinkt in lange
en intense gebeden tot haar Heer en Verlosser Ten einde haar te bevrijden van dit
welhaast ondragelijke leed en Anna prijst de Heer duizendmaal wanneer inderdaad
haar wonden Genezen en onmiddellijk verdiept haar geloof zich meer en meer Echter
op de eerste vrijdag na de miraculeuze genezing van haar
Wonden begint Anna opnieuw te bloeden juist op die plaatsen waar Eerder haar
wonden waren maar de volgende ochtend is Anna rein en blank Als immer en ondanks
dit heugelijke feit heeft blinde angst nogmaals Bezit van Anna genomen Anna vreest
de vrijdag aanstaande en wat Anna vreest wordt bewaarheid die vrijdag bloedt Anna
opnieuw en Een ijzige koude treedt de geest van Anna binnen als Anna denkt
Aan alle vrijdagen die Anna in haar leven nog te wachten staan
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Marc de Kesel
Hoe je de Thora het hoofd afhakt
Tommy Wieringa herlezen [3] - over Dit zijn de namen (2012)
Ze praatten zacht tegen het hoofd, ieder voor zich, binnensmonds en
onverstaanbaar voor anderen, gezamenlijk klinkend als een dof gezoem.
Langs dit trillende, resonerende web stuurden ze hem hun dromen en
lamentaties toe. Luchtpost. De smeekbeden om de goede afloop van hun
reis.
We zijn met die passage1. al tegen het einde van Tommy Wieringa's roman Dit zijn
de namen aanbeland. Een kleine groep uitgemergelde migranten, berooid op de dool
in een schier eindeloos, ijzig niemandsland, wendt zich, ieder afzonderlijk prevelend,
tot een ‘hoofd’. Letterlijk alleen maar een hoofd, want in een recent verleden
afgesneden van het lijk van een Ethiopische lotgenoot, die door de groep eerst
verstoten, daarna vermoord en ten slotte tot een soort god is verheven. Omdat ze
hem ‘niet helemaal konden meenemen’, namen ze genoegen met zijn hoofd.2. Daaraan
richtten ze hun smeekbeden, die klonken als een liturgisch ‘dof gezoem’. Luchtpost,
noemt de schrijver het. Hij had evengoed ‘religie’ kunnen schrijven.
Want daar gaat de roman ook over. Wieringa geeft ons niet alleen een inkijk in
het vluchtelingenprobleem, hij gunt ons ook een blik in het ontstaan van religie.
Uitzichtloos zwervend over de onherbergzame bevroren steppe, uitgesloten van elk
menselijk samenleven, grijpen deze illegalen naar praktijken die aan de basis van
elke religie liggen en die, paradoxaal genoeg, teruggaan op sociale uitsluiting.
Uitgesloten als ze zelf zijn, hebben de betrokkenen zich om te overleven bij elkaar
aangesloten, daarmee de ander buitensluitend. Elk inclusief is ook een exclusief.
Deze vluchtelingen proberen te overleven door zelf aan uitsluiting te doen: aan
‘religieuze’ uitsluiting in dit geval, uitsluiting die resulteert in religie.
De Ethiopiër aan wie het hoofd behoorde was niet tegelijk met de anderen de grens
overgestoken. Hij probeerde zich bij de groep aan te sluiten, maar werd hoe langer
hoe driester uitgestoten, tot hij uiteindelijk de schuld kreeg van alle kwaad dat de
groep overkwam en werd vermoord. Maar de dood van deze man bood geen oplossing.
Het kwaad bleef. Al snel wendde de groep zich denkbeeldig tot de omgebrachte
Ethiopiër om alsnog het kwaad af te weren. Van vroegere oorzaak gepromoveerd tot
verlosser. De vermoorde werd een god door wie ze zich de weg lieten wijzen in het
uitzichtloze niemandsland.
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In Wieringa's verhaal van de vluchtelingen schuilt een theorie over het ontstaan van
religie. Achter de verering van een god schuilt een zondebok die, eerst beladen met
alle ‘zonden’ van de gemeenschap, wordt uitgestoten om vervolgens, als effect van
het ontstane schuldgevoel omdat de ‘zonden’ ongeheeld blijven, vergoddelijkt
terugkeert als ankerpunt voor de hoop op een ultieme verlossing. We horen hier
duidelijk de theorie van René Girard, maar ook die van Sigmund Freud en anderen
doorklinken.3.
Dat het narratief van de roman om religie draait, blijkt ook uit de tweede verhaallijn
die zich parallel met de eerste ontvouwt. Deze lijn volgt de lotgevallen van
politiecommissaris Pontus Beg, die hen aan het eind van het boek, wanneer de
vluchtelingen eindelijk de stad hebben bereikt, in hechtenis neemt op verdenking
van moord op de man wiens hoofd in een van hun tassen was gevonden. Vooraleer
Beg met de vluchtelingen in contact komt, hebben we kunnen lezen hoe hij erachter
komt dat hij van Joodse afkomst is. Hoewel hij zich tot dat moment nooit voor religie
had geïnteresseerd, groeit bij Beg al snel de wens de joodse religie geheel te omarmen.
De ontmoeting met een oude rabbijn heeft daar de hand in, maar zeker ook de
ontmoeting met de berooide groep vluchtelingen.
Beg herkent in het verhaal van de vluchtelingen het oerverhaal van de joodse
religie. Ook het jodendom kent zijn ontstaan in de eindeloos barre zwerftocht die dat
volk moest maken door de woestijn; ook zij voerden weliswaar niet alleen een hoofd
maar een heel lichaam met zich mee, namelijk dat van Jozef, de zoon van aartsvader
Jakob die hen eerder naar Egypte had gebracht.4. De joodse exodus en de tocht van
de vluchtelingen: voor Beg weerspiegelt het ene het andere (276):
Is het niet ironisch, zei hij, dat hem juist nu, nu hij zijn eerste schreden
richting de Eeuwige had gezet, zoiets overkwam: een groep mensen die
in zekere zin de reis van de woestijngeneratie had herbeleefd met niets
boven zich dan de lege hemel. Zij waren de armoede en de onderdrukking
ontvlucht, de woestijngeneratie was aan de Egyptische slavernij ontkomen.
Anders, onvergelijkbaar, en toch hetzelfde.
Wat de joden in de woestijn hebben meegemaakt, wat de vluchtelingen in het
niemandsland hebben beleefd: het laat het ontstaan van religie zien. En toch is het
maar de vraag of deze parallel tussen beide exodus-verhalen zo vanzelfsprekend is
als de auteur laat doorschemeren.

Het hoofd van een god...
Tot de groep vluchtelingen behoorde ook een jongen, geen kind meer maar ook nog
geen man. Als Beg hem voor de zoveelste keer ondervraagt over het hoe en

Liter. Jaargang 20

34
waarom van het hoofd dat in hun groep werd aangetroffen, merkt hij ook nu weer
hoe de jongen, net als de anderen, de lippen op elkaar houdt. Zelfs de jongen laat er
zich niet toe verleiden een ander als schuldige aan te wijzen. De tekst vervolgt (266;
cursivering door auteur):
Zelfs nu ging er nog een toverkracht uit van het hoofd, nog altijd hield het
ze min of meer bijeen. Misschien verklaarde dat zijn fascinatie, dacht Beg,
dat hij er zo vlakbij stond. Dat hij getuige was van het begin van iets,
oergrond. Ga weg uit je land, van je geboortegrond en uit het huis van je
vader, naar het land dat ik je zal aanwijzen.
Ze waren met te weinig, en het was er de tijd niet naar, maar in een
vroegere eeuw had het kunnen gebeuren, iets nieuws, een heilig mysterie:
bloed, boete, verlossing.
Het begin van een vastomlijnd geloof.
Het hoofd, de oermoord op de zondebok en het effect van hechte samenhorigheid
die het verzwijgen van de gezamenlijke misdaad heeft: Beg verbindt dit alles spontaan
met de gemeenschap waartoe hij zich recentelijk is gaan rekenen en die ontstaan is
uit het bevel van Jahwe aan Abraham om zijn geboortegrond te verlaten en zolang
over de aardbol te zwerven tot hij bij de plek komt die Hij voor hem had voorbestemd.
Maar is die verbinding zo direct en spontaan te maken als de auteur suggereert?
Wat Beg in het hoofd ziet, is de geboorte van een god en een godsdienst. Uit de
brokstukken relaas die hij zijn gevangenen weet te ontfutselen, ziet hij gaandeweg
de etappes van die geboorte: een moord, een knagende schuld omdat die moord niets
oplost, en een verhoopte verlossing van schuld en kwaad door een tot god verheven
slachtoffer - een kluwen van ‘bloed, boete en verlossing’ die zich naderhand neerzet
in een religieus narratief, ‘een vastomlijnd geloof’.

... of van God?
Maar kan Beg ditzelfde ook denken bij Abraham die op bevel van Jahwe wegtrekt
uit zijn geboorteland? Ja, Abrahams verhaal is een exodus; net zoals de tocht van
zijn nazaten, zwervend door de woestijn waarbij de bestemming met elke stap steeds
verder lijkt te wijken. En ja, op die tocht hebben de joden situaties meegemaakt die
lijken op die van het verhaal met het hoofd. Maar verraden de joodse verhalen in die
trant ook de ontstaansgeschiedenis van de joodse religie?
Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van het gouden kalf. Slechts voor een kort
moment onttrokken aan het strenge oog van hun leider Mozes, creëert het volk prompt
een eigen god in de vorm van een kalf. En die god voldoet inderdaad aan
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het kluwen van bloed, boete en verlossing waar Beg het over heeft. Maar het bijbelse
exodus-verhaal, waarin de joodse religie haar oorsprong vindt, is precies geschreven
om zich daartegen te keren, om van die god te zeggen dat hij dat niet is, dat hij vals
is, en dat de enige echte ware God slechts op het spoor te komen is als men dit soort
goden ontmaskert. De ‘oergrond’ van de religie die Beg omhelst, is precies niet
gelegen in de creatie van een god uit dit kluwen van bloed, boete en verlossing. Haar
oergrond is de verbeurdverklaring van dit soort religieuze praktijken en het soort
goden dat eruit voortkomt. Niet de god die de hele santenboetiek van offers en
processies voor ogen heeft is God; niet wat de mens graag voor god houdt is God;
alleen God is God. En eerder dan sacrale gevoelens en praktijken, impliceert dit voor
de joden het naleven van wat de Thora verordent. Recht doen aan de rechtelozen,
een samenleving opzetten waar de wolf slaapt naast het schaap en zwaarden
ploegscharen worden: dit is de ‘anti-religieuze’, sociaal-ethische kern van de religie
die Beg omhelst.
Beg weet dat. Hij is zich er terdege bewust van dat een verhaal als dat van het
gouden kalf niet de oorsprong vertolkt van de joodse religie. Op een pagina waaruit
eerder is geciteerd, in een gesprek met de rabbijn die hem bij de intrede in zijn nieuwe
religie begeleidt, haalt Beg bewust dat verhaal aan (276):
Het kostte hem geen moeite om zich de wanhoop van de achterblijvers
voor te stellen, toen Mozes niet van de berg terugkeerde. De opstand en
de euforie. Het dansen en schreeuwen en het bezweren van de angst in
een wilde rite.
‘En wat als Mozes inderdaad niet was teruggekeerd van de Horeb?’ zei
Beg. ‘Hadden we dan een gouden kalf aanbeden? Waarom niet - álles
heeft de mens vereerd in georganiseerde religies, het vuur, de zon, stieren,
halfmensen...’
Wanneer de rabbijn repliceert dat dit niet geldt voor de joodse religie, dat die in het
geheel niet van dat soort is, insisteert Beg, verwijzend naar de gevangen vluchtelingen
(277; cursivering door auteur):
‘Maar zij daar in de steppe hebben geen antwoord gekregen, de hemel
bleef stil. Hun verbeelding heeft een heilig monster geschapen, of een
monsterachtige heilige. Ik denk aan de omstandigheden, andere dan nu,
in een andere tijd, waarin zoiets... een groter belang had kunnen krijgen,
als het de kans had de menigten te infecteren.’
De rabbijn herhaalt dat voor het jodendom dit de zaak niet is, dat het niet gaat om
een mysterieus sacrale handel met hen die aan de andere kant van de doodsgrens
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vertoeven en aan wie men offers aanbiedt en schuld afbetaalt. Wat Beg in het verhaal
van de vluchtelingen met dat ‘hoofd’ gezien heeft, heeft niets met het jodendom te
maken. ‘Wat u ziet is een afgodendienst’, bijt de rabbijn hem toe (278). Jodendom
gaat over de Thora, de Wet - een Wet die hoogst ethisch is. Als je in het geval van
het jodendom van een ‘religie’ kan spreken, bestaat die erin deze Wet te bestuderen.
De rabbijn haalt er de Talmoed bij en citeert de grote rabbi Hillel die de hele Thora
samenvat in een zuiver ethisch gebod (278): ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat
ook een ander niet. Dat is de hele wet. De rest is interpretatie. Ga heen en leer.’
Beg begrijpt en beaamt dit. Hij leert Hebreeuws, leest de Thora, bestudeert de
Talmoed en verdiept zich in andere antireligieuze (want tegen afgodendienst
fulminerende) geschriften van zijn nieuwe voorvaderen. Maar de obsederende indruk
die het verhaal van het ‘hoofd’ op Beg heeft gemaakt, blijft (278; cursivering door
auteur):
Ga heen en leer,’ herhaalde Beg. Hij knikte. ‘Dat zal ik blijven doen. Maar
ik kan mijn ogen niet sluiten voor het uitzonderlijke... Het uitzonderlijke
feit van een geloof dat bijna onder mijn ogen ontstaat. Een kiem... Een
heilig moment, en vier, vijf mensen die volgen. Die oprecht geloven in
wat ze menen te zien...’
Waarom blijft Beg op die manier naar het jodendom kijken? Nee, God is niet de
afgod waartoe een woestijnervaring aanleiding geeft: de aspirant-jood Beg weet dat,
maar ziet in de woestijnervaring van de joden niettemin onverkort die van de
vluchtelingen: een woestijnervaring die goden genereert, die een cirkel van bloed,
boete en verlossing inzet.
Misschien was het simpelweg de bedoeling van de schrijver niet, maar het is
jammer dat zijn roman dit paradoxale aspect van de hoofdfiguur niet verder uitwerkt.
Zeker wanneer men bedenkt dat in Begs gelijklopende fascinatie voor het hoofd van
de afgod én voor de religie van de ware God nog een andere paradox schuilt, die de
eerste alleen maar versterkt.

Of alleen maar een hoofd?
In het verhaal van de exodus-mensen die hij gevangenhoudt, herkent Beg niet alleen
wat van de joden, hij leert van die eersten ook iets waardoor het heilige verhaal van
de laatsten wordt ontmaskerd. Achter de joodse uittocht uit de woestijn schuilt niet
echt de reddende tussenkomst van Jahwe. Hun uitzichtloze ellende bracht hen ertoe
een lotgenoot als zondebok te kiezen, hem te doden en nadien tot god te maken. Die
collectieve moord is de waarheid die ook achter de joodse
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God schuilgaat. Dit is wat Beg meteen onderkent wanneer hij begrijpt wat er aan de
hand is met het ‘hoofd’.
Het eigenaardige is evenwel dat die ontmaskerende waarheid, die hij van meet af
aan ook op het jodendom toepasselijk acht, hem niet van het jodendom weghaalt,
maar hem er juist naartoe leidt. De ontnuchterende waarheid achter de religie - een
waarheid die de religie ongeloofwaardig maakt - brengt Beg precies tot de religie.
Ja, de vluchtelingen verzinnen een god om hun eigen misdadigheid te verdoezelen,
hun ‘oprecht geloven’ is misdadige fantasie, en zie: daarom bekent Beg zichzelf tot
een religie.
Dit is wellicht de merkwaardigste paradox van de hele roman. Beg ziet niet alleen
in het ontstaan van een afgodendienst het ontstaan van de ‘anti-afgodendienst’
genaamd jodendom, hij heeft meteen ook door dat die afgodendienst inderdaad niets
meer is dan dat, dat het op de keper beschouwd een zielige bedoening is waar mensen
zich verliezen in iets puur denkbeeldigs; maar dit zet er hem juist toe aan zoiets in
alle ernst te omhelzen. Dat die puur denkbeeldige afgodendienst allesbehalve
onschuldig is, dat zoiets mensenlevens kost en de moordenaars de kans biedt hun
misdadigheid verborgen te houden: hij doorziet het glashelder, maar beaamt en
omarmt het. Hij doorziet religie als een systeem van verdringing dat de mensen op
basis van verzwegen misdadigheid en schuld aan elkaar bindt, maar voelt zich precies
daarom tot religie aangetrokken. Dat hij dat doet aan de hand van een traditie, het
jodendom, die juist bedoeld is dit soort misdadige ‘religie’ tegen te gaan, maakt het
allemaal nog erger, cynischer, perverser.
Deze cynische paradox tekent de figuur van Beg. De roman zoomt daarop evenwel
niet in. Hij zoomt er eerder van weg. Het laatste hoofdstuk, wanneer alles achter de
rug lijkt en Beg samen met de jongen een ritje maakt en de migratiedrang van die
laatste nog eens ter sprake komt, suggereert Beg dat hij misschien aan Israël moet
denken. Hij raadt hem in feite aan zijn voorbeeld te volgen en jood te worden. Door
een administratieve handigheid heeft Beg het trouwens al voor die jongen geregeld
dat hij op papier jood kan worden, zodat hij op die basis een Israëlisch paspoort kan
krijgen en legaal zou kunnen emigreren. ‘Je zou een goede jood zijn,’ zegt hij tegen
de jongen, ‘je hebt de tocht door de woestijn gemaakt, je hebt recht van spreken.’
We zijn onderaan de voorlaatste pagina van de roman. Dit lijkt wel de conclusie
die Beg finaal trekt uit zijn ervaring met de vluchtelingen, uit wat hij zag in het hoofd
dat ze bij zich droegen: ‘zij hebben de woestijn meegemaakt, zij hebben daar hun
god doen ontstaan, een god die ik herken omdat die net als de mijne is, de god van
mijn pas ontdekte afkomst, de god van Abraham die op de dool moest, die van Mozes
die door de woestijn moest, en die god behoort tot de gemeenschap
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waar ook ik nu toe behoor en waartoe, als je wilt, ook jij nu kunt behoren.’ Het is
geen citaat, maar de hele roman loopt erop uit dat Beg zoiets in gedachten moet
hebben gehad als hij zich op dat moment tot de jongen wendt.
Hoe Begs conclusie te omschrijven? Ze heeft iets nationalistisch, lijkt het wel. De
tocht die de jongen meemaakte, zijn medeplichtigheid aan de moord op de Ethiopiër:
het is in de grond wat hem maakt tot wat hij straks legaal zou kunnen pretenderen
te zijn: iemand die ‘echt’ tot een gemeenschap behoort - wat in dit geval betekent
dat het hem een ‘echte’ jood maakt, iemand die recht van spreken heeft om dat te
beweren. Wat hem tot jood maakt, is gefundeerd in de cirkel van bloed, boete en
verlossing, en die cirkel vindt zijn realisering in de staat Israël.
De roman zegt het niet met zoveel woorden, maar ongearticuleerd blijft die
conclusie bij de lezer hangen. Het maakt de vraag alleen maar prangender waarom
de schrijver in zijn verhaal het jodendom centraal stelt. Of staat voor Beg het
jodendom - dit wil zeggen de Exodus, de Thora, de Talmoed - voor de staat Israël,
en beaamt hij, in zijn fascinatie voor wat zijn vluchtelingen in dat hoofd zagen, de
oorsprong van de joodse staat? In dat geval beaamt hij een verhaal dat formeel gelijk
loopt met wat de vluchtelingen in het onbestemde niemandsland beleefden, maar nu
een concrete historische realiteit samenvat: de progressieve uitstoting door Israël van
de vermeende vreemde, in dit geval de Palestijn; het beladen van die Palestijn met
alle ‘zonden van Israël’; vervolgens het loslaten van alle geweld op hem; en tenslotte,
bij wijze van verdringing van het schuldgevoel over dit niets oplossende geweld, het
uitvinden van een god - een god die zionistisch Israël (net zoals Beg het deed) verwart
met de God van de joods monotheïstische traditie, de ethische God van
Exodus-Thora-Talmoed.
Beg associeert het jodendom niet met die ethische God van de Thora, maar, zo je
wilt, met diens afgehakte hoofd. En het cynische is dat Beg dat weet, dat hij weet
dat dit afgehakte hoofd helemaal geen god is, dat het simpelweg een hoofd is, terwijl
hij niettemin de sacralisering ervan bewust en actief gaat praktiseren.
Alles in de joodse traditie keert zich tegen die sacralisering, zij staat voor het idee
dat een gemeenschap zich niet moet funderen in de cirkel van bloed, boete en
verlossing. In die zin ligt zij aan de oorsprong van de Verlichting, van haar ideaal
van kosmopolitisme en universele broederschap, van een wereldwijde samenleving
waar ‘recht gedaan wordt aan de rechteloze’.
Wie in Dit zijn de namen het verhaal leest van iemand die door reëel contact met
vluchtelingen tot een beter begrip van hun situatie en hun mogelijke inburgering
komt en daarvoor ondersteuning vindt in het bijbelse verhaal over de vluchtelingen
die de joden ooit waren, heeft het boek niet goed gelezen. De hoofdfiguur kiest niet
voor het jodendom als voorloper van een verlichte wereldgemeenschap.
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De ervaring van de woestijn maakt de mens niet tot wereldburgers, maar doet hen
gesloten gemeenschappen stichten op basis van verdrongen wreedheid tegenover
uitgeslotenen.
Een roman hoeft geen positieve boodschap uit te zenden. In het geval van Dit zijn
de namen is het misschien niet onnodig duidelijk te stellen dat deze roman dat
inderdaad niet doet.

Eindnoten:
1. Tommy Wieringa, Dit zijn de namen, Amsterdam: De Bezige Bij 2013: p. 280.
2. ‘Zij zei dat we hem bij ons moesten houden, dat hij ons zou leiden en zo. Maar we konden hem
niet helemaal meenemen. Dus...’ Wieringa 2013: 264.
3. René Girard, God en geweld: over de oorsprong van mens en cultuur, vertaald door Michel
Perquy. Tielt: Lannoo 1994.
4. Wieringa 2013: 248. Zie ook Exodus 13, 19; Jozua 24, 32.
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John van Eck
‘Het ergste zal de lieve God niet willen’
Over God in Buddenbrooks van Thomas Mann
- Dit is de hoogste graad van het geloof: geloven dat Hij mild is, die zo
weinigen redt en zo velen verdoemt, geloven dat Hij rechtvaardig is, die
ons willens en onontkoombaar verdoemelijk maakt, zodat het lijkt dat Hij
plezier heeft in het martelen van ongelukkigen en eerder haat dan liefde
verdient. Luther, Over de onvrije wil
*
Veel van Manns trouwe lezers haakten af bij het verschijnen van de romancyclus
Joseph und seine Brüder tussen 1929 en 1943. Ze begrepen niet dat de auteur die tot
dusver schrijvend zijn eigen tijd had geanalyseerd, zich zo intensief met
bijbelsreligieuze stof was gaan bezighouden. Blijkbaar waren ze vergeten dat ook in
zijn eerdere romans geloof en religie nadrukkelijk aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in
Der Zauberberg, dat in 1924 verscheen, in de discussies tussen de jezuïet Naphta en
zijn verlichte tegenhanger Settembrini. De mentor die mij later in het predikantsambt
inwijdde, raadde mij Buddenbrooks, Manns eerste grote roman, als stichtings-lectuur
aan. ‘Lees het slot maar eens,’ zei hij. ‘Daar zit meer in dan in menige preek.’
In Buddenbrooks, verschenen in 1901, wordt van alle belangrijke personages
verteld hoe ze zich tot het lutherse geloof verhouden. Daar kon de schrijver ook
moeilijk omheen, want in de maatschappij die in deze roman wordt getekend, is het
geloof onlosmakelijk verbonden met de cultuur.
Dat blijkt al op de eerste bladzijde. Daar zien we de achtjarige Tony Buddenbrook,
zittend op de knieën van haar opa, een stukje uit Luthers Catechismus opzeggen. Bij
de vraag ‘Wat is dat?’, die de uitleg van het geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, inleidt, blijft ze steken. ‘Je, den Düwel ook, c'est la
question, ma très chère demoiselle!’, begint grootvader haar in een mengeling van
plat Duits en Frans te plagen. ‘Ja, verduiveld, dat is nou net de vraag,’ zou je kunnen
vertalen.
Tony's ouders, die bij de overhoring aanwezig zijn, begrijpen wat grootvader met
zijn opmerking bedoelt. Hij is een verlicht man en heeft het examentje waarschijnlijk
alleen maar georganiseerd om eens met de catechismus te kunnen
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spotten, vermoedt de verteller. De kleine Tony merkt daar natuurlijk niets van. Na
haar hapering raakt ze weer op dreef en dreunt ze het hele artikel in één keer op
‘getrouw volgens de Catechismus, zoals die onlangs, anno 1835, onder goedkeuring
van een hoge en zeer wijze senaat, gereviseerd opnieuw was uitgegeven’: ‘Bovendien
kleding en schoeisel, eten en drinken, huis en hof, vrouw en kind, akker, vee...’
Waarop grootvader in lachen uitbarst. Spottend vraagt hij naar Tony's ‘akker en vee’
en informeert hij hoeveel zij vraagt voor een zak tarwe. Hij biedt aan zaken met haar
te doen. De Buddenbrooks zijn immers graanhandelaren.
De overhoring eindigt in algemeen gelach, hoewel Johann, Tony's vader, een licht
verwijt niet kan onderdrukken: ‘Vader toch! U amuseert zich weer eens over het
heiligste!’ Johann neemt het geloof ernstiger dan zijn vader. Tony staat nog aan het
begin. Zij zegt na wat haar op gezag voorgezegd wordt en ze zal eraan vasthouden,
wat het leven ook zal doen om haar van het geloof in Gods vaderlijke goedheid af
te brengen.
Zo wordt de lezer al op de eerste bladzijde de cultuur binnengetrokken waarin de
roman zich afspeelt. Die cultuur wordt gestempeld door het lutherse geloof, waarvan
de handhaving door het gezag van de overheid wordt begunstigd. Ook wordt hij erop
voorbereid dat dit geloof op allerlei manieren een rol in het leven van de
hoofdpersonen zal gaan spelen.
Wie verder leest ziet dat de hele roman zich uit de inleidende scène ontwikkelt:
aan de wijze waarop men zich kleedt, aan wat en hoe men eet wordt door de schrijver
alle aandacht gegeven en ‘huis en hof, vrouw en kind’ en ‘akker’ maken de
hoofdthema's van de roman uit. Tony, die hier met Luthers Catechismus Gods
vaderlijke goedheid in het schenken van ‘vrouw en kind’ belijdt, zal, nadat ze haar
enige echte liefde, voor een medisch student, om redenen van stand heeft moeten
verloochenen, twee huwelijken tegemoet gaan die beide in een echtscheiding eindigen.
Het huwelijk van Erika, haar enige ‘kind’, zal op dezelfde manier eindigen.
Ook grootvaders vraag naar wat Tony rekent voor een zak tarwe wijst naar het
vervolg van de roman, waarin de zaken per generatie slechter gaan, zozeer dat na
het overlijden van Thomas, Tony's broer, de zaak geliquideerd wordt en ‘huis en
hof’ met verlies van de hand moeten worden gedaan. Een drama, vooral voor Tony,
die zich tot in haar ongelukkige partnerkeuze door de eer van de familie had laten
leiden. Gods vaderlijke goedheid ten spijt gaat het met de Buddenbrooks enkel
neerwaarts. ‘Verval van een familie’ luidt de ondertitel van de roman.
In een cultuur waarin iedereen het geloof meekrijgt wordt ook iedereen gedwongen
zijn positie ten opzichte van dat geloof te bepalen. De opa van Tony spot
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ermee. Haar vader neemt het ernstig. In het boek waarin de familiegeschiedenis
bijgehouden wordt, schrijft hij bladzijden vol over Gods daden. Intussen verhindert
zijn godsvertrouwen hem niet om aan zijn dochter ter wille van de eer en het vermogen
van de familie een man op te dringen die achteraf op het geld van de Buddenbrooks
uit blijkt te zijn. Als alles is misgelopen geeft hij zijn vergissing toe, maar Gods eer
en de familie-eer blijven voor hem dicht bij elkaar liggen. Tony's moeder volgt in
geloofszaken haar man. Thomas, Tony's broer, leeft innerlijk seculier. In de strijd
tegen de innerlijke leegte die hij voelt gaat hij steeds meer aandacht aan zijn uiterlijk
- ‘kleding en schoeisel’ - besteden. Hanno, Thomas' zoon, is een dromer die alleen
maar gelukkig is als hij muziek maakt. Hij lijdt aan het bestaan en kan geen onrecht
verdragen. Over geloof horen we bij Hanno niet. Misschien zegt het iets dat hij de
grillige rector van het gymnasium ‘de lieve God’ noemt. ‘God’ staat dan voor het
onrecht dat hij om zich heen ziet en waaraan hij maar niet aan kan wennen.
Hoewel de Buddenbrooks per generatie minder met het geloof lijken te hebben, blijft
het besef dat men bereid moet zijn om te sterven. Degenen die nadrukkelijk op het
geloof betrokken zijn blijken het daarbij niet makkelijker te hebben dan degenen die
er afstand toe bewaren. Tony's moeder voelt zich ondanks haar vroomheid te sterk
aan het leven gebonden om heen te gaan als het erop aankomt. Op haar sterfbed vecht
ze met het leven om dood te mogen gaan, tot ze uiteindelijk haar armen uitstrekt en
in een moment van vreugde en overgave ‘Hier ben ik!’ roept, alsof ze iemand
antwoord geeft die op haar staat te wachten.
De seculier levende Thomas die zich enkel het arbeidsethos van het protestantisme
had toegeëigend, zoekt bij het ouder worden naar geestelijke verdieping. Een
oppervlakkige kennismaking met de filosofie van Schopenhauer brengt een geestelijke
doorbraak bij hem teweeg. Een ‘onmetelijk diep, een eeuwig uitzicht van licht’
onthult zich. Hij weet nu dat de dood hem zal bevrijden uit de gevangenis die het
leven is en dat alles wat hem nu nog hindert ‘iets anders en beters te zijn’ bij het
sterven weg zal vallen. Het blijft bij deze ene ervaring. Schopenhauer kijkt hij niet
meer in. Voortaan zal hij zich aan de ‘vaststaande en kinderlijke woorden’ houden
waarin hem het geloof werd bijgebracht, in de hoop dat die hem tot een ‘hand’ zullen
zijn als de ‘laatste angsten’ komen. ‘Werkelijk?’ vraagt de verteller zich af. Ten slotte
geeft Thomas het ‘op orde brengen van zijn eeuwige aangelegenheden’ op en laat
hij de dingen aan God over.
Hanno lijkt zich met geloof of filosofie niet bezig te houden. Hij ervaart bevrijding
als hij op de piano improviseert. Daarbij is het ‘als wanneer een gordijn scheurt,
poorten openspringen, doornhagen zich openen, muren van vlammen ineenzinken,’
waarna ‘volmaakte bevrediging’ volgt. Niet veel anders dan zijn
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vader bij het lezen van Schopenhauer had ervaren. Als de ziekte waaraan hij sterft
op zijn hoogtepunt gekomen is, sluit hij zich voor de stem van het leven met zijn
plichten af en vlucht hij de ontsnappingsweg op die zich voor hem heeft geopend.
Tony blijft het dichtst bij het geloof zoals zij dat als kind geleerd heeft. Zonder er
veel over na te denken, lijkt het. Haar strijd is vooral een menselijke strijd. Een enkele
keer ontvalt haar een: ‘Waaraan heb ik zoveel ongeluk verdiend?’ of een: ‘God zal
ze straffen!’ of een: ‘Het ergste zal de lieve God niet willen,’ als ze vermoedt maar
nog niet zeker weet dat haar broer gestorven is. Zonder gêne zegt ze wat in haar
opkomt: ‘Ik weet hoe God mij gemaakt heeft.’ Ze blijft - ook in het geloof - zichzelf
en ze redt het ermee. Met trots laat ze weten dat ze het leven kent en dat het haar niet
klein heeft kunnen krijgen.
Welke positie neemt de verteller hier in? Rechtstreekse uitspraken over God en geloof
verwachten we niet van hem. De milde ironie van de openingsscène blijft het hele
boek door gehandhaafd. Toch is er één plaats waar de verteller - naar we mogen
aannemen opzettelijk - zijn gedachten over God verraadt, zij het verstopt, in de hoop
dat wij het niet merken. Het is de alinea waarin Wulicke wordt beschreven, de rector
van het gymnasium dat Hanno bezoekt en die door Hanno en zijn vriend Kai ‘de
lieve God’ genoemd wordt:
Wat directeur Wulicke persoonlijk betrof, hij vertoonde de raadselachtige,
dubbelzinnige, eigenzinnige en jaloerse schrikwekkendheid van de
oudtestamentische God. Zowel in zijn glimlachen als in zijn toorn joeg
hij schrik aan. Het immense gezag dat in zijn handen lag, maakte hem
huiveringwekkend grillig en onberekenbaar. Hij was in staat iets grappigs
te zeggen en woedend te worden als men lachte. Geen van zijn bevende
schepselen kon zeggen hoe men zich tegenover hem te gedragen had. Er
bleef niets over dan hem in het stof te vereren en door een waanzinnige
deemoed als het kon te verhoeden dat hij je zou wegrukken in zijn
grimmigheid en verbrijzelen in zijn grote gerechtigheid.
Als er een God is die het leven van de Buddenbrooks regeert, dan is het de God die
de verteller hier schetst. Men kan er ook een tekening van de schrijver in zien, die
met zijn personages doen kan wat hij wil. Soms lijkt Mann er plezier in te hebben
zijn personages een beetje te martelen, zoals Thomas overkomt, wanneer hij op zijn
kantoor zit en zijn vrouw met een huisvriend muziek hoort maken.

Liter. Jaargang 20

44
De pauzes tussen de stukken worden steeds langer. Als Thomas na lang aarzelen
besluit poolshoogte te gaan nemen en de kruk van de deur waarachter het tweetal
zich bevindt al in de hand heeft, barst de muziek weer in alle hevigheid los, waarop
hij zijn voornemen laat varen en als een geslagen hond afdruipt. Duidelijk een
pesterijtje van de schrijver. Maar soms denk je als lezer ook in alle ernst: ‘Het ergste
zal hij toch niet willen?’ en dan laat de schrijver het toch gebeuren. Waar heeft de
toch al zo kwetsbare Hanno zijn verschrikkelijke sterfbed aan verdiend?
In één alinea wordt hier de God beschreven die ook het leven van Jozef en zijn
broers zal regeren en die zijn lievelingen soms het meest laat lijden. ‘Heer, wat doe
je?’ horen we Jaäkob naar de hemel roepen als zijn lievelingsvrouw na vreselijke
pijnen in het kraambed het leven heeft gelaten. Er komt geen antwoord. ‘Maar,’ lezen
we dan, ‘het is de glorie van de mensenziel, dat zij door dit zwijgen aan God niet
vertwijfelt, maar dat zij de majesteit van de Onbegrijpelijke vermag te vatten en
daaraan te groeien.’ Zo komt men tot wat Luther als ‘de hoogste graad van het geloof’
ziet: te geloven dat God ‘mild’ en ‘rechtvaardig’ is, terwijl het ‘lijkt dat Hij plezier
heeft in het martelen van ongelukkigen en eerder haat dan liefde verdient.’ Komt het
ook in Buddenbrooks tot deze hoogste graad van geloven?
Aan het eind van de roman, na het overlijden van de jonge Hanno, zien we de laatst
overgeblevenen van de familie - gehavend door het leven - nog één keer bij elkaar.
Over Hanno's sterfbed durft niemand te praten. Het moet verschrikkelijk zijn geweest.
Aan het eind had hij alleen zijn vriend Kai nog herkend toen die zich, met geweld
bijna, een weg tot de ziekenkamer had gebaand. Hanno had geglimlacht en Kai had
hem onophoudelijk beide handen gekust.
Als men daar even stil over nagedacht heeft, barst Tony, die nu Frau Permaneder
heet, naar de laatste van de twee mannen van wie ze is gescheiden, in tranen uit.
‘Jullie weten niet hoeveel ik van hem gehouden heb. Hij was een engel,’ zegt ze.
‘Nu is hij een engel,’ verbetert Sesemi Weichbrodt, onderwijzeres en oude vriendin
van de familie, haar. Maar Tony laat zich haar droefenis niet afnemen. ‘Tom, vader,
grootvader en al die anderen!’ zegt ze, terwijl de tranen over haar wangen lopen.
‘Waar zijn ze heen? Men ziet ze niet meer. Ach, het is zo hard en zo treurig.’
Bij de vraag: ‘Waar zijn ze heen?’ denken we terug aan moeder Buddenbrook,
Thomas en Hanno, die allen een ogenblik in een andere, grotere wereld mochten
kijken.
‘Er is een weerzien,’ oppert een van de familieleden. ‘Ja, dat zegt men,’ zegt Tony
dan. ‘Ach, er zijn tijden dat er geen troost is - God straffe mij! -, dat men wanhoopt
aan de gerechtigheid, aan de goedheid... aan alles. Het leven, dat weten
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jullie, maakt zoveel stuk in ons, het maakt zo veel geloof te schande... Een weerzien...
Als het zo was...’
Dan staat Sesemi op. Ze laat niet toe dat Tony in haar ongeloof blijft steken. Ze
slaat op het tafelblad en zegt met al de kracht die in haar is: ‘Het is zo!’ ‘Daar stond
ze,’ gaat Mann dan verder, ‘overwinnares in de goede strijd die zij heel haar leven
tegen de aanvechtingen van de kant van haar leraressenverstand gevoerd had, een
nietig, gebocheld mensje, trillend van overtuiging, een kleine bestraffende geestdriftige
profetes.’
Daarmee eindigt het boek.
Een roman is geen preek, maar Luther had zich geen betere verdedigster van het
geloof in zijn hoogste graad kunnen wensen.
Joseph Mann, Buddenbrooks. De Arbeiderspers 2006.
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Joyce Rondaij
‘Het raadselachtige hoort bij het leven’
In gesprek met Marieke van Meijeren
Marieke van Meijeren (1983) is kunsthistoricus en publiceerde in 2014
onder de naam Marieke Luiten haar eerste roman Vleugelslag over de
jaren dat zij in Congo woonde. Eind maart verscheen Een hemel zonder
schroeven. Op een koude maandagmiddag bezoek ik de auteur aan huis.
*
Een hemel zonder schroeven is je tweede roman. Kunnen lezers die je eerdere werk
kennen een heel ander boek verwachten?
Qua stijl ben ik heel anders gaan schrijven. Ik hoorde Stevo Akkerman eens zeggen
dat je moet schrijven over datgene waarvoor je terugdeinst. In dit boek zoek ik mijn
grenzen op, en ik probeer dat te doen in een zo sober mogelijke stijl; simpele
bewoordingen met zo min mogelijk bijvoeglijke naamwoorden.
En qua thematiek?
Ja, het is een heel ander soort verhaal geworden, waarin fictie en autobiografie
door elkaar heen lopen. Ik ben in de huid van een oude vrouw gaan zitten, met de
vraag hoe ik zou zijn over vijftig jaar. Ben ik dan een nukkig, nors mens, die negatief
op haar leven terugkijkt en vol zelfmedelijden is? Ik ben lange tijd ernstig depressief
geweest en heb mezelf vaak zielig gevonden. In het boek heb ik flashbacks opgenomen
over de opname van een jonge moeder op de PAAZ-afdeling, geïnspireerd door mijn
eigen ervaringen. De vrouw, Maria, is zichzelf kwijt, haar eigen ‘ik’, en het lukt haar
niet meer om zich op anderen te richten. Ik kan nu op mijn eigen periode van ziek-zijn
terugkijken en raakte geboeid door de vraag hoe ik zou zijn in 2065: hoe zou ik dan
naar mezelf kijken?
In je roman vertel je het verhaal van een oude vrouw die haar man moet begraven
en toon je flashbacks van een jonge moeder die opgenomen wordt. Hoe verhouden
die twee vrouwen zich tot elkaar?
Ze zijn eigenlijk dezelfde vrouw in twee verschillende levensfases die veel
raakvlakken vertonen. Die opname op de PAAZ, alle verlies aan autonomie, aan
identiteit, waardigheid ook, dat loopt parallel aan het hoofdverhaal over de oude
vrouw die dreigt opgenomen te worden in een zorginstelling. Wat blijft er nog
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van je over als je je man verliest? Ik zag raakvlakken tussen psychiatrie en ouderdom,
in de manier hoe je identiteit verandert. Maria als oude vrouw gaat een grafmonument
ontwerpen, terwijl haar zoon probeert een plek in een verzorgingshuis te zoeken
voordat hij weer naar het buitenland moet vertrekken. In de flashbacks gaat het over
Maria als jonge moeder en haar zoontje Seth, over hoe hun relatie zich ontwikkelt.
Kun je iets vertellen over hoe dit boek is ontstaan?
Mijn uitgever zei toen het niet goed met mij ging: schrijf dingen op. Dus ik ben
korte stukken tekst over mijn tijd op de PAAZ-afdeling gaan schrijven, zonder enige
gêne, zonder mensen die over mijn schouder meelazen. Ik denk dat dat ook de kern
is, dat je schaamteloos durft te schrijven. Dat je het nog niet tegen anderen zegt,
omdat je jezelf ook nog niet realiseert dat je met een potentieel boek bezig bent. Ik
besloot later bepaalde grenzen op te zoeken, angst voor de dood, angst voor het leven.
Angst om verbitterd oud te worden. Die angst ben ik gaan omzetten in een verhaal.
Ze hoorde de zee ruisen, zag zichzelf emmers water sjouwen en om pillen
smeken. De zesde verdieping, dacht ze. Wat moet ik hier. De psychiater
uit een ver verleden, de mislukte rotgans op de muur, de doorgedraaide
vrouw in badjas, ze hoorden hier allemaal thuis - behalve zijzelf.
Was het schrijven een manier om je ervaringen te verwerken?
Ik heb er moeite mee om het therapeutisch te noemen. Als je depressief bent - ik
ben drie jaar depressief geweest - komt het donkerste in jezelf naar boven. In het
boek beschrijf ik ook hoe Maria haar kind en katten slaat, ik vind het eerlijk om die
kant van de mens ook te benoemen. Dat is dat stuk schaamteloosheid. Het boek heb
ik opgedeeld in de vier elementen, die in de traditie aan vier temperamenten zijn
verbonden. Al die temperamenten komen voorbij in het boek. Het agressieve, het
lusteloze, het zit allemaal in de mens. In mij, of in Maria. In mijn boek heb ik er nog
een vijfde aan toegevoegd, ether, dat het niet-stoffelijke representeert.
Je wilt schaamteloos schrijven. Schrijf je om jezelf, en al je temperamenten, te
accepteren?
Er zijn veel schrijvers die autobiografische boeken over een moeilijke periode in
hun leven hebben geschreven: Akkerman, Thomése, Van der Heijden. Mijn roman
valt in dezelfde categorie. Het was goed voor me om het op te schrijven. Maar ik
heb er moeite mee om te toe te geven dat ik dit moest schrijven om het leven aan te
kunnen, om het dragelijk te maken. Misschien schaam ik me daarvoor.

Liter. Jaargang 20

48

‘Ik besloot bepaalde grenzen op te zoeken, angst voor de dood, angst voor het leven. Angst om
verbitterd oud te worden.’ (Foto: Jonneke Oskam).
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Zo wil je liever geen schrijver zijn?
Op de PAAZ werd ik aan het kleien gezet. Ik wilde daar in het begin veel afstand
van nemen, niet toegeven dat ik die vorm van therapie nodig had. Terwijl het, als je
ziek wordt, psychisch ziek, heel goed voor je kan zijn. Tijdens het schrijven
stimuleerde mijn uitgever mij om steeds een stap verder te gaan, om te schrijven
over mijn agressie, over de wens een overdosis te nemen. Ik wilde dat niet, voelde
weerstand om de vuile was buiten te hangen. Ik heb het allemaal opgeschreven, alleen
mijn uitgever en man lazen het in die tijd. Ik wist ook toen niet dat het tot een boek
zou komen. Misschien maakt juist die eerlijkheid het tot een waarachtig boek, waar
mensen zich in kunnen herkennen. En ergens weet ik ook dat ik me er niet voor hoef
te schamen, het hoort bij de ziekte die je hebt en bij de mens die je bent. Joost
Zwagerman sprak eens over de vijf seizoenen van creatieve mensen: lente, zomer,
herfst, winter, depressie. Zijn dood maakte veel indruk op mij, bleef mij achtervolgen,
omdat ik zelf toen ook met vergelijkbare gedachten speelde. Ik besefte dat het zeer
gemakkelijk was om over de rand te kukelen.
Je boek gaat over de angst voor het leven en de dood?
Een hemel zonder schroeven, die schroeven verwijzen naar de knoppen aan de
kist. Die wil ik niet, dat is duidelijk. Maria in mijn boek ook niet, niet alleen vanwege
het zuurstoftekort, maar ook figuurlijk. Dat je 2.80 meter diep gaat, met heel veel
grond boven je. Ik kan het niet goed uitleggen, dat hoort bij je kindertijd, zo'n kist,
elk kind vindt dat spannend. Maar ik ben dat blijven houden. Ja. Het boek eindigt
met Elia, die met een vurige wagen komt, die hoeft niet ingeschroefd te worden in
een kist, die man ging gewoon linea recta omhoog. Zo zou ik het ook het liefste
willen.
Waarvoor je terugschrikt, daarover moet je schrijven.
Ik heb ook mensen van tachtig gezien en gedacht: je zal toch zo óúd moeten
worden. Mijn angst voor het leven, dat elke dag een opgave is, dat wordt steeds
minder. Het vijfde seizoen van Zwagerman, ik moet zorgen dat ik aan de goede kant
blijf. Ik heb op gegeven moment een uitvaartleider opgezocht, hem het hemd van
het lijf gevraagd. Meegeholpen met twee grafdelvers. Toen kwam het idee in mij op
dat ik dat zelf wil doen, ik wil zelf mijn man begraven. Daar begint mijn eerste
hoofdstuk dan ook mee, Maria keert terug naar de begraafplaats als de familie weg
is, haar zoon schept het graf dicht en zij versiert het met een kunstwerk van gevonden
schelpen.
Eén voor één gaf hij de schelpen aan, terwijl zij, hurkend op het graf, ze
in vormen duwde, ze aanraakte en koesterde. Nonnetjes werden subtiele
schou-
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derpartijen, tafelmesheften gestrekte armen, hartschelpen het wapperende
rokje. De kokkels en alikruiken gebruikte ze voor het hoofd en profil, de
neus, het omhoog gedraaide knotje. ‘Het is prachtig,’ fluisterde iemand.
Was het Aron of Seth? Ze kwam overeind, schikte het zeewier in
bewegende lijnen. Terwijl ze van het graf stapte, tilde Seth haar op. ‘Laten
we dansen,’ met zijn hoofd knikkend naar de danseres, ‘net als zij.’
Het is een verhaal dat zich afspeelt in kleine werelden, met weinig personages, alsof
het zich in een bubbel afspeelt.
Ik ben op zoek gegaan naar een sobere schrijfstijl, met zo min mogelijk personages.
Het gaat om de intimiteit tussen Maria, Aron en Seth, en het onvermogen van de
hoofdpersoon om een grotere wereld te zien. Maar ook de zee is een constante factor
in het boek. Paarden in de wei, schapen. Door de natuur ruikt en proeft Maria de
vrijheid, hoe ingewikkeld of beklemmend de situatie ook is.
Welke hoop spreekt er uit het verhaal van de oude Maria?
Als ik oud ben dan hoop ik dat ik niet meer zoekend ben. Maria blijft wat ruw,
maar het lukt haar om met steeds meer zelfspot naar zichzelf te kijken. Schrijven is
voor mij een stukje levensbeschouwing. Het leven proberen te doorgronden. Maar
uiteindelijk vraag ik me af of ik het antwoord überhaupt een keertje vind. Het
raadselachtige hoort bij het leven. Het is goed zoals het is.
Heb je al ideeën voor een volgende roman?
Voor mij was dit boek een poging om schaamteloos te schrijven, mezelf eerlijk
in de ogen te kijken. Een volgende stap zou kunnen zijn om nog meer buiten de
kaders te denken, in welke vorm dan ook. Ik heb bijvoorbeeld grote waardering voor
Jan van Mersbergen die in De ruiter het verhaal vanuit het perspectief van een paard
beschrijft. Waarom zou ik de wereld niet kunnen beschrijven vanuit een andere
dimensie, vanuit ‘de overkant’ of de ‘ware wereld’ zoals Chaim Potok die noemt.
Het verhaal na de schroeven, zeg maar. Ik heb een geborduurd kleed in mijn
woonkamer hangen, gemaakt door mijn over-overgrootmoeder. Ze had geen geld
voor stramien, maar gebruikte een lege varkensvoerzak. Zo'n kleed zou een interessant
uitgangspunt kunnen zijn voor een familieverhaal, om terug te gaan waar het allemaal
begon - de noodzaak van kunst, de noodzaak van het schone, te midden van een
armoedige bedoening, de harde wereld die aan ons trekt.
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Jan de Bas
Gedichten
Mus van Hanlo
De mus van Jan Hanlo zit
voor het raampje van de caravan.
Is hij op vakantie met zichzelf?
Op de camping zijn er veel.
Wanneer je aan komt lopen, zie je
er geen een. Maar even later.
Mussen zijn de burgers
van het bos: netjes, bescheiden.
Ze kijken de kat uit de boom.
De mus van Hanlo hipt op en neer.
Hij wil iets zingen of vertellen.
Hoe ging dat gedichtje ook al weer?
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Zebra
Een gedicht waarvan de zinnen
zijn doorgestreept lijkt op een zebra.
Zou God hem zo geschapen hebben?
Dit paard moet over: streep er door.
En dan vergeten te corrigeren? Ach,
blijf maar staan, bestaan. Het heeft wel wat
zo'n streepjescode. Heb ik die ook bedacht.
En God wandelde veilig verder.
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Stefan van Dierendonck
Bemiddeling wijkt voor ervaring
Tommy Wieringa herlezen [4] - over Alles over Tristan (2002)
De meest interessante boeken van een schrijver zijn zelden hun doorbraakromans.
Zo beschouw ik Werther Nieland als een knappere compositie dan De avonden, Twee
vrouwen als intelligenter dan De aanslag en Omtrent Deedee als simpelweg
vlijmender dan Het verdriet van België. Ik zou het kunnen rechtvaardigen als ik
hiervoor de tijd zou nemen, als ik me niet had voorgenomen om hier alleen maar
luchtig te essayeren over Alles over Tristan - nog zo'n miskende winkeldochter in
een veelgelezen oeuvre. Vergeet Joe Speedboot, negeer Dit zijn de namen. Aan Alles
over Tristan heb je genoeg.
Dat komt allereerst door de gekozen thematiek. In plaats van een schelmenroman
op Amerikaanse leest, in plaats van toegankelijke reisverhalen, in plaats van een
nauwelijks verholen en daarmee niet geheel overtuigend literair onderzoek naar de
oorsprong van religie reikt Wieringa hier in die open wonde van de Europese
literatuur: het decadente fin de siècle dat ook wel bekend staat als de zwarte romantiek.
Wat gebeurt er wanneer je God, kerk en gebod loslaat en enkel nog vertrouwt op je
eigen zintuigen en instincten? Wat als je hierover schrijft of dicht, dwars tegen de
burgerlijke tijdsgeest in? Een grote literaire beweging is deze vorm van romantiek
nooit geworden in het Nederlandse taalgebied, weinigen durfden het aan om een
hand in dit vuur te steken. Schatplichtige schrijvers als Gerard Reve, Jan Siebelink
of ook P.F. Thomése bereikten hun grootste succes wanneer ze hun liefde voor
decadentie wisten te ontveinzen.
Ook Wieringa lijkt zich bewust van het risico. In Alles over Tristan richt hij zijn blik
weliswaar op een literair poëtisch genie met ‘een groot, eenzaam talent, en met de
geestelijke sprongkracht waardoor ze zoveel hoger reikten dan hun medemens’ - een
klassieke poète maudit, maar kiest hij niet voor de symbiose. Zijn verkozen perspectief
is dat van een academisch geschoolde biograaf, de koele detective als je wilt, op zoek
naar de waarheid rond zijn onderzoeksobject Viktor Anselm Tristan. De associatie
van de romantisch-tragische naam Tristan met de opera van Wagner laat ik hier voor
wat hij is. De opmerkelijke parallellen in het levensverhaal van Tristan met dat van
de Franse dichter Arthur Rimbaud (1854-1891), laat ik hier rusten. Als meer dan
associaties lijken ze niet bedoeld. Alles over Tristan wil meer zijn dan een echo van
de traditie.
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Deze constatering brengt me tot het volgende punt: Alles over Tristan bestaat
hoogstens op het eerste gezicht uit een zoektocht naar het lot van een zekere dichter,
die vermaard is om een beperkt aantal dichtbundels en daarna uit het publieke oog
is verdwenen. We volgen een verteller die aanklopt bij oud-docenten en vage
familieleden, die onderzoek doet in een bibliotheek onder begeleiding van een
aantrekkelijke bibliothecaresse en die tenslotte ene Inéz Tristan op het spoor komt,
de zus van het onderzoeksobject, die zelfs zwanger blijkt te zijn geweest. Van en
door wie zal ik hier niet onthullen. Wat er precies speelt evenmin, behalve dat het
decadent genoemd mag worden: aan gene zijde van burgerlijkheid en moraal. ‘Viktor
was megalomaan. Wat zijn talent en intelligentie betreft werd dat gedekt door de
werkelijkheid, maar de menselijke wetten kon hij niet ontlopen.’ Het is niet Tristan
die dit over zichzelf uitspreekt, noch de verteller.
Alles uit tweede hand, blijkt uit lezing en herlezing: Wieringa verklaart dan wel zijn
ambitie om de waarheid te achterhalen over Tristan, maar hij kiest niet de
gemakkelijkste weg. Als romanschrijver had hij kunnen gaan voor directe toegang
tot de geest van zijn studieobject, maar in plaats daarvan kiest hij voor verhalen over
de goede man. Voor de traditie. Dat wat wordt overgedragen. Niets komt hem direct
ter ore, alle biografische informatie is bemiddeld door een zwijgende, verhullende
kerk van liefde. De waarheid maakt hier niemand vrij. De decadente dichter wordt
zelfs geen grafsteen gegund. Het zou onbevredigend blijven als Wieringa niet nog
een laatste twist in petto had. Ook deze zal ik cryptisch omschrijven, om de verrassing
die ik nog altijd beschouw als het voorrecht van de schrijver - niet van een criticus
- niet te bederven. Dat lukt me best, vermoed ik, want het is meteen wat de roman
zo groots maakt. Dat zie je ook in abstracto.
Na een zoektocht door en langs een parade van steeds exotischer klinkende namen
keert de verteller Jakob Keller aan het eind van de roman terug naar het klooster
waar Inéz, de ontwijde zuster, haar toevlucht heeft gezocht. Ze blijkt zich onledig te
hebben gehouden met de Benedictijnse liturgie onder de kloosternaam zuster
Hildegard. Weer zo'n associatierijke naam. Haar vrome liederen hebben een grote
invloed op de voorheen zo sceptische onderzoeker: ‘De mystieke lyriek raakte me
diep, misschien omdat mijn geliefde even ver en onbereikbaar was als Hij die in het
lied werd aangeroepen.’ Woorden die ‘tinkelden als parels over de plavuizen vloer’.
Zeldzaam poëtisch toont Wieringa zich hier ineens, nu de bemiddeling eindelijk
wijkt voor de ervaring. Dit lijkt me het belangrijkste inzicht van de schrijver. De
waarheid over Tristan - of mogen we zeggen de waarheid over Hij die in het boek
wordt aangeroepen - kan wel degelijk direct ervaren worden, in een mo-
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ment van mystieke en muzikale eenwording. Vergeet de wanhoop van goddeloze.
Er is een alternatief. Heel even vermoed ik dat hiermee ook dit essay een natuurlijk
eindpunt heeft bereikt, maar dan ontdek ik plots een laag die nog dieper gaat: het
was immers een vrouw die deze troostrijke, levenschenkende ervaring mogelijk
maakte, geen man aan het eind van zijn Latijn. De rugbyende macho met het grote
lichaam en de kale kop Wieringa, de man die me ooit een hand gaf als het andere
eind van een knuppel, toont zich hier van zijn zachte kant. Hij buigt zijn hoofd voor
een vrouw. Hij geeft zich aan haar over en constateert bescheiden, eindelijk moe van
zijn mythische omzwervingen: ‘Ik had genoeg gezien.’ Fascinerend.
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Tommy Wieringa en Liter bij Marcel Möring
Aan tafel met twee Griekse helden: de knoefbakker
Door Len Borgdorff en Gerda van de Haar
Ze zijn zo verschillend en ze voelen zich aan elkaar verwant. Daarom stelde Liter
aan Marcel Möring en Tommy Wieringa een gezamenlijke maaltijd voor. Liter zou
de culinaire voorbereiding en de schriftelijke weergave doen. Dat was goed, zeiden
beiden. ‘Maar ik vind het leuker als ik mag koken en jullie gastheer mag zijn,’ zei
Möring. En zo zitten we op een avond in februari aan de zuurkool bij Marcel thuis
in Rotterdam.
Möring vervulde in 2013 de rol van gastschrijver van Liter, zoals Wieringa nu.
Eind vorig jaar publiceerde Liter een gedeelte uit zijn inmiddels verschenen roman
Eden, een verhaal over een witte olifant en een magische klok voor Karel de Grote.
In het caleidoscopische boek is iemand jarenlang of eigenlijk eeuwenlang onderweg.
Zodra hij zich hecht moet hij afscheid nemen: ‘ik voelde dat hun goedheid mij meer
pijn deed dan al het slechte dat ik in mijn leven had gezien’ (blz. 315). Möring (1957)
debuteerde in 1990 met het veelgeprezen en direct bekroonde Mendel. Kort daarop
volgde Het grote verlangen, dat de AKO-prijs kreeg - waarbij Mulisch met De
ontdekking van de hemel het nakijken had. De roman In Babylon (1997) was tegen
de eeuwwisseling in veel Europese talen én in het Hebreeuws verkrijgbaar. De romans
Dis (2006) en Louteringsberg (2011) vormen met Eden een losjes samenhangende
trilogie naar Dantes Divina Commedia. Verlies, ballingschap en identiteit zijn
belangrijke thema's, geborgenheid, overgave en religieuze beleving hoge waarden
in zijn oeuvre. En er is altijd een rol voor het jodendom.
Tommy Wieringa (1967) woonde als klein kind op Aruba, maar moest al vroeg
terug naar Nederland. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en journalistiek in
Utrecht. Met Ezra de Haan en Arjan Witte richtte hij het literaire tijdschrift Vrijstaat
Austerlitz op, waarvan tussen 1997 en 1999 vier nummers verschenen, in een tijd
dat kranten nog over literaire periodieken berichtten. Met Witte maakte hij tevens
deel uit van een experimentele poëzie- en muziekgroep die de naam Donskoy
Ensemble had meegekregen. In 1995 was Wieringa's debuut Dormantique's manco
verschenen, pas met zijn vierde roman brak hij door: het ‘jongensboek’ Joe Speedboot
(2005) vond honderdduizenden lezers. Een geplande verfilming waarvan het scenario
volgens hem het boek vernaggelde wist Wieringa tot in hoger beroep te voorkomen.
Caesarion (2009) gaat over een jongen en zijn moeder, zie ook de herlezing in Liter
85. Toen hij voor Dit zijn de namen (2012) de Librisprijs kreeg
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toegekend bedankte Wieringa voor de televisiecamera pater André Lascaris van de
Huissense dominicanen; niet omdat hij in hun abdij zijn boeken schreef (wat wel zo
is), maar wegens inspiratie voor enkele filosofische en religieuze elementen van het
boek. Van Wieringa verscheen dezer dagen de novelle De dood van Murat Idrissi.
Hij heeft een column in het Algemeen Dagblad en in samenwerkende regionale
kranten van Groningen tot Limburg.
Beide schrijvers hebben duidelijk iets met religie, koesteren spiritualiteit, in hun
leven en in het werk, weten godsdienstige ritualiteit te waarderen, en noemen zich
seculier, hoewel nooit atheïst. Ze wonen in het Westen (Wieringa op het platteland
van Noord-Holland) en hebben allebei een hang naar het Oosten waar ze opgroeiden:
Marcel werd geboren in Enschede en verhuisde op zijn twaalfde tegen zijn zin naar
Assen, Tommy woonde in Oldenzaal en Geesteren. Nog een overeenkomst: beiden
gunnen in hun verhalen ruimte aan het fantastische.
We gaan aan tafel. Tommy vraagt of hij de waxinekaarsjes kan aansteken. Zuurkool
met draadjesvlees, zegt Marcel. We proeven appel en misschien kummel. Het vlees
komt in een afzonderlijke schaal. De kamer is ruim, onder onze handen ligt een royaal
tafelblad, aan de ene kant van de kamer staat een boekenkast die goed is voor enkele
duizenden boeken en wie daar met de rug naartoe zit, ziet een open keuken. Het
gesprek meandert.

Nederland
Wieringa vertelt hoe hij in Groningen ooit een dun geschenkboekje in handen kreeg,
een soort vooruitboekje op wat later Het grote verlangen zou worden. Dat moet
Betaaldag zijn geweest, een relatiecadeau voor klanten van boekhandel Scholtens
en Wristers in Groningen. Möring had er op een middag zo'n tweeën-halfduizend
moeten signeren. Het boekje was Wieringa's eerste kennismaking met werk van
Möring. ‘Ik was meteen verkocht,’ zegt hij.
‘Ik vind Het grote verlangen en Joe Speedboot op elkaar lijken’, zegt Möring.
‘Het lijken misschien wel heel verschillende boeken...’
‘...maar het zijn alle twee heel ruimtelijke, provinciale boeken en in die provinciale
ruimte is plaats voor het avontuur. En weet je: dat je in Nederland een leegte creëert
met daarin een epische wandeltocht, zoals in Het grote verlangen, dat kan helemaal
niet. Die leegte hebben wij niet! Maar wat doet Möring? Die doet of alsof zijn neus
bloedt en komt aanzetten met Groningen, de aardappelfabriek in Groningen, Gronings
landschap, Groningse droogte, Groningse stofstormen. En daar maakt hij een mythisch
landschap van. Zoiets had ik nog nooit gelezen. Dat kon je dus blijkbaar ook doen
met een land dat zo klein is dat je als schrijver geen kant op kan.’
Möring: ‘Je moet dan wel een gevoel voor en een binding met dat landschap
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hebben en dat kom ik tegen in Joe Speedboot. Kijk, jij weet hoe die dingen gaan,
van die jongens die op een Zundapp over dat soort weggetjes rijden.’
‘In interviews heb ik het wel gehad over de ruimte en het avontuur naar aanleiding
van De dood van Murat Idrissi en ik vind dat in Nederland de beperking van een
schrijver zijn land is. Dit is een overbevolkte kooi. Ik heb geen belangstelling voor
steden, niet voor dat gekrioel van mensen. Cioran zegt het zo: “Overal bots je op iets
menselijks - een weerzinwekkende alomtegenwoordigheid die je verbijstert en
opstandig maakt.” Ja, dat! Goed, hè. En dan vraagt Milan Kundera in zijn De kunst
van de roman: wat is er toch gebeurd met het eerste grote romanthema, het avontuur?
Nou ja, dit boekje over Murat begon met een groot, waanzinnig avontuur. In de
Nederlandse literatuur heb je vooral binnenavonturen. Dat zit in het land.’
‘Dat zijn allemaal boeken voor kopfmensen. Die heb je in het Westen.’

De Knoefbakker
‘In Nederland is intussen wel wat gebeurd,’ vindt Wieringa. ‘Denk aan Boven is het
stil van Gerbrand Bakker, aan Ricus van de Coevering, Franca Treur over Zeeland.
Nee, streekromans moet je het niet noemen, al hebben sommige recensenten dat
ervan gemaakt. Daar hoorde ik dan met Joe Speedboot ook bij. Maar dit is geen
streekroman. Dit is Nederland. En daar moet over geschreven worden. Daarom,
Marcel, heb ik voor jou bedacht dat je een roman over Twente moet gaan schrijven.
Ja, dat is het, jij moet een Twentse roman schrijven. Ik heb mijn aanstaande roman
alvast de Grote Twentse Roman gedoopt, daar moet jij dus overheen: De Nog Grotere
Twentse Roman. Dat is heel goed te doen, want er gebeuren daar dingen. Fantastisch.’
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‘Ik heb daar wel over nagedacht, ja. Je hebt een grote textielstaking gehad, ergens
in de jaren twintig. Die heeft heel erg lang geduurd. Ik dacht altijd dat het vooral een
arbeidsconflict was, maar zo was het niet. Die bazen, de eigenaren, hebben die
textielarbeiders gewoon kapot gemaakt. Ze hadden een afspraak voor een zesdaagse
werkweek. Ze hadden een afspraak voor iets meer loon, want nergens in Nederland
verdienden ze minder in de industrie. Maar zodra mensen begonnen te staken omdat
afspraken nooit en nooit werden nagekomen, werd iedereen, echt iedereen
weggeveegd. Dus iedereen kwam er minder, armer uit. Behalve dus die eigenaren.
Ja, er zit misschien wel wat in, een roman.’
‘Ik hoorde van de week een schitterende anekdote over Vriezenveen. Heel recent
speelt het. Een man komt een winkel ingelopen en zegt dat hij een busje in is
getrokken en is gemarteld. Later die middag worden twee mannen opgepakt in een
schuur in Geesteren - waar ik opgroeide, aan de Duitse grens. Die hadden met die
marteling te maken. En dat had samen weer te maken met een ripdeal in de haven
van Hamburg. Er is daar in Twente niet een deur opengegaan naar de grote, wilde
wereld, nee, ze hebben die deur in hun gezicht gekregen. Je ziet dat die globalisering
overal toeslaat. Er is daar veel meer wereld dan waar ik nu woon. Er rijden Bulgaren
rond, Roemenen, Polen. Heel Oost-Europa zit er...’
‘Om die oude, die drie bejaarde RAF-terroristen niet te vergeten. Die zitten er ook.’
‘...en die Polen, die stropen en zetten klemmen in de bossen. Andere wereld!
Geesteren... Veen, onderbroken door zand. Op het zand stonden dan ook de betere
huizen. Ik begreep voor het eerst dat er iets veranderd was toen ik jaren geleden eens
las dat er bij De Knoefbakker een internationaal cocaïnenetwerk was opgerold. Bij
De Knoefbakker, waar wij vroeger de lente begonnen met een softijsje! Het werd
verkocht vanuit een paddenstoel. Er was een speeltuintje bij. Onschuld, onschuld.
Maar daar zat dus een internationaal cocaïnenetwerk. In De Knoefbakker.
Ik ben gevraagd om iets te schrijven voor De Gids, die bestaat honderdtachtig jaar.
Een reportage over mijn geboortegrond. Ik begin in Vriezenveen.’
‘De Gids. Ik krijg hem ook en ik blader hem door, maar ik vind het een
verplichting.’
‘Dat kan wel wezen, Marcel, maar binnenkort lees jij een stuk in De Gids over
Twente en dan denk je: toch goed dat ik geabonneerd ben.’
‘Een abonnement? Nee hoor, ik krijg hem bij De Groene ingevouwen.’
‘Oei. Alles wat wordt ingevouwen moet je wantrouwen.’
‘Maar ik begrijp dus dat je van plan was om je volgende roman over Twente te
laten gaan.’
‘Hij is al klaar.’
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‘Al klaar? Terwijl je novelle pas deze week uitkomt! Hoe kan dat dan? Heb jij
personeel of zo?’

Researcher
‘Jazeker, ik heb een researcher.’
‘Waarvoor?’
‘Om niet alle literatuur zelf te hoeven scannen, dat doet iemand voor me.’
‘Maar dat is toch gevaarlijk. Ik kreeg een van mijn beste ideeën drie maanden voor
ik mijn manuscript moest inleveren. Ik dacht: ik zoek nog even wat na. Nu heb ik in
1981 een DTV Taschenbuch gekocht met Ahasveros, met allemaal losse stukken.
Daar stond een boekje naast, Juden in Deutschland. Dat nam ik ook maar mee. Ik
sla dat tweede boekje het eerst open, waarschijnlijk omdat ik dat juist niet nodig had,
en daar lees ik dat de eerste bekende jood iemand is die door Karel de Grote naar
Bagdad was gestuurd voor onderhandelingen en terug is gekomen met een olifant.
Kijk, Tommy, zoiets pakt een researcher niet.’
‘Dat zeg je nou wel, maar ik bespreek met mijn researcher bijvoorbeeld
situatiebeschrijvingen. Ik heb geen zin om een bibliotheek om te keren om iets te
vinden over de verwoestijning van Spanje. Dus ik krijg zo'n stapel papier van d'r.
En die lees ik dan door. Ze zit nu bij het NIOD...’
‘...hebben ze bij jullie geen internet, Tommy?’
‘Ik zit aan het eind van de dijk en daar is de internetverbinding sowieso heel zwak.
Ook een beetje porno zit er bij ons niet in. We hebben een heel actief seksleven, wat
dat betreft.’
‘Met de hand geleverd.’
‘Maar goed, op internet is niet alles te vinden. Dus je denkt dat het minder wordt,
met zo'n researcher, maar het wordt juist veel meer. Per boek leg ik een bibliotheekje
aan.’
‘Ben jij met verwoestijning bezig? Daar ben ik al vijftien jaar mee aan de slag.’
‘Het zit nu in dit boek!’ Wieringa wijst naar De dood van Murat Idrissi. ‘Dus als
je van mijn stapeltje gebruik wilt maken... Dat ik iemand in de arm genomen heb
voor research komt eigenlijk door een opmerking van Edzard Mik. Die vroeg, ik
hoor het hem nog zeggen: “Heb jij ook altijd het gevoel dat je je romans eigenlijk
tekortdoet?” Dat zinnetje heeft zich in me genesteld. Ik wil mijn boeken absoluut
niet tekortdoen. Nu krijg ik juist veel meer gegevens binnen.’
‘Prachtig, hoor, Tommy, maar ik wil het niet uit handen geven. Vroeger wel,
maar... Het kost wel heel veel tijd, dat is waar. Van het schrijven is minstens vijftig
procent research. Vooral bij Eden heb ik dat gemerkt. Je laat iemand de kamer
binnenkomen en hij gaat naar bed. Bed, bed, denk je dan, wanneer is het, wat ligt er
op het bed... Dat moet je allemaal uitzoeken en daar ben je vier, vijf dagen mee
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bezig en dan komt er maar één zinnetje over op papier, of een bijzinnetje.’
‘Ergens aan het begin van Eden, staat een schitterend woord. Toen ik het las dacht
ik: man, hoe kom je daar toch aan? Vloeiweide. Schitterend.’
‘Ah, ja. Ken je dat niet?’
‘En ook heel fijn bij Eden is dat je van meet af aan te maken hebt met een zekere
verteller. Hij pakt je stevig bij de hand en je moet mee.’
‘Dat is ook wat wij delen: je moet er meteen in zitten.’
‘Precies. Dit is de voordeur. Die gaat open en meteen daarachter... Boem. Deze
hier,’ zegt Wieringa terwijl hij zijn novelle oppakt, ‘- en dit boek is natuurlijk niet
te vergelijken met Eden, alleen al wat omvang betreft niet - begint met: “Zo begint
het” (knipt met zijn vingers). Hup.’
‘Dat is wel heel slecht van je, Tommy. Dat is gemeen.’
‘Daar ben ik wel blij mee, met deze reactie. Ik had eerst iets anders geschreven.
Weet ik veel. Introïtus of zo. Maar toen dacht ik: nee, gewoon: zo begint het.’
‘Heel goed, je sluit aan bij een lange traditie.’

Mama Hu
Als Möring even in de keuken bezig is, mijmert Wieringa verder. ‘Een dorp als in
Joe Speedboot bestaat vermoedelijk niet eens meer. Je krijgt overal de wereld in je
gezicht geslingerd. Ja, en Geesteren, een ongelofelijk liefelijke plek, een dorpje van
niks - ik kom er jaarlijks bij de autofilosoof - daar is café-biljart Kottink veranderd
in Hu Dynasty, een restaurant met live cooking. Ik vroeg de autofilosoof hoeveel
Chinezen er in Geesteren waren. Twaalf, zei hij, en nog een paar onder het bed.
Möring komt weer bij ons zitten: ‘O, dus dat soort opmerkingen is dan weer niet
veranderd.’
‘Dan ga je aan zo'n bar zitten, met al die knakkers die in Geesteren zijn gebleven
en die krijgen dan allemaal een biertje van mama Hu. Zo noemen ze haar, mama. Ze
sloft wat rond op d'r slippers achter de bar, maar ondertussen is een ramp in Urumchi
voor haar dichterbij dan Geesteren. Ze is verkleefd met haar telefoon. Haar hart is
in China en haar lijf in Geesteren. In de provincie sijpelt de wereld overal doorheen.’
‘Assen is intussen al de hedonistische hoofdstad van Nederland,’ zegt Möring.
‘Dat is ongelofelijk. En dat komt voornamelijk door het museum. Per jaar een kwart
miljoen bezoekers. En dat danken we aan die monstertentoonstellingen, want die
zijn daar zo'n beetje bedacht. Over Russische schilders of de Vikingen, of het goud
van dit of dat. Wereldwijd zitten zij, daar in Assen, daarmee in de top. En die kwart
miljoen bezoekers lezen allemaal NRC en zijn vijftig plus. De horeca explodeert. De
hele dag zitten die mensen daar, en ook de mensen die ik nog van
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vroeger ken, achter hun exquise wijnen en malt whisky's die per handkar van over
de zee worden aangereden. Een wonder! Assen is booming, maar het is een stad van
niks. De hoogste opleiding die je er kunt volgen is de PA.’
‘Bob den Uyl waarschuwde al voor Assen,’ bedenkt Wieringa. ‘Eén stap verkeerd
in het centrum en je bent er weer uit.’
‘Dat had Gerard van het Reve moeten horen. Die heeft er nog met een delirium
in het ziekenhuis gelegen bij mevrouw Drooglever-Fortuyn, onze dierbare dichteres
Vasalis.’
‘Vasalis uit Roden.’ Wieringa en Möring kijken wat dromerig voor zich uit.
Misschien willen zij wel terug naar hun plek van ooit.

Twickel
‘Nee, niet naar Assen zelf. Je moet niet teruggaan naar de plek van je jeugd. Ik wil
wel op het platteland wonen. Dat zou wel goed voor me zijn. Ik wil niet doodgaan
in een stad.’
‘En dan dit achterlaten?’ Wieringa wijst met uitgespreide armen om zich heen.
Het herenhuis, de stad.
‘Ja.’
‘En je vrouw?’

‘Tja, die moet ik dan ook achterlaten...’ Er valt even een stilte. ‘Ik zag op Funda dat
op landgoed Twickel, dat ken je wel, een prachtig huisje te koop is, achttien-de-eeuws,
een vroegere poortwoning. Heel veel grond, mooi oud stookhok als werkruimte
ingericht. En dat voor...’ Om de spanning op te voeren moeten we alle drie een bedrag
noemen, waarop Möring triomfantelijk roept: ‘215.000 euro! Maar ja, dan moet ik
dit hier kwijt en Barbara heeft hier haar werk.’ Zij is steden-
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bouwkundige. ‘Ik begon van de weeromstuit Barbara al wel zo aan te kijken met een
blik van: dit is jouw schuld. Dat ik hier zit, is jouw schuld. Ik had nu op Twickel
kunnen zitten. Dan had ik op de fiets boodschappen kunnen doen.’
‘In het coulissenlandschap. Met een molen in de buurt.’
We vrezen dat het huis al weg is voor de kleinste rimpeling van enig
huwelijksongerief kan ontstaan. Möring beaamt het: ‘Ja, het is al onder bod, zag ik.
Het is ook geen geld. Nou ja, daar wel.’

Mediohombre
Terwijl Möring met zijn hoofd nog op Funda zit, komt het gesprek op de fysiek
gemankeerde figuren die het oeuvre van Wieringa bevolken: Fransje in Joe Speedboot,
de mediohombre in Caesarion, en soms, zoals in Dit zijn de namen, hebben ze alleen
nog maar een hoofd over. Alsof Wieringa het zo leuk vindt om incomplete, fysiek
gemankeerde mensen in zijn boeken op te voeren.
‘Eigenlijk vind ik het nogal zwak klinken. Als je dit over iemand anders zou
vertellen, zou ik zeggen: vast geen goeie schrijver.
In het geval van Fransje is het eenvoudig, want zijn handicap maakt hem een
fantastische verteller. Eerst had ik een andere verteller, Joe Speedboot zelf. Vier
hoofdstukken geprobeerd. Hij bouwde overdag aan zijn vliegtuig en knutselde aan
brommers, 's avonds schreef hij in zijn dagboek. Dat kwam niet boven het cliché uit.
Dus ik moest iets. Toen dacht ik aan een jongen die in Zutphen bij me in de klas zat.
Een jongen van een jaar of tien die op een zebrapad was aangereden door een man
die de avond tevoren geweldig gezopen had. Het is nog een wonder dat alleen hij is
geraakt. Hij werd twintig meter weggeslingerd, was eigenlijk al doodverklaard, maar
heeft zich toch, langs de doodsrivier, teruggeworsteld naar het leven. Na bijna een
jaar kwam hij terug in de klas, in een rolstoel, een plaid over zijn benen. Hij kon niet
meer praten, alleen wat stotteren. Zo'n verteller had ik juist nodig: iemand die niet
deelneemt, iemand die het proces niet verstoort.
De mediohombre in Caesarion is een ander geval. Het is de bijnaam van Blas de
Lezo, een Spaanse admiraal die een oog, een arm en een been verloor, de halve man
derhalve. Een goedkoop standbeeld. Hij verdedigde Cartagena de Indias manhaftig
tegen de Britten.’

Leraar Nederlands
In het dagboek dat Tommy Wieringa voor Liter schreef komt toevallig ook een
onvolledig man voor, zijn vroegere leraar Nederlands die in december overleed. Een
nogal Tommy Wieringa-achtige figuur, zou je kunnen zeggen: zelfbewust,
hypergevoelig en hard tegelijkertijd, en met een lichamelijk gebrek.
‘Ja, alleen kan ik daar in dit geval niks aan doen. Dat heeft Jon Verhave allemaal
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zelf gedaan. Een fantastische kerel. Zwaar gehandicapt, dwarslaesie, een C6-laesie.
Hij is nog eens in zijn rolstoel de oprijlaan van Vasalis opgereden, in Roden, en heeft
haar met zijn mobiele telefoon opgebeld: mevrouw, ik ben een groot bewonderaar
van u en ik wil u graag één keer de hand schudden. Ik sta nu op uw oprijlaan. Daarop
is zij naar buiten gekomen en heeft gezegd: ik kan u niet binnenlaten. Haar man lag
ziek. Ze hebben even gepraat. Over hoe Verhave haar werk besprak met zijn leerlingen
en hen ertoe aanzette om haar gedichten uit het hoofd te leren. Dat was het. Hij is
zijn auto weer in gereden met zijn rolstoel. Korte tijd later is zij overleden, eerder
dus dan haar zieke man. Enfin. Later heeft Jon me een gedicht van Vasalis voorgelezen
en toen zei hij: en deze is voor je vrouw. Dat was “Herfst”. Het eindigt met: “en voel
de vrijheid van een grote liefde / die plaats voor wanhoop laat en twijfel en gemis.”
Wat een prachtige regel.’
‘En die man was jouw leraar Nederlands. Was het ook dé Nederlandse leraar?’
vraagt Möring zich af.
‘Jazeker, maar hij geloofde niets van wat ik deed. Niets. Ik maakte ooit een
werkstuk over Multatuli, ik was helemaal maf van Multatuli. Ik lever dat werkstuk
in en Verhave zegt: ik kan niet aantonen waar je het allemaal vandaan hebt gejat,
dus je krijgt een negen van me. En later, toen Joe Speedboot verscheen, in 2005,
bezocht hij een presentatie waar ik A.L. Snijders toesprak, in een circustent in
Lochem. Verhave kwam in zijn rolstoel, moeizaam ademend, alles stuk, iedere zin
werd onderbroken omdat hij eerst adem moet halen. Hij heeft alles opnieuw moeten
leren na zijn motorongeluk. Hij vond het een goed boek, zei hij toen, “maar je jat
nog steeds.” “Wat zeg je nou toch weer,” reageerde ik. “Ja, je jat nog steeds. Bij dat
vliegtuig dacht ik, dat heb je uit Memoriaal van het Klooster van Saramago.” “Krijg
het nou, man,” zeg ik, “ik ken dat hele boek niet.” Hij heeft me dat boek nog
toegestuurd, ik heb het nog steeds niet gelezen. We zijn toen weer een tijd
gebrouilleerd geweest, maar later dook hij plots op bij lezingen en zo en uiteindelijk
zijn we toch bevriend geraakt, alsnog.’
‘Bij mij was het precies andersom. Ik had een leraar Nederlands, Jan ter Horst.
Dat was voor mij dé Nederlandse leraar. Op de Eekhorst, dat was de pabo met een
havotop in Assen, in die tijd samen met De Horst in Driebergen de meest linkse
school van Nederland. Jan was een overtuigd communist, een idealist ook, dus heeft
hij eerst kindertjes in Amsterdamse achterbuurten lesgegeven, maar blijkbaar vond
hij het toch leuker in Assen. Zijn vrouw was Wil ter Horst die het Shakespearetoneel
in Diever deed.’
‘Wil? Die ken ik heel goed, Marcel. Ik heb toneelles van haar gehad. Zij was
trouwens onlangs ook op de begrafenis van Jon Verhave. We lazen samen, Wil en
ik, Wanda Reisel. Ik wist toen nog niet wat ik zou gaan doen, geschiedenis of toneel,
en daarom had mijn moeder me in contact gebracht met Wil ter Horst.’
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‘...Jan was communist omdat hij gedreven was. Ik heb altijd een tien van hem
gekregen. Dat wil zeggen: hij gaf me uiteindelijk een keer een tien met de mededeling
dat ik niet terug hoefde komen. “Maar Jan,” vroeg ik, “wat moet ik dan doen.” “Nou,”
zei die, “doe maar gewoon wat voor jezelf. Schrijf alleen wel af en toe een opstel,
een kort verhaal.” En toen het eindexamen eraan kwam, dacht ik: je kunt die
onderwerpen alle kanten op buigen, dus ik heb gewoon van tevoren een verhaal
bedacht en dat heb ik bij het examen opgeschreven, met als resultaat dat ik als enige
een tien had, misschien wel de enige tien ooit die in Nederland voor een
eindexamenopstel gegeven is. Dat zou zomaar kunnen.
Jan heb ik nooit meer gezien, maar jaren later hoorde ik dat hij me op de voet
volgde en dat hij heel erg trots op me was. En daar werd ik dan weer heel trots op,
want dat wil je toch het allerliefste: je Nederlands leraar trots maken.’
‘Nou, dat ging bij Jon wat anders. Weet je, ze hebben hem in de kist gelegd, maar
toen paste het deksel niet, want dat rustte op zijn neus. Dus toen hebben ze hem 's
nachts, het was december, buiten in de kou gelegd en het deksel wat opgelicht. Dan
krimpt het wel, dachten ze. De hoeken tussen kist en deksel hebben ze, het is toch
niet te geloven, opgehoogd met exemplaren van Joe Speedboot. Maar de volgende
ochtend paste het nog steeds niet. Ze hebben de kist gesloten met zijn neus krom
onder het deksel.’
‘En daarmee zijn we weer terug bij een echt verhaal uit de provincie,
onontkoombaar,’ grinnikt Möring.

Kloosterleven
Wieringa: ‘Door Verhave moet ik ineens denken aan een vroegere voorman van de
cisterciënzers, eens een notoire Parijse losbol. Jean de Rancé, je leest over hem bij
Thomas Merton. Hij had een oudere minnares, een prachtige vrouw. Ze overleed
heel plotseling - hij kwam haar appartement binnen, waar de doodgraver juist
vertrokken was. Omdat ze niet in de kist paste, had hij haar hoofd losgemaakt van
de romp en naast haar lichaam in de kist gelegd. Zo trof de minnaar zijn geliefde
aan. Hij kwam voor Eros, maar werd zo hardhandig met Thanatos geconfronteerd
dat hij in één nacht veranderde van losbol in een van de strengste kloosterhervormers
ooit. Het klooster La Trappe lag in een moerasgebied, de mannen mochten niet met
elkaar spreken, geen vriendschappen aangaan, ze aten geen vlees en ze stierven
gemiddeld zo rond hun vijfendertigste.’
‘Aan die cisterciënzers hebben we Noord-Groningen te danken. Vrijwel alles daar
is door die monniken ontgonnen en zo op de kaart gekomen. Aduard behoorde volgens
mij tot de top vijf van kloosters in heel Europa.’
‘Ik word van niks zo chagrijnig als van verdwenen kloosters.’
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‘Ben je weleens in Aduard geweest, Tommy? Nou, doe maar niet ook. Daar is niets
meer over van het klooster, niks meer. Alleen de vroegere ziekenzaal; dat is nu de
kerk. Maar geen bibliotheek. Afschuwelijk.’
‘Aan de oostkust van Engeland is een complete stad verdwenen. Caesarion speelt
er. Alleen de franciscaner kerk staat er nog, maar het klooster dat erbij hoorde is al
verdwenen. Die kerk is opgebouwd met van die mooie afgesleten ronde zeestenen,
maar ja, met vijftig jaar is die ook weg. Ik kan daar niet tegen omdat dat de plekken
zijn waar onze cultuur werd doorgegeven. Het meeste van de oudheid is via de
scriptoria tot ons gekomen. En zeg nou niet dat het dan toch mooi zijn functie heeft
gehad.’
‘Want zo werkt het niet. Het is echt zonde, vanwege de geschiedenis alleen al, ja,
omdat we door die geschiedenis kunnen zijn wat we nu zijn. Maar het is ook zonde
voor wat die kloosters nu nog zouden kunnen betekenen als plekken van contemplatie
en rust. Een vriend van mij was pastoor in Assen, oorspronkelijk een gereformeerde
boerenzoon, daarna werd het Leeuwarden en nu zit hij in Doetinchem in het klooster,
waar hij aan zijn proefschrift werkt over de functie van liturgie.
In feite leven wij al het leven zoals in een klooster, Tommy, afgezien dan van het
feit dat we getrouwd zijn en zondige mensen zijn. Wij leven sober, we gaan op tijd
naar bed, staan vroeg op. We concentreren ons op teksten, niet alleen op onze eigen
tekst, maar ook op teksten die duizend, tweeduizend jaren teruggaan. Er is een
verbinding met alles wat we zijn en zijn geweest, door die teksten. En dat is anders
dan alleen maar het actuele.’
‘Maar voel jij je daar dan verantwoordelijk voor? Voor die verbinding, voor dat
doorgeven, voor dat levend houden?’
‘Nee, dat heb ik op de middelbare school opgegeven.’
‘Nee, nee, je bent natuurlijk verantwoordelijk, want je schrijft! Daarmee ben je
een doorgever van nature. Meer dan een ander. Dat moet je weten. Alles is doorgeven.’
‘Oké, maar of je dat verantwoordelijkheid moet noemen. Dan kom je heel dicht
bij de betekenis van een roman of de bedoeling...’

Boeken als contragewicht
‘En dan drijft het gesprek inderdaad lelijk af. Maar het is wel zo dat wat Marcel en
mij bindt, is dat wij heel fanatieke bewaarders zijn. Mijn hele leven bestaat uit
bewaren, ook van dingen die niet te bewaren zijn. Ik heb dan ook geprobeerd om af
te rekenen met melancholie, omdat dat... Nou ja, daarom was ik zo kapot van Mendel
en van Het grote verlangen. Dat herken ik, maar ik was vol bewondering voor het
feit dat van melancholie zoiets prachtigs te maken is. Dat raakte me, dat je
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van die nutteloze melancholie ook nog iets moois kon maken. Je hoeft niet alleen
maar slachtoffer te zijn van die aandoening die je veel te vroeg oud maakt.

Ik trouwde in Wittem, in het klooster van de Redemptoristen. Daar was de
kloosterbibliotheek overgedaan aan het Berchmanianum in Nijmegen. Het was een
prachtige bibliotheek met gietijzeren staketsels en trappetjes, heel hoog. Maar alle
boeken moesten eruit, allemaal naar Nijmegen. En wat gebeurt er? Het is werkelijk
schitterend, het zou zo in een roman van Möring te lezen kunnen zijn: de muren
buigen. Ze wijken en de boel dreigt in te storten. Het contragewicht waardoor het
gebouw stabiel bleef was verdwenen. De bibliotheek verzette zich tegen het ontbreken
van boeken. Van overal vandaan, boekenmarktjes, kringloopwinkels, overal vandaan
hebben ze boeken aangesleept om het gebouw weer in balans te brengen, ook romans
over verliefde piloten en dito stewardessen.’
Möring: ‘Van het heden moet je het niet hebben, van de toekomst al helemaal niet.
Het enige wat we hebben is het verleden. Dat zouden we wel wat serieuzer mogen
nemen. De toekomst bestaat uit verwachtingen die worden ingevuld door politieke
of religieuze heilsprofetieën, lucht en leegte, maar we leven op de compost van wat
voor ons was.’

Atheïsme
‘Zelfs een Arjen Lubach trapt daarin,’ gaat Möring verder. ‘Ik las vandaag over het
debat dat hij had met Segers van de ChristenUnie. Daar deden zowel Trouw als de
Volkskrant nogal lovend over omdat Lubach zo fijn had laten zien hoe belachelijk
het was dat religie nog zo'n grote rol speelde in deze samenleving. En zonder nu een
pleidooi te houden voor confessionele partijen: ik was toch onder de indruk van de
stupiditeit van de argumenten van deze ex-gereformeerde, die zich met
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volle overgave heeft gestort in zijn nieuwe geloof, het atheïsme. Dat is immers een
geloof. Segers zegt nog: kijk eens naar deze kerk, want het gesprek vond plaats in
de Pieterskerk in Leiden, dat is het fraaie product van mensen die er vanuit geloof
en hoop en overgave en met verwachting aan hebben gewerkt, lang geleden. Waarop
Lubach zegt dat dat gebouw intussen al wel zesenveertig jaar leeg staat. Maar dat is
geen repliek, het heeft geen betekenis voor het gesprek. En dat wordt dan ontvangen
als een blijk van weldenkendheid. Lubach, een sympathieke kerel lijkt me dat
overigens, meent dat we door wetenschap en pragmatisme geleid moeten worden.

Ik heb veel gelezen over bijvoorbeeld Los Alamos, precies, waar de atoombom
ontwikkeld werd. Wat draagt die wetenschap bij aan dat gesprek daar, Arjen? Dat
zou ik dan willen zeggen. En het gaat er nu even niet om of ik voor of tegen die bom
ben, maar niets van wat de wetenschap daarover te zeggen heeft, kan religie, cultuur,
geloof of filosofie vervangen.’
Wieringa: ‘Geloof betekent op zich niks. Het gaat erom hoe je het inricht. Hoe je
ermee omgaat. Of je anderen ermee opzadelt of kwelt. En dan is er de aanname dat
geloof iets doms is. Terwijl een aantal van de slimste mensen die ik ken een toch
tamelijk vurig geloof hebben. Dus geloof als zodanig zegt me niet zoveel, net zomin
als de negatie ervan.’
‘Ik ken trouwens een aantal hele domme bèta-wetenschappers.’
‘Wat je vaak tegenkomt is een reductionistische blik op de wereld die mij alleen
maar het idee geeft dat iemand blijkbaar niet genoeg heeft rondgekeken.’
‘Dat zijn de nieuwe zendelingen, Tommy. Weet je nog dat boekenweekthema
“Mijn God”? Lang geleden al. Echt weer zo'n thema dat op een middelbare school
bedacht is, maar goed. Ik zat in een forum met Antoine Bodar, Michael Zeeman
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- God hebbe zijn ziel - en Rudy Kousbroek. Rudy, die ik toch goed kende als een
redelijk mens, begon een enorm betoog over de achterlijkheid van het geloof. Het
was allemaal niet waar gebleken. Daarom vroeg ik hem of dat bij de wetenschap dan
anders lag. Voor hem was dat nogal duidelijk: wetenschap is wat waar is. Waarop
ik zeg dat we hier honderdvijftig jaar terug naast elkaar gezeten zouden hebben met
de gedeelde overtuiging dat de ether bestond en dat je wel gek moest wezen als je
daarin niet geloofde. Maar zo zien we dat nu niet meer. Dat was, vond Kousbroek,
echt heel iets anders. Maar wat er nou anders aan was, werd niet duidelijk. En eerlijk
gezegd interesseert het me ook niet zo of iets nou wel of niet bewezen is. Wel ben
ik geïnteresseerd in een onderzoekende houding en een kritische geest.’
‘Maar ik kan me die polemische houding tegenover het geloof wel voorstellen.
Zoals ik nu op allerlei punten mijn bedenkingen heb tegen de islam. Ik heb bezwaren
tegen de preutsheid en het puritanisme van de islam. Als ik daarmee geconfronteerd
word, wordt er toch een soort Kousbroekachtige geest vaardig over mij. Ik denk dat
die houding wel zijn functie heeft gehad, helemaal bij de generatie van Kousbroek
en Komrij. Zij moesten ook echt ergens vanaf. Dat is bij iedereen gelukt, behalve bij
Jan Siebelink. De rest heeft zich daaruit vrij gemaakt. Maar de huidige zwakke
imitatie van hun kritiek richt zich nergens meer op.’
Möring: ‘Het is een levenshouding geworden, een pose: ik ben beschaafd en
weldenkend en dus ben ik atheïst. Maar dat wij twee daar anders over denken komt
misschien wel doordat jij en ik uit gezinnen komen waarin er geen enorme geloofsdruk
was. Je hebt je gewoon ontwikkeld zoals je je wilde ontwikkelen en dan is die
verkrampte houding tegenover geloof helemaal niet nodig, die bestaat gewoon niet.’
Wieringa: ‘Ik baal intussen wel, want ik noem mezelf al heel lang een
cultuurchristen, maar nu heeft Thierry Baudet die term gekaapt. Dus moet ik toch
maar eens iets anders gaan verzinnen.’
Wordt vervolgd
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Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen. -

Welkom in het nu
Ook ik ging een paar maanden geleden naar het Drents Museum in Assen om er werk
van de Russische schilder Repin en zijn generatiegenoten te zien. Een indrukwekkende
tentoonstelling van doeken uit voornamelijk de tweede helft van de negentiende
eeuw. De expositie bracht me terug naar eentje over het Russische landschap, die
dertien jaar geleden in Groningen te zien was. In Assen en Groningen zag ik een
wereld waaraan ik moest denken toen ik Eden las, en Dis. Bijzonder was dat je in
het Drents Museum maar enkele tientallen meters hoefde overbruggen om in de
wereld van Marcel Möring te geraken, want er was een zaal ingericht als zijn
werkkamer: een microkosmos, zoals ik die ook ervaar als ik Mörings boeken lees.
Wel vond ik de weg van de Russen naar Möring, door gangen en over trappen, nogal
labyrintisch. Een beetje Dantesk al met al, en dat was weer een mooie opmaat.
Ik liep in de zaal, dit ‘zelfportret’ van Möring, van wand naar wand, bekeek de
aantekeningen op de werktafel, zag een typoscript van Eden, zocht nieuwsgierig naar
de boom waarmee de roman opent, want daarover was in Literverband wat
correspondentie geweest. Alle attributen in deze ruime werkkamer leken met draden
aan elkaar verbonden: het een trok aan het ander. Ik ging er steeds voorzichtiger van
lopen.
In Eden beginnen we in het Russische landschap van ooit. Daarin wordt iemand
geboren die geen naam mag hebben en dus Niekaz heet, of Schwartz. Tegen alle
verwachting in blijft dit kind wél in leven, maar zijn moeder komt te overlijden en
hij wordt gezoogd door iemand die door niemand wordt geaccepteerd, een blijmoedige
paria. Door te blijven leven raakt hij zijn vader kwijt.
Met deze bizarre geboorte begint een eeuwen durende geschiedenis van een persoon
die in vele gedaanten dezelfde blijft, die door heel Europa zwerft om uiteindelijk
terecht te komen in de omgeving van wat Assen zal worden (met een uitstap naar
Aduard, zodat ook het Groninger Museum bij lezing weer even in gedachten komt).
Niekaz wordt Schwartz, wordt De Zwarte, wordt X. Veel gestalten van jagers, boeren,
herders, klokkenmakers, schrijvers, zwervers en raadgevers, veel verschillende de
tijden en activiteiten, maar toch meer en meer dezelfde.
Dat geldt ook voor de verhalen in de roman. Verhalen vol flonkerende oriëntaalse
pracht buitelen over vertellingen waarin modderige Noord-Europese eenzaamheid
de boventoon voert. Er komen historische bronnen aan te pas, er wordt gezocht naar
andere bronnen. En dit is allemaal de ene verhaallijn in de roman.
In de tweede is Mendel Adenauer de hoofdpersoon. Adenauer (wat een verbastering
zou kunnen zijn van Adonai) is als psychiater verbonden aan een inrichting bij Assen.
Zijn empathisch vermogen blijkt
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hem bij zijn werk steeds meer parten te gaan spelen: hij identificeert zich misschien
te veel wel met zijn cliënten. Ook met de schijndode X, die uitkomst is van de eerste
verhaallijn. En zo worden al die verhalen van de verschillende gedaanten waarin wij
een wandelende jood kunnen ontwaren én van alle mensen die met Adenauer te
maken krijgen met elkaar verbonden.
Dat zou weleens Eden kunnen zijn: de staat waarin alles met alles samenvalt. Toen
Adam verdreven werd uit het paradijs, het Eden van ooit, kwam hij van een eeuwig
nu terecht in een wereld van tijd. ‘En waar tijd is, is onzekerheid over het volgende
uur, de volgende dag, alles wat komt.’ Maar het heilige boek dat de engel Raziël aan
Adam geeft ‘zal je vertellen wat jou geschiedt, tot de dag van je dood. En jouw
nakomelingen en alle latere geslachten zullen als jij zijn, als zij dit boek met een
zuiver hart en een nederig gemoed lezen en volgen...’ En daarmee wordt de suggestie
gewekt dat er in alle verscheidenheid enige eenheid is, dus zo wordt het toch een
beetje Eden, maar zonder de paradijselijke notie, want vrolijk worden we er niet van.
Die verscheidenheid vind je ook in de opbouw van het boek en in de variatie in
typografie en stijlen; bij Möring had ik ook niet anders verwacht.
De mannen die beurtelings ‘hoofdpersoon’ zijn in de verschillende passages in
het boek, zijn variaties van een niet nader aan te duiden eenheid. Ik werd nogal
getroffen door de liefde in dit boek. Net als in Dis en Louteringsberg houdt die de
mensen op de been en breekt de liefde hen. Adenauer is te gelukkig en te ongelukkig
met Anna en Renate; Niekaz' grote liefde wordt vernietigd; slager Helder consumeert
zijn vrouw en drijft haar de dood in als hij geen trek meer heeft en dan is daar nog
Stéphanie, slachtoffer van een meervoudige verkrachting.
Reminiscenties aan andere verhalen uit de wereldliteratuur zijn veelvuldig aanwezig
en dan met name verwijzingen naar Dantes Divina Commedia. Dat kan ook niet
anders, niet alleen vanwege de veelheid van gebeurtenissen, maar ook door het streven
om een allesomvattend beeld van verleden, heden en toekomst te bieden.
Eden is de afsluiting van een fraaie trilogie. Je kunt de boeken in een willekeurige
volgorde lezen, je kunt je ook tot één van de drie beperken, al zou ik dat niet aanraden,
vanwege het moois van de twee dan ongelezen boeken. Maar om me een duidelijker
beeld te kunnen vormen van wat deze trilogie tot een eenheid binnen Mörings oeuvre
maakt, moet ik eerst lezen wat hij nog zal schrijven. Ik ben er klaar voor.
Marcel Möring, Eden. De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen 2017, 408 blz., €19,99.
Len Borgdorff

De goede dood als fictie
Er blijken volop boeken en verhalen te verschijnen die zich kritisch verhouden tot
euthanasie en hulp bij zelfdoding. De letterkundige Wouter Schrover (1985) laat dit
zien in zijn boek De goede dood als fictie. De kritische visie van literatuur op
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Daarin doet hij verslag van zijn studie naar zo'n
honderd werken.
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Uiteraard zijn er ook talloze literaire werken te vinden die positief vertellen over
de zelfbeschikte dood. Denk aan de vorig jaar verfilmde zelfmoordromance ‘Me
Before You’ naar een boek van Jojo Moyes.
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Maar Schrover heeft ervoor gekozen zijn aandacht te richten op de opmerkelijk
omvangrijke hoeveelheid kritische literatuur, en dat levert enkele inzichten op.
Zo zijn er ook kritische werken van schrijvers die je niet direct associeert met
conservatisme. Michel Houellebecq trekt in De kaart en het gebied van leer tegen
wat hij ziet als de marktconforme dood. De Zwitsers hebben van hulp bij zelfdoding
handelswaar gemaakt, met de zelfdodingskliniek in dezelfde straat als het al even
marktconforme bordeel.
Uitgebreid beschrijft Schrover De enige waarheid van de Amerikaanse schrijfster
Anna Quindlen. Daarin staat Ellen centraal, die haar terminaal zieke moeder heeft
verzorgd tot haar dood. Nu wordt ze verdacht van levensbeëindiging. Zeker, haar
moeder had, vanwege de pijn, om levensbeëindiging verzocht, en Ellen had het zich
kunnen voorstellen die hulp te verlenen. Schrover beschrijft hoe in deze roman
verschillende waarheden naast elkaar bestaan, zodat je als lezer nooit helemaal zeker
weet hoe, en hoe vrijwillig, de moeder nu is gestorven. Uiteindelijk wordt de dochter
ontslagen van rechtsvervolging.
In eigen taalgebied noemt Schrover uiteraard Vonne van der Meer. Haar roman
uit 2015, Winter in Gloster Huis, waarin Van der Meer tegenover zelfdoding van
ouderen een alternatief plaatst, stipt de auteur slechts kort aan. Uitgebreider gaat hij
in op Vonne van der Meers verhaal uit 1994 Bericht uit de bezemkast. Dat speelt in
2040, als een oudere vrouw terugblikt op de veranderde omgang met ouderdom.
‘Tachtig kon nog, maar vijfentachtig was not done. Zevenentachtig, negentig, dat
werd je gewoon niet, daar koos je niet voor. Wie dat liet gebeuren, werd met de nek
aangekeken. Er kwam geen wet die het verbood, geen Chinese toestanden, maar oud
werd steeds uitzonderlijker. Zoiets als veel kinderen in de tijd dat iedereen er nog
maar een of twee kreeg.’ De oude vrouw blijkt uit zelfbescherming haar medische
problemen te verbergen voor anderen. ‘Ik wil niet geheimzinnig doen, maar iedere
klacht komt op je kaart terecht en vroeg of laat gaan ze je dat voorlezen. Wie klaagt
tekent zijn eigen doodvonnis.’
Zo laat Schrover zien hoe de literatuur een leemte vult. Waar in het publieke debat
met de woordkeus ‘waardig sterven’ definitief elke poging tot een neutrale omgang
met het zelfbeschikte levenseinde is opgegeven, vinden we in de literatuur nog
twijfels, schaduwzijden en alternatieven.
Wouter Schrover, De goede dood als fictie. De kritische visie van literatuur op
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Alba & Sapete, Haarlem 2017, 134 blz., €17,50.
Gerbert van Loenen

De liefde, het wormgat en de heilige binnenplaats
Hoe breng je dingen tot leven? Hoe bevestig je hun bestaan? Door het noemen van
hun naam, door het woord tot hen te richten. Dat is wat Joost Baars doet in zijn
poëziedebuut. Binnenplaats is ‘voor Liza’, die op een onaangename wijze
medeverantwoordelijk is voor deze gevoelige gedichten. Binnenplaats opent met het
turbulente gedicht ‘Kosmologie van het tapijt’ dat je de bundel in zuigt en sluit even
bewogen met een titelloos gedicht dat je ‘Met jou beginnen’ zou kunnen noemen.
Tussen dit begin en einde bevinden zich vier
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afdelingen en 48 gedichten: een flink debuut.
Leven, liefde en dood vormen de kern van het persoonlijke Binnenplaats. In het
memorabele begingedicht dreigt een ik-figuur zijn liefje te verliezen aan een
hartinfarct. De wereld draait en om grip op haar te krijgen, moeten de dingen bij hun
naam genoemd worden: ‘daar opende zich onder haar in wat genoemd was het tapijt
een wormgat’. Dat woord wormgat slaat de gong; hier is iets ernstig mis. Het buitelt
voort: ‘daar taalde de materie naar die als vanzelfsprekend haar omgaf / kamer tafel
laminaat lamp boekenkast / en voor cel het weefsel waarin ze was vervat’. Grip
krijgen. Liefst ook rijmend, zodat alles met elkaar in verband staat, als een vangnet
voor het leven.
Baars houdt van nu en dan een lastige taalconstructie, zoals ‘daar in die zwaartekracht
waar wat genoemd is zwaartekracht / en dat ons grondt aan wordt ontleend / als een
magnetisch veld rond de planeet / dat er uiteindelijk niet tegen is bestand’, want die
tweede regel lees je meermaals en de slotregel doet je peinzen. Het magnetische veld
is niet bestand tegen de dood: ‘daar lag ze op het vloerkleed als een pasgeboren
baby'tje / dat naamloos op haar noemer wacht’. Dit gedicht kent zo'n sterke spanning
dat komma's en punten ontbreken; het is een situatie waarin taal geen reddingsmiddel
is, geen wedergeboorte kan veroorzaken. Het is een machteloze situatie waarin tijd
en ruimte vloeibaar worden en taal vast, omdat je 112 kunt bellen.
De vraag is: overleeft ze het? En wat doet zo'n dreigend verlies met de wederhelft?
Aan de compositie van Binnenplaats valt weinig op te merken; een proces van
confrontatie, geruststelling en herpakken ontwikkelt zich en langzaamaan concludeer
je een goede afloop. In de titel-afdeling (eerder gepubliceerd in Liter 74, maar ‘u’ is
‘jij’ geworden in de bundel, er is minder afstand tussen de ik en zijn binnenplaats en
meer variatie in de persoonsaanduiding) probeert de ikfiguur in dialoog te komen
met de binnenplaats onder zijn balkon: ‘het geritsel van bomen is / niet het geritsel
van bomen. / het is Jouw stem.’
De figuur wil weten wie hij is in de ogen van de binnenplaats die bedevaartsoord
voor hem wordt; hij wil ook weten wat de binnenplaats is, die doet denken aan God;
niet te doorgronden, zwijgend maar niets ontgaand. Een motto van John D. Caputo
verklaart Baars' visie op de afdeling ‘Binnenplaats’, gedichten als zijnde een gebed:
‘Prayer is not a matter of delayed gratification [...] Prayers are really prayers when
we do not know if there is anyone there to hear them or to whom we are praying or
for what.’ De ‘ik’ hoopt dat de binnenplaats kan redden, maar dat doet die niet en
daarom keert de ‘ik’ zich van hem af, maar zoekt later weer toenadering, ontworteld
en verlaten als de ‘ik’ is.
In de afdeling ‘Meer dan aan elkaar’ schrijft Baars verder over ontworteling en het
tegenovergestelde, verbinding. Baars wortelt zich in anderen, onder wie de overleden
dichter Thomas Blondeau, Karl Marx en Hannah Arendt, en wandelt als regisseur
Werner Herzog van ziekenhuis naar huis in de hoop zijn leermeesteres Lotte Eisner
te laten overleven. De zin ‘dus dwaal ik rond in wijken’ is gelaagd zoals veel van
Baars' poëzie. Het is ook wijken voor de werkelijkheid, in de hoop dat die zodanig
verdraait dat het licht thuis al aan is als regisseur Baars arriveert:
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‘wie wandelde [...] jouw nog ongelopen terugkeer aan?’
‘Waar ik niet heen wil gaan’ bestaat uit de vertalingen van de zes ‘Sonnets of
desolation’ die Gerard Manley Hopkins tussen 1885 en 1886 schreef. Baars nam
voor die vertalingen grote vrijheid, focuste zich opvallend sterk op het eindrijm van
de gedichten, waardoor de woordkeuzes ondergeschikt zijn. Dat kun je jammer vinden
van de originelen, maar storend is het niet, de sfeer blijft behouden en de boodschap
overeind.
‘Het dal van Spoleto’, een verwijzing naar Franciscus van Assisi die leefde voor
de armen, is een reeks monologen gericht tot uiteenlopende vogelsoorten. Hier en
daar klinkt nog het hartinfarct van het liefje door, maar het gaat vooral over iets
anders: de belabberde verhouding tussen de cultuur van de mens en de natuur. Baars
verwijst gepijnigd in sommige gedichten naar de massasterfte van vluchtelingen die
de Middellandse Zee oversteken.
Baars' gedichten zijn bewogen, vers van het hart maar trefzeker bewerkt. Het zijn
zoektochten naar het juiste begrip. Binnenplaats is een doordacht liefdevol en levendig
debuut.
Op www.leesliter.nl treft u een uitgebreidere bespreking aan van deze
bundel.
Joost Baars, Binnenplaats. Van Oorschot, Amsterdam 2017, 56 blz., €16,99.
Ruben Hofma

Ik voel me zo verantwoordelijk vandaag
Lang geleden was ik een principieel tegenstander van het aanschaffen van het
verzameld werk van een dichter: in een enkel deel, al dan niet in linnen band, het
levenswerk van een tegen de stroom van de taal in ploeterende vrouw of een op het
precieze woord zwoegende man, het leek haast onfatsoenlijk. Maar ik ben ervan
teruggekomen.
Er zijn gewoon teveel goede dichters van wie je nog nooit een bundel in handen
hebt gehad, hoe onzinnig dat achteraf ook lijkt. Het gebeurde me met Anne Sexton,
een maand of wat droeg ik haar verzameld werk - een dikke paperback, dat dan weer
wel - met me mee, eerst haastig hier en daar lezend, en later de gedichten nog eens
fijn naproevend. Op allerlei plekken in mijn leven lag dat boek, en het hoorde een
tijdje bij de wereld, en nu kan ik het af en toe liefdevol uit de kast trekken, en oude
vrienden tegenkomen. Met J. Eijkelboom had ik het ook, zij het in mindere mate, en
Herman de Coninck kende ik vooral in een paar flarden, tot zijn verzameld werk me
tot zijn ontroerende woordspelingen bekeerde. Maar dit alles terzijde. Want bij Erik
Menkveld was het nog erger.
Ik zou er vermoedelijk beter aan doen het geheim te houden, maar daar is het nu
te laat voor: ik had nog nooit een gedicht van deze man gelezen, of misschien wel,
maar dan was ik het vergeten. Ik ben na lezing van dit prachtige verzamelde werk
nagegaan of ik hem in bloemlezingen gemist had, en inderdaad, hij stond in die zin
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2006, van Chrétien Breukers, bijvoorbeeld. Maar ik was er nooit aan blijven hangen.
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Ik werd aangetrokken door het boek omdat het na de te vroege dood van de dichter
was samengesteld door Marjoleine De Vos, een vrouw die me, ik ken haar vooral
via stukjes in de NRC, een prachtkrant toen die nog in Rotterdam gemaakt werd, altijd
trof als wijs en smaakvol. En weer bleek dat dit lang geen gekke manier is om iets
goeds te vinden: dit boek, bevattende alle drie van Eriks bundels, zijn nagelaten
onuitgegeven bundel en een selectie vertalingen en nagelaten gedichten, is een boek
vol met prachtige gedichten. Hoog tijd er één te etaleren, die waaruit de titel van dit
stukje komt, bijvoorbeeld: Verantwoordelijk // Ik voel me zo verantwoordelijk
vandaag. / Die duif bijvoorbeeld, in de dakgoot / van het huis hier tegenover, kijkt /
me telkens vragend aan. // Ik waarschuw hem: nu / moet je gaan, dan kom je niet te
laat. / En goddank, inderdaad, / hij slaat zijn vleugels uit. // Als ik er toch niet was.
// Maar nu de bomen nog. / Die halen het nooit.
Alle gedichten van Erik Menkveld in een licht korenbloemenblauwe linnen band,
voor wie, zoals Willem Barnard altijd deed - hoorde ik uit betrouwbare bron - het
stofomslag direct na aanschaf van een boek weggooit. Originele, sterke gedichten
van iemand die heel goed kan kijken en dan wat hij ziet met bloedend hart op papier
zet. Een tobber en een humorist, en iemand die goed kon kiezen, want er staat eigenlijk
geen zwak gedicht in. Of dat moet ik dan net weer gemist hebben.
Ter afsluiting, het eerste gedicht dat ik zag toen ik het boek voor de eerste keer
openvouwde: over prachtig stil zijn. En dan hint hij ook nog naar Wittgenstein, altijd
fijn. Dit boek zal nog een flinke tijd hier en daar liggen, thuis, voor ik het tussen de
ander blijvers op de boekenplank zet.
Goede tips voor dieper zijgen // Nuttig een maaltijd samen aan zee. / Leg de
Tractatus gesloten op tafel. // Laat de intieme ovalen van jullie / longen zich enkele
malen vullen // met avond en onverrichterzake / leeglopen door keel en mond. //
Overdenk uitvoerig kwesties als / waarom zijn wij niet vierkant // of stom? Of: wat
is, op dit / moment, de langzaamste vis? // En: moet je water dat hem bevat / maar
niet kan tonen beklagen? // Beantwoord alle niet door de ander / gestelde vragen.
Erik Menkveld, Verzamelde gedichten. Van Oorschot, Amsterdam 2015. 271 blz.,
€27,50.
Menno van der Beek

Als het water stijgt
Aan het begin van de prille relatie tussen Emilia en Bruch wordt Emilia in haar eigen
huis bruut verkracht door een indringer. Ze besluit dit niet aan Bruch te vertellen en
houdt hem drie maanden op afstand. Als ze uiteindelijk weer contact met hem zoekt,
zegt ze dat ze tijd nodig had om na te denken over hun verhouding. Haar beslissing
om de verkrachting te verzwijgen heeft grote gevolgen. Dit is in notendop het verhaal
van Noodweer, de tweede roman van Marijke Schermer (1975).
Noodweer (2016) bevat slechts 159 pagina's, maar dat doet niet af aan de diepgang
van de behandelde thematiek. De vraag die hoofdpersoon Emilia in deze roman drijft,
is de vraag die ze letterlijk zo aan haar broer Jacob stelt: ‘Denk je dat intimiteit en
openhartigheid synoniem zijn?’ Met andere woor-
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den: is het mogelijk een geheim te bewaren voor je partner en toch een gelukkig
huwelijk te hebben? De romantitel Noodweer voorspelt geen goed antwoord op deze
vraag en hangt als een donkere wolk boven het verloop van het verhaal.
Het antwoord op deze vraag laat zich dus raden. Natuurlijk is het niet bevorderlijk
voor een relatie als een van de twee een levensbepalende, traumatische gebeurtenis
verzwijgt. Alle momenten waarop Emilia twijfelt haar geheim toch met Bruch te
delen maken me ongeduldig en wekken frustratie. Ik zou haar net dat ene zetje willen
geven om het te vertellen, maar uiteraard komt het hoge woord er pas uit aan het
einde - al gaat dat heel anders dan verwacht.
Toch zou ik deze roman onrecht doen door te blijven hangen bij dit ongeduld. Het
kenmerk van deze roman is nu juist dat Schermer de vraag bijna filosofisch behandelt.
Het is hier niet uitsluitend een middel in het opbouwen van de spanningsboog, maar
zet aan tot verder nadenken: wat is de kern van intimiteit? Kun je eens gemaakte
keuzes terugdraaien? Het leven opnieuw rangschikken? Hier wordt bovendien niet
zomaar domweg iets verzwegen. Emilia hield de verkrachting voor zich omdat ze
vreesde dat Bruch haar anders zou reduceren tot deze ingrijpende, afschuwelijke
ervaring. Verzwijgen was voor haar het beste van beide kwaden - had ze eigenlijk
wel een keuze?
Emilia heeft onomkeerbaar gekozen. Dat realiseert ze zich maar al te goed wanneer
ze overweegt haar geheim toch nog aan Bruch te vertellen: ‘Het zal niet mogelijk
zijn alsnog te vinden wat ze toen had kunnen krijgen: troost, plaatsvervangende
woede, zorg. Het zal gaan over het waarom van het verzwijgen in plaats van over de
gebeurtenis zelf.’ Wanneer het niet langer lukt haar herinneringen aan de traumatische
gebeurtenis te onderdrukken, plaatst het leven Emilia voor een impasse. Ondertussen
barst buiten het noodweer los en stijgt het water rondom hun buitendijkse huis. De
ontknoping die dan volgt laat zien dat zowel het verraad als de liefde tussen beide
partners groter zijn dan gedacht.
In het korte bestek van deze roman kaart Schermer existentiële thema's aan, zoals
keuzevrijheid, intimiteit en de verwerking van een trauma. Dat doet ze in scherpe
dialogen (Schermer is toneelschrijver) en met literaire souplesse. Het is, kortom,
verbazingwekkend dat de roman niet eens de longlist van de Libris Literatuurprijs
heeft gehaald.
Marijke Schermer, Noodweer. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2016, 159 blz.,
€17,50.
Janneke van der Veer

Artistiek dagboek
‘Ik heb de Heilige Geest ontvangen. Ik was in de pinkstergemeente en de preek was
voor mij!’ Het is 14 april 1993 en de veertienjarige Anna Meesink schrijft in haar
dagboek. Een boek vol persoonlijke onthullingen, dat tegelijkertijd van een hoog
artistiek niveau is.
Boven de straat hangt een witte lucht bevat drie delen: ‘Bewaar nooit’, ‘Sterf niet
op een dinsdag’ en ‘Wie springt’. Het orthodox-protestantse gezin, lid van de
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Gereformeerde Bond in Gouda, bestaat naast de veertienjarige Anna uit de broers
Han en Leo en zus Ruth. De kinderen wonen bij hun moeder; hun ouders zijn
gescheiden. Leo kan in de
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loop van het verhaal vanwege zijn gedrag niet langer thuis blijven wonen. Het is niet
helemaal duidelijk wat er precies met hem aan de hand is, maar hij lijkt een handicap
te hebben. Ook Han vertrekt en het gezin valt steeds verder uit elkaar.
De orthodoxe stempel op het gezin blijkt vooral bij de vader vandaan te komen.
Na de scheiding schuift het gezin geleidelijk een andere kant op. Er komt een televisie
in huis en Anna en Ruth mogen broeken gaan dragen. Maar voor Anna is dat nog
niet genoeg. Zij gaat haar eigen gang en besluit tegen de zin van haar moeder met
de buurvrouw mee te gaan naar de pinkstergemeente. Daar wordt ze geraakt, ontroerd,
ervaart ze wat vergeving is. Toch gaat ze later weer twijfelen. Het dagboek voert je
in de wereld van een streng religieus opgevoede tiener die zichzelf en de wereld om
zich heen verkent.
Het dagboek is ook een boek met gedichten. Anna verwoordt haar ervaringen soms
in dichtvorm. De kwaliteit van deze poëzie verraadt de achtergrond van de schrijfster.
Sommige prozapassages zijn echter zo dichterlijk, literair of geven blijk van zoveel
zelfreflectie dat je ze nauwelijks aan een veertienjarige kan toeschrijven. ‘Vanochtend
zo hard naar school gefietst dat het leek of ik vloog. Ik haalde iedereen in. Het kroos
in de Bloemendaalseweg werd een weide en het asfalt een grijze arm die me optilde.’
Mogelijk verklaart dat waarom het boek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Dorsvloer
vol confetti van Franca Treur, de grote markt nog niet bereikt heeft. De literaire
passages en gedichten zijn een genot om te lezen, maar tegelijkertijd ondermijnen
ze het dagboekkarakter. Misschien moet de lezer, om het boek te waarderen, bedenken
dat Boven de straat hangt een witte lucht geen realistisch verslag, maar een uniek
artistiek dagboek is, een bijzonder project, dat de lezer door een kunstzinnige bril
een inkijkje geeft in het orthodox-protestantse milieu van de jaren '90.
Anne Büdgen, Boven de straat hangt een witte lucht. Dagboek van Anna Meesink.
De Arbeiderspers, Amsterdam 2016, 199 blz., €19,99.
Els Meeuse

Zo smokkel je een mens
In zijn meest recente roman combineert Tommy Wieringa de urgente kwestie van
vluchtelingensmokkel met de Nederlandse migratieproblematiek. Wieringa begint
aan De dood van Murat Idrissi met slechts enkele feiten uit een rechtszaak die hij
een tiental jaren geleden bezocht. In de loop van het verhaal ontstaat een overtuigende
immigrantengeschiedenis. Wieringa maakt inzichtelijk en zelfs bijna aannemelijk
hoe twee jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen zover komen om een levende en
later dode jongeman in hun kofferbak mee te nemen over de Straat van Gibraltar en
Spanje in.
Het boek begint grimmig met een korte historische introductie op de Straat van
Gibraltar: eeuwen van meedogenloos water vol dood. Na deze dreigende inleiding
waarin voor de lezer alle laatste restanten hoop op rotsen te pletter vallen, ontmoeten
we de hoofdpersonen Ilham en Thouraya. Deze twee jonge vrouwen zijn in Nederland
uit Marokkaanse ouders geboren en zijn nu ongepland - Ilham reist zelfs met het
paspoort van haar zusje - op vakantie naar Rabat. Thouraya is de durfal, Ilham volgt.
In Ma-
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rokko laten ze zich rondleiden door mooiboy - ook bekend als verkapt smokkelaar Saleh, eveneens van Marokkaans-Nederlandse afkomst. Hij neemt hen mee naar het
strand en de club, maar laat hen ook het ‘echte Marokko’ zien: de krotwoning van
de familie Idrissi, waar ook zoon Murat woont.
Saleh oppert om Murat mee te smokkelen naar Nederland. Maar zelfs waaghals
Thouraya twijfelt aan Salehs dwingende appel. ‘Iedereen is gegaan, mijn ouders, die
van jou - jij hebt een goed leven daardoor. Maar hem ga jij niet helpen. Wat ben jij
voor een persoon?! Jij denkt alleen maar aan jezelf, echt.’ Salehs beschuldigende
woorden, de tranen van moeder Idrissi en de belofte van €3.000,- trekken de meiden
uiteindelijk over de streep. In plaats van het reservewiel nemen ze Murat mee over
de Straat van Gibraltar in hun gehuurde Audi A4.
Wanneer ze tot hun afgrijzen ontdekken dat Murat de bootreis niet heeft overleefd,
is Saleh nergens meer te bekennen. Thouraya en Ilham rijden met het lijk in hun
kofferbak en zo goed als platzak door Spanje. Wieringa plaatst zijn beschrijving van
hun reis steeds middenin het landschap. Als lezer vóel je hoe de brandende Spaanse
zon en de droogte de wanhoop en het schuldbesef aanwakkeren. We lezen mee met
Ilhams gedachten: ‘Zij heeft het leven van Murat Idrissi genomen. Ze heeft het
genomen door toe te stemmen. Haar “ja” was zijn doodvonnis. Een ziel voor een
ziel: symmetrische vergelding.’
Wieringa geeft met deze roman een van de vele naamloze doden langs de Spaanse
snelweg een gezicht en een verhaal. Murat Idrissi en zijn overmoedige smokkelaars
komen dankzij de beeldende pen van Wieringa tot leven.
Je zou je af kunnen vragen waarom het verhaal zo kort is. De thematiek is zeer
rijk en gelaagd en had met gemak meer pagina's kunnen vullen. Maar ook deze
beknopte ruim honderd pagina's laten een blijvende indruk achter. De dood van
Murat Idrissi leg je niet makkelijk naast je neer.
Tommy Wieringa, De dood van Murat Idrissi. Hollands Diep, Amsterdam 2017,
128 blz., €16,99.
Anke Brons

Russische invloed
Van Heel Goede Dichters heeft men er nooit genoeg op de boekenplank staan, maar
als ze niet in het Nederlands of het Engels schrijven, dan moeten ze met Nederland
soms geduld hebben. De ondertussen bejaarde Rus Alexander Koesjner is al weleens
in Nederland geweest - bij Poetry International - maar dat is al twintig jaar geleden.
Zijn gedichten waren nog niet heel breed doorgedrongen. Peter Zeeman heeft nu een
selectie uit zijn werk gemaakt en vertaald. Dat levert stemmige poëzie op, waar de
lezer van wat tegenwoordig in Europa geproduceerd wordt even aan zal moeten
wennen. Dan heeft men ook wel iets, zoals, bijvoorbeeld, het gedicht ‘Troje’:
‘“Wat denk je,” schamperde een vriend laatst, “Heel dat Troje / Is niet veel groter
dan een binnenplaats of plein. / Zo komt het, dat Achilles, over de rooie, / na zeker
drie keer rond de stad gerend te zijn / Teneinde Agamemnon in de kraag te vatten, /
Nog lang niet moe geworden was.” [...] Ik stelde mij / Een piepklein Troje voor, oud,
zinderend, vervallen - / Ik zweeg, ietwat van
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slag, zeg ik er eerlijk bij. // “Qua omvang blijkt heel Troje het dus af te leggen /
Tegen een doorsnee speeltuin of een voetbalveld.” [...] / Ik ben benieuwd wat een
historicus zou zeggen, / Maar er is één ding dat me wel tevreden stelt: / Dat al het
grootse eerder valt te vergelijken / Met, zeg een hart dan met iets dat geen grenzen
kent. / Dat is ten tijde van Homerus al gebleken / En zo is het waarschijnlijk nog op
dit moment.’
De gedichten van Koesjner zijn vaak tegelijk deinend geschreven, kijkend en
rijmend, liefdevol beschouwend, neigend naar gelaten, en melancholisch. Wie na
lezing van deze bundel een man voor zich ziet die het allemaal al een keer heeft
meegemaakt en niet meer in paniek te krijgen is, terwijl hij tegelijk het gevoel voor
nostalgie, schoonheid en voor humor niet verloren is, die heeft vermoedelijk een
goed beeld van Koesjner. Het zou geen slecht idee zijn om naast alle Angelsaksen
ook af en toe eens een Rus populair te laten zijn in Nederland. Iets van de beschaafde
weemoed en het vermogen schoonheid te zien in het alledaagse zou ons zo maar eens
vooruit kunnen helpen. Koesjner zou, als we zo iemand mogen uitzoeken, een goede
keus zijn.
Omdat dit een vertaling uit het Russisch betreft komt ook als vanzelf de vertaler
Peter Zeeman, die tussen de Rus en de lezer staat, in beeld. In de verantwoording
zegt Zeeman dat ‘hier en daar Russische volrijmen plaats [hebben] gemaakt voor
halfrijmen en suggesties van rijm’. De Russische regels zijn soepel bewegend en met
gevoel voor klank naar het Nederlands gehaald, zie ‘Troje’ hierboven, bijvoorbeeld.
Een enkele keer blijft de lezer met de vraag zitten of een zekere incidentele stroefheid
nu van Koesjner komt of van Zeeman. Neem het stemmige ‘Er zijn twee
duisternissen’:
‘Er zijn twee duisternissen / Bij aanvang én op 't eind / Die zorgen dat gezichten
/ Altijd beschaduwd zijn // Maar vergelijk de dichte / de donkerte van 't graf / Niet
met een goedgezinde / Gaande aan ons vooraf. // Mag graag naar foto's kijken / Van
jaren terug, zwart-wit / Een leunstoel staat te prijken / Terwijl ik er niet in zit. // Met
afschuw kijk ik echter / Voorbij de grens, gitzwart / Om daar de stoel te ontdekken
/ Waarin ik ooit, ooit zat.’
Mooie vondsten, waarschijnlijk ook vertaalvondsten, zoals de slotregel, en de
soepele eerste en derde strofen. Maar de tweede strofe, met de eigenaardige
woordvolorde in ‘gaande aan ons vooraf’, en de onduidelijkheid inzake waar ‘de
dichte’ naar verwijst, hindert dan enigszins bij het lezen. Kniesoor, waarschijnlijk,
die daaraan blijft hangen.
Joseph Brodsky (1940-1996), de grote Russische dichter, zo staat achterop de
bundel, heeft zich lovend uitgelaten over Alexander Koesjner. Brodsky kreeg in 1987
de Nobelprijs voor Literatuur, maar Koesjner gaat die, al is sinds Bob Dylan de prijs
kreeg veel mogelijk, niet krijgen. In Zweden houdt men meer van vooruitstrevend
en eigenaardig dan van wijs en afgewogen. Koesjner is ondertussen tachtig jaar oud,
en hij is een Rus die alles al een keer heeft meegemaakt: Koesjner kan er vermoedelijk
mee leven.
Alexander Koesjner [vertaling Peter Zeeman], Apollo in de Sneeuw. Koppernik,
Amsterdam 2017, 48 blz., €15,00.
Menno van der Beek
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Schrijvers
Jan de Bas (1964) is historicus en dichter. In het najaar van 2017 verschijnt zijn
nieuwe bundel In de mediterende dierentuin.
Menno van der Beek (1967) is dichter en publiceerde verschillende bundels,
waaronder Kaddisj (2006) en Een ziektegeschiedenis (2010).
Tewin van den Bergh (1975) is redacteur bij uitgeverij Skandalon en
boekverkoper bij Bouwman Boeken. Hij is voormalig redacteur van Liter.
Anke Brons (1993) is junior onderzoeker aan Wageningen UR op het gebied
van duurzaam voedsel.
Stephen Crane (1871-1900) was Amerikaans dichter en romanschrijver.
Stefan van Dierendonck (1972) is schrijver. Dit voorjaar verscheen En het
sneeuwde in Rome.
John van Eck (1952) is classicus en theoloog, werkte als legerpredikant en
publiceerde een aantal theologische boeken.
Kees van Egmond (1966) is tuinder en columnist voor het Vlakblad voor de
Bloemisterij. Hij won dit jaar de CLO-columnprijs.
Kees Engelhart (1956) is dichter en uitgever van Uitgeefhuis De Manke God.
Koos Geerds (1948) is eigenaar van een bureau voor coaching. Hij publiceerde
een tiental dichtbundels waaronder Dialoog met het eiland (2014).
Ruben Hofma (1992) is boekhandelaar, literatuurjournalist en dichter. Met zijn
scriptie over journalistiek en gedichten won hij de Afstudeerprijs Villamedia.
Marc de Kesel publiceert o.a. over religie- en mystiektheorie en
holocaustreceptie. Eind 2017 verschijnt van hem Zelfloos: De mystieke afgrond
van het moderne Ik.
Gerbert van Loenen (1964) is journalist. Hij publiceerde onder andere Lof der
onvolmaaktheid.
Marieke van Meijeren (1983) is kunsthistorica en schrijver. Eind maart verscheen
Een hemel zonder schroeven.
Marcel Möring (1957) is schrijver. Recent verscheen zijn roman Eden (2017).
Hij was eerder gastschrijver van Liter.
Erik van Ommen (1956) is kunstenaar. Hij legt al decennialang vogels vast.
Joyce Rondaij (1990) is theologe. Ze werkt aan een proefschrift over Primo
Levi aan de PThU.
Ivan Vladislavić (1957) is Zuid-Afrikaans schrijver van romans en korte
verhalen. In 2006 publiceerde hij Potrait with Keys.
Dorien de Vries (1962) is vertaler en vertaalt uit het Engels en het Afrikaans.
Ze rondde in 2012 de VertalersVakschool af met teksten van Ivan Vladislavić.
Franciske van Vugt is docent Nederlands op de Gereformeerde
Scholengemeenschap Randstad.
Tommy Wieringa (1967) is schrijver. Dit voorjaar kwam zijn novelle De dood
van Murat Idrissi uit. Hij is in 2017 gastschrijver van Liter.
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[Nummer 87]
Van de redactie
Liter bestaat twintig jaar. En daarom een themanummer over God, maar dan zo
geschreven: G'd, als Amerikaanse joden het zijn gaan doen, uit voorzichtigheid,
zonder klinker. Zoals JHWH in het oude boek een naam was zonder klinkers, een
naam die zich altijd heeft laten raden. Willem Barnard schrijft: ‘Maar misschien
moet het [geloof] althans voor buitenstaanders op hun standpunten niets dan illusie
lijken, mag het zelfs niets anders dan illusie lijken. [...] Hetgeen illusie leek en wel
niets anders dan illusie lijken kon, verandert zoals water veranderde in wijn. Het
verschiet van kleur: illusie wordt allusie. Bestaat het geloof niet uit toespelingen?
Alles verwijst naar elkaar. [...] Het gaat me aan. Ik weet niet of het klopt, of het
feitelijk wel zo is, of het bestaat (ik weet ook geen weerwoord als ze zeggen: het
bestaat niet), ik weet alleen dat het waar is.’ Vijfennegentig stellingen dan, om te
beginnen, in dit nummer, die om de Naam heen draaien, om van alle kanten een idee
te krijgen. Tegelijk ook vijfennegentig, natuurlijk, om Luther te vieren, die vijfhonderd
jaar geleden zijn vijfennegentig revolutionaire ideeën aan een deur spijkerde.
Toepasselijk genoeg dan ook, los bij deze Liter, de cyclus ‘Quarantaine’, van de
Amerikaanse dichter Malachi Black. Zoals Benno Barnard schrijft: ‘Alleen een
voorwerp [kan] het oneindige intiem maken, en [...] een gedicht [is] ook een
voorwerp’. Deze dichter Malachi Black stapt uit bed en gaat in het ritme van de
kloosteruren de grote vragen te lijf met zijn dwingende taal. Met dit gedicht, denken
wij, hebt u dan ook een bijzonder voorwerp in handen.
Twee dienstmededelingen: De registratie van het gesprek tussen tafelheren Marcel
Möring en Tommy Wieringa, begonnen en onderbroken in Liter 86, zal in het
volgende nummer worden afgerond, en John Caputo, te bewonderen in dit nummer,
zal optreden op het Geestdriftfestival in Utrecht, zaterdag 28 oktober 2017, waar
vorig jaar Christian Wiman de hoofdgast was. Aanbevolen.
Liter bestaat twintig jaar. Dank u allen zeer.
Leesliter.nl
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95 Stellingen
- Zelden wordt de publicatie van woorden zo breed herdacht als die van
Maarten Luther aan de slotkapel van Wittenberg, vijfhonderd jaar geleden.
In 2017, waarin ook Liter een jubileum viert, verzamelde de redactie
onderstaande stellingen over G'd. *
1 - ‘Misschien / kom ik morgen / bij u / met een bijl // maar schrikt u niet / want ik
/ ben God.’ - Jan Arends - 2 - ‘Grote God, als u in de taal woont, maar zich niet in
woorden laat vangen, waar bent u dan? In het laatste leesteken van de vorige zin? Ik
vraag het maar. Eén klein leestekentje erbij, dat zou al helpen.’ - Stevo Akkerman 3 - ‘De liefde voor één is een barbaarsheid: want zij gaat ten koste van alle anderen.
Ook de liefde voor God.’ - Friedrich Nietzsche - 4 - ‘God was stiller. Het mag in mij
gezwegen hebben, God moet toch nog zachter zijn geweest.’ - Esther Maria Magnis
- 5 - ‘Snobs mind us off religion / nowadays, if they can. / Fuck them. I wish you
God.’ - Les Murray - 6 - ‘God is alles dat goed is, en de goedheid overal in, dat is
God.’ - Julian van Norwich - 7 - ‘God van Abraham, God van Izaäk, God van Jacob,
niet der filosofen en geleerden. Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede. God
van Jezus Christus.’ - Blaise Pascal - 8 - ‘Als God bestaat, is hij eenzaam; als hij
niet bestaat, zijn wij eenzaam.’ - Mark de Haan - 9 - ‘Het grote visioen heb ik nog
niet binnen.’ - Désanne van Brederode - 10 - ‘Het is aan mij, u laat mij vrij / om uit
uw echoënde stilte op te staan.’ - Willem Jan Otten - 11 - ‘If words are all we have
as world and god, we must treat them with care and rigor: we must worship.’ - David
Foster Wallace - 12 - ‘Natuurlijk - bad ik - / Kon het God iets schelen? / Zoveel als
toen een vogel / Tegen de lucht - stampvoetend - / Riep “Geef mij” - / Mijn reden Leven - / Dat ik leef.’ - Emily Dickinson - 13 - ‘Zijn we geworpen in het bestaan,
zijn we verloren, waar vind ik geborgenheid, is geborgenheid ooit mogelijk? Dat
zijn de kwesties die om verbeelding vragen.’ - Gerda van de Haar - 14 - ‘Wat dan
ook. Ik vind het net zoiets als op je fiets zitten en broem-broem zeggen.’ - Marcel
Möring - 15 - ‘God nadert zelf. Zij draagt een blauwe plastic / regenjas en zwaait
een netje groene vruchten. / “Ik hoor je wel,” zegt ze, “tast de natuur // niet aan. Zo
gilt geen kind van mij.”’ - Anton Ent - 16 - ‘Precies in deze dagen, nu de wetenschap
in het bezit komt van zulke ongehoorde resultaten, moet men de ironie ook als
wegwijzer aanprijzen.
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Het inzicht niet alleen in de mysteries van de mensheid maar ook van god, worden
voor zo'n koopje aangeboden dat de situatie bedenkelijk is. Men heeft in onze tijd
met al zijn blijdschap over resultaten helemaal vergeten dat een resultaat geen waarde
heeft als het niet echt verworven is. Er heerst slechts ongeduld dat oogsten wil voordat
er is gezaaid.’ - Søren Kierkegaard - 17 - ‘Ende dat anschijn dat hi doe hadde in dier
uren, dat was onsienleec ende onverdrachleec te gherijnne.’ - Hadewijch - 18 - ‘God
troont op de lofzangen, maar ook op de haatliedjes van mensen. Hij bestaat bijna
niet en bijna wel.’ - Johan Goud - 19 - ‘Also, there is this extraordinary use of the
word “believe”. One talks of believing and at the same time one doesn't use “believe”
as one does ordinarily.’ - Ludwig Wittgenstein - 20 - ‘Als het mogelijk zou zijn de
toren van Babel te bouwen zonder hem te beklimmen zou dat zijn toegestaan.’ Franz Kafka - 21 - ‘Diep in zijn hart is God een ouwe zeepiraat.’ - Koos Geerds 22 - ‘Het centrale idee van een groot deel van het oude testament zou het idee van
de eenzaamheid van God kunnen zijn.’ - G.K. Chesterton - 23 - ‘Gij zult de bijbel
niet voor het proza lezen.’ - W.H. Auden - 24 - ‘Ik win want ik heb een Royal Straight
Flush. / Hij wint want hij heeft vijf azen.’ - Anne Sexton - 25 - ‘Het doel van het
leven is de dood, de zin van het leven is het verwerven van het inzicht (verzoening
met God, herstel van verbondenheid met de kosmos, indienststelling van het mysterie,
wedergeboorte door het overwinnen van de valse bestemming, of hoe men het verder
belieft te noemen), waardoor de dood iets irrelevants is geworden, en de mens eerst
werkelijk kan leven en mens zijn.’ - Gerard Reve - 26 - ‘God spreekt in me, alleen
z'n stem is wat zwak en ouwelijk geworden en mij zelf kom ik vaak overleden voor.’
- Nescio - 27 - ‘Wat is de betekenis van dit alles? Het moet een doel hebben, deze
cirkel van afschuw, geweld en angst, want anders is het universum zonder doel, en
dat is ondenkbaar.’ - Arthur Conan Doyle - 28 - ‘De verduistering van het Godslicht
is geen uitdoven; morgen reeds kan wat tussenbeide trad geweken zijn.’ - Martin
Buber - 29 - ‘Het valt te betreuren dat in de discussies in de openbare ruimte over
God en religie de theologische vaardigheden van de spreker/schrijver een
ondergeschikte rol spelen, waardoor men - met name bij kritiek uit atheïstische hoek
- vaak de indruk krijgt dat hier zonder enige kennis van zaken uitspraken worden
gedaan. Geen zinnig mens zal het wagen zonder natuurwetenschappelijke training
over dna-technieken of de snaartheorie te spreken of te schrijven. Waarom ervaren
velen deze terechte eis van voorkennis niet als het om geesteswetenschappelijke
fenomenen, zoals God en religie, gaat?’ - Hans van Stralen - 30 - ‘Er was geen
onderscheid meer tussen haar lichaam en de ruimte, en alles wat zich in die ruimte
bevond en wie daar nog was. Geen afstand. Er was alleen een gloed.’ - Vonne van
der Meer - 31 - ‘Het is alleen maar omdat we niet verder kunnen gaan, omdat de taal
ons zo geweldig in de steek laat, dat we de zekerheid ervaren van een goddelijke
betekenis, die de onze betekenis te buiten gaat en omgeeft. Wat achter het bereik
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van het menselijk woord ligt is de welbespraaktheid van God.’ - George Steiner 32 - ‘Vijfendertig jaar ben ik [met schaken] bezig geweest. Was het het waard? Ik
heb toernooien gewonnen en over de wereld gereisd. In Zuid-Amerika heb ik mannen
gesproken uit de dageraad der mensheid en in Azië ging een vrouw voorbij die
schreed of zij nooit zou sterven. In een kleine zijstraat in Praag, schuin tegen de berg
op naar het slot, heb ik God gezien.’ - J.H. Donner - 33 - ‘Oude vriend, je mag knielen
als je dit leest, want nu kom ik tot de zoete kern van mijn bewering. Ik wist nog niet
wat ik je wilde zeggen, maar nu weet ik het. Ik wist niet wat ik wilde beweren, maar
nu ben ik zeker. Al mijn toespraken waren hoogstens een inleiding, al mijn proberen
alleen maar een schrapen van mijn keel. Ik geef toe dat ik je gepijnigd heb, alleen
maar om je aandacht te trekken. Ik geef toe dat ik je verraden heb, alleen maar om
je op je schouder te kunnen tikken. Tijdens al ons kussen en knuffelen, liefste, wilde
ik alleen dit fluisteren: God leeft, en de magie is om ons heen.’ - Leonard Cohen 34 - ‘Hoe meer onzin iemand gelooft, hoe beter af hij is.’ - Charles Bukowski - 35 ‘“En, heb je mijn mijn raadsel al opgelost?” zei de Hatter tegen Alice. “Nee, ik geef
het op,” antwoorde Alice. “Wat is het antwoord?” “Ik heb werkelijk geen idee,” zei
de Hatter.’ - Lewis Caroll - 36 - ‘Als je ziet hoeveel sporters God bedanken voor hun
overwinning en als je tegelijkertijd de ellende in de wereld bekijkt, moet je haast
concluderen dat God zich alleen om wielrennen, voetbal en tennis bekommert.’ Geert Hoste - 37 - ‘Het is een obsessie geworden. Denk vaker aan God dan gij adem
haalt, scheef de heidense wijsgeer Epictetus. Dat doe ik. Maar aan welke God denk
ik: aan een God die bestaat buiten mij, of aan een God die de schepping is van mijn
verbeelding? - Ik ken U niet, maar Gij zijt mijn levensadem.’ - Maria Rosseels - 38
- ‘Toen één van zijn Chassied klaagde over Gods verborgenheid zei Rabbi Pinhas:
“Het houdt op verborgen te zijn als je weet dat het zich verbergt.” Maar het houdt
niet op zich te verbergen’. - Annie Dillard - 39 - ‘God ging voorbij; / Neen, niet
voorbij, hij toefde.’ - Nicolaas Beets - 40 - ‘“Wacht even, mijn jongen!”, sprak hij
met zware stem, “je moet eerst geloof leren voor je van de kwink af kunt komen.”’
- Maarten Toonder - 41 - ‘Als God op aarde zou wonen, zouden de mensen zijn
ruiten ingooien.’ - Jiddisch Spreekwoord - 42 - ‘Denken dat God minder bestaat als
men Hem een kleine g toebedeelt, is net als denken dat de tweede wereldoorlog
minder heeft plaats gevonden als men Adolf Hitler zonder hoofdletters schrijft.’ Benno Bernard - 43 - ‘God is een cirkel waarvan het middelpunt overal en de omtrek
nergens is.’ - Empedocles - 44 - ‘Zijn vader wilde weten: “Waarom verspil je je tijd
in het bos? Waarom ga je daar steeds heen?” De jongen zei: “Ik zoek God”. En de
vader zei: “Maar is God dan niet overal? En overal de zelfde?” “Ja,” zei de jongen,
“Maar ik niet.”’ - Elie Wiesel - 45 - ‘Zeg niet wat God wil, dat wil Hij niet.’ - N.N.
- 46 - ‘Ik begrijp niet hoe het komt dat godsdienstige mensen aan God nooit gezond
verstand toeschrijven.’ - W. Somerset Maugham - 47 - ‘Gott
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‘Ik ken U niet, maar Gij zijt mijn levensadem.’ - Maria Rosseels. (Foto: Henk Rozeboom, slotkapel
Wittenberg)

Liter. Jaargang 20

6
wurfelt nicht.’ - Albert Einstein - 48 - ‘God is de eenzaamheid van de mensen.’ Jean-Paul Sartre - 49 - ‘Ken je mij? Wie ken je dan? Weet je mij beter dan ik?’ Huub Oosterhuis - 50 - ‘Indien God niet bestond, moest men hem uitvinden.’ Voltaire - 51 - ‘God zal me wel vergeven. Dat is tenslotte zijn vak.’ - Heinrich Heine
- 52 - ‘Vanuit een verdedigende houding kan niets waars over God gezegd worden.’
- Marilynne Robinson - 53 - ‘Met zijn tweeën aangeraakt worden door dezelfde God.
Ziedaar de definitie van de liefde.’ - Herman Brusselmans - 54 - ‘God is geen
uitwendige macht die met de vuist op tafel beukt en zegt: “Ho, nu zal ik je eens
leren!” Neen, God doet alsof Hij niet eens bestaat, zodat alles aan onszelf wordt
overgelaten.’ - Søren Kierkegaard - 55 - ‘In zekere zin herhaalt zich het mysterie
van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die
mens wordt.’ - Simone de Beauvoir - 56 - ‘God schiep het eten, de duivel de koks.’
- James Joyce - 57 - ‘JHWH. Wij weten, dat de naam van die vier letters wordt
verklaard uit een Hebreeuws werkwoord dat “zijn” betekent. Beter nog, “er zijn”,
dus “gebeuren”. En als wij het diep ophalen, dan schijnt die woordstam eigenlijk te
betekenen: vallen. Voorvallen. [...] Dat “vallen” waar onze God zijn naam aan gehecht
heeft, dat is nu wat van ons ook gevraagd wordt. [...] dat wij vallen, ons overgeven
aan het geheim dat het verval van een rivier uitmaakt.’ - Willem Barnard - 58 - ‘Ik
vrees inderdaad voor mijn land als ik bedenk dat God rechtvaardig is.’ - Thomas
Jefferson - 59 - ‘Het toeval is de schuilnaam waarvan God zich bedient wanneer hij
incognito wil optreden.’ - Albert Schweitzer - 60 - ‘Het is bepaald niet weinig ironisch
dat, omdat zowel gedichten als gebeden eenzijdige conversaties zijn, ze allebei een
projectie, een bedenken van een publiek nodig hebben.’ - Malachi Black - 61 ‘Materie is hol en God is de blazer, wangen bol.’ - Hilbrand Rozema - 62 - ‘God zag
dat het goed was; maar dat is lang geleden.’ - Wim Gijsen - 63 - ‘Voor God is alles
schoon, goed en rechtvaardig; maar de mensen geloven dat het ene onrecht is en het
andere recht.’ - Heraclitus - 64 - ‘Ik denk soms dat God zichzelf bij het scheppen
van de mens enigszins overschat heeft.’ - Oscar Wilde - 65 - ‘Ik houd van het leven
omdat ik God ken en weet dat Hij van mij houdt, niet omdat alles goed gaat.’ Nicolaas van Cusa - 66 - ‘[zij zegt] “Je bent de ideale schrijver, je ziet alles en je
zegt niets.” Waarop Fransje het volgende op een papier zet: “Dat is de definitie van
God.”’ - Tommy Wieringa - 67 - ‘Je kunt beter God vermoeden dan hem bestuderen.’
- Herman Finkers - 68 - ‘Wat gij niet kent of niet begrijpt, noemt gij God, en zodra
gij het die naam gegeven hebt, wordt gij er bang voor.’ - Herwig Hensen - 69 - ‘Salve
me ab ore Leonis.’ - David - 70 - ‘De mystici vinden hun methode niet in de logica,
maar in het leven. Hun kennistheorie luidt dat de geest van de mens in essentie
goddelijk is en in staat tot onmiddelijke communicatie met God, the One Reality.’ Evelynn Underhill - 71 - ‘Als je God aan het lachen wilt maken, vertel hem dan je
plannen.’ - Woody Allen - 72 - ‘Als jongeman bad ik tot God: “Geef me kuisheid
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en matigheid. Maar nu nog even niet.”’ - Aurelius Augustinus - 73 - ‘Christus is niet
meer te vinden waar men de overleefde idylle probeert vast te houden. Hij heeft er
zich van losgemaakt, want hij moet verder.’ - Cornelis Rijnsdorp - 74 - ‘Ik spreek
Spaans tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen mannen en Duits tegen
mijn paard.’ - Karel v - 75 - ‘Alleen God bestaat. De mens is gezichtsbedrog.’ Jean-Paul Sartre - 76 - ‘Dus Einstein had het fout toen hij zei: “God dobbelt niet.”
De bestudering van zwarte gaten doet vermoeden dat niet alleen God met dobbelstenen
speelt, maar dat hij ons soms verwart door ze te gooien waar wij ze niet kunnen zien.’
- Stephen Hawking - 77 - ‘God is enkel een symbool, een woord, dat werkelijk zijn
betekenis verloren heeft, want kerken en tempels hebben het vernietigd.’ Krishnamurti - 78 - ‘Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten.’ - Willem Kloos
- 79 - ‘Allen zijn slechts delen van een kolossaal geheel, waarvan de natuur het
lichaam is en God de ziel.’ - Alexander Pope - 80 - ‘Ik heb God overal gezien en
nooit begrepen.’ - Alphonse de Lamartine - 81 - ‘Ik zoek het woord waarmee God
de wereld geschapen heeft.’ - Gerrit Achterberg - 82 - ‘Die liefdevolle armen waar
mijn zus zo graag van sprak / moeten dan toch mijn loodzwaar zelf / gedragen hebben,
want / hoewel ik in de lege lucht klauw / en niets gevoeld heb, geen omarming, ben
ik niet neergestort.’ - Denise Levertov - 83 - ‘In Genesis staat dat er in den beginne
ledigheid was en dat God er op in werkte. Voor een kunstenaar is dat volkomen
duidelijk.’ - Willem de Kooning - 84 - ‘En het was daar dat hij voor het eerst in zijn
leven het onbeweeglijke in zich voelde, zonder te weten wat het was. Met een zacht
plofje landde het in zijn hart.’ - Oek de Jong - 85 - ‘Zou ik het durven zeggen? Men
leert God gemakkelijk kennen, als men maar niet poogt hem te definiëren.’ - Joseph
Joubert - 86 - ‘Als ik God zou zijn, zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet.’ Louis van Gaal - 87 - ‘De noodzakelijkheid is God. Meer weet ik van God niet te
zeggen. En 't spijt me.’ - Multatuli - 88 - ‘God is een komiek, die speelt voor een
publiek dat te bang is om te lachen.’ - Henry Louis Mencken - 89 - ‘Als ik tot God
spreek, noemt men dat bidden. Als God tot mij spreekt, noemt men dat psychose.’ Herman van Veen - 90 - ‘A case of contradictories which are true. God exists: God
does not exist. Where is the problem? I am quite sure that there is a God in the sense
that I am quite sure my love is not illusory. I am quite sure that there is not a God in
the sense that nothing real can be anything like that which I am able to conceive
when I pronounce this word. But that which I cannot conceive is not an illusion.’ Simone Weil - 91 - ‘Jij: mag ik / dat zo zeggen of moet het devoot en wie vraagt /
dat van mij als ik de laatste ben die tegen je praat.’ - Henk Knol - 92 - ‘Geloven
betekent het verstand verliezen om God te winnen.’ - Lev Sjestov - 93 - ‘God is meer
dan een man.’ - Dorothee Sölle - 94 - ‘All shall be well, and all manner of things
shall be well.’ - Julian van Norwich - 95 - ‘Het geloof is een lege hand.’ Maarten
Luther

Liter. Jaargang 20

8

Malachi Black & Ruben Hofma
Klinker & Medeklinker
Prime
I don't believe that you made me
into this tremolo of hands,
this fever, this flat-footed dance
of tendons and the drapery
of skin along a skeleton.
I am that I am: a brittle
ribcage and the hummingbird
of breath that flickers in it.
Incrementally, I stand:
in me are eons and the cramp
of endless ancestry.
Sun is in the leaves again.
I think I see you in the wind
but then I think I see the wind.

Priem
Ik geloof niet dat u mij hebt gemaakt,
dit paar trillende handen,
deze koorts, deze platvoetendans
van pezen, deze gordijnen
van huid over een skelet.
Ik ben wat ik ben: een broze
ribbenkast en het vogeltje
van adem dat er in rondfladdert.
Stap voor stap ga ik rechtop lopen:
met in mij de eonen en de kramp
van een eindeloos voorgeslacht.
Zon ligt weer op de bladeren.
Ik denk dat ik u in de wind zie
maar dan denk ik dat ik de wind zie.

Malachi Black
Uit: Storm Toward Morning, Port Townsend 2014.

Priem [klinker]
- Publicatie is het leven na de dood voor een gedicht. Aan het statische beeld dat een
gedrukte pagina is, moet het gedicht zijn eens zo vloeibare lichaam afstaan, zonder
nog rekening te houden met de omstandigheden van zijn geboorte, of de krankzinnige
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- Wie kan de doden doen herrijzen? Zelfs Orpheus kan dat niet. Maar als hij naar het
land van de doden gaat, moet de dichter de waarschuwing van de Sibille in gedachten
houden:* Facilis descensus Averno; / noctes atque dies patet atri ianua Ditis; / sed
revocare gradum superasque evadere ad auras, / hoc opus, hic labor est. - Yeats stelde, om een retorisch effect te bereiken, de zaak te eenvoudig voor toen
hij zijn beroemde onderscheid maakte tussen de poëtische, productieve aanvaringen
die men met zichzelf heeft en de retorisch-productieve gesprekken die men met
anderen heeft. In feite heeft de poëzie alleen het conflict nodig. Of het conflict nu
met zichzelf is, met de taal, de voorgangers, de geliefden, de regering of met God,
dat doet er niet toe. Gedichten zijn tenslotte gezangen voor de spreekstem. En bijna
altijd is er iets extreems aan de hand als iemand in gezang uitbarst. - Thomas Merton zegt: ‘Overpeinzing is ook een antwoord aan een oproep: een
oproep van Hem die geen stem heeft, en die toch spreekt in alles wat er is en die,
vooral, spreekt in de diepten van iemands zelf. Want wij zijn zelf Zijn woorden.’ - Het is bepaald niet weinig ironisch dat, omdat zowel gedichten als gebeden
eenzijdige conversaties zijn, ze allebei een projectie, een bedenken van een publiek
nodig hebben. Niet minder dan bij een gebed bedenkt het gedicht niet alleen een zelf,
die de communicatie verzorgt, het moet ook een ontvanger bedenken en construeren
die voldoende toegerust is om het aangebodene te ontvangen, te begrijpen en te
internaliseren. Dat is wat ‘Prime’ doet, een moderne psalm zijn. - V: Wat is vorm?
A: Een vraag. Ja, het lichaam van het gedicht is een vraag, een kwestie, voor
zoverre het woord kwestie samenhangt met ‘queeste’, met een zoektocht. De dichter
moet zich overgeven aan de zoektocht; het gedicht moet zich overgeven aan de anima
die gezorgd heeft voor haar ontstaan. En daarom wordt een gedicht vaak meer bij
elkaar gehouden door de realisatie van haar vorm dan door enige vorm van realisatie.
De afronding van een gedicht is haar lichaam, en andersom - een gedicht begint naar
vorm te tasten en eindigt ermee de vorm te omarmen. Net, misschien, zoals ‘Prime’
probeert te beweren, als alle andere materiele zaken. -
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- Gertrude Stein: ‘Wat is de wind, wat is het?’ - De optatieve grammatica - het wensen en het hopen - is bij lange na niet de enige
kracht die leven geeft aan de lyrische poëzie, maar ze is een praktisch onmisbaar en
heel belangrijk onderdeel in het proces van haar ontstaan. Eén van de belangrijkste
doelen van een lyrisch gedicht is tenslotte om, voor zover mogelijk, de kloof tussen
de realiteit en het verlangen te dichten, een brug te zijn tussen dingen zoals ze zijn
en hoe ze zouden moeten zijn. ‘Iets alleen maar willen helpt niet’, zeggen wij, maar
iets graag willen levert vaak onze diepste en meest bevredigende poëzie op. En
daarom is ‘Prime’ net zo zeer een werk van verbazing als dat het een wens is. - Augustinus: ‘De armoede van het menselijk intellect gebruikt een overvloed van
woorden: meer woorden om te zoeken dan om te vinden, smeekbeden duren langer
dan de tijd nodig ze te verhoren, en aankloppen is meer moeite voor de hand dan
aanpakken.’ - De echte motor van de poëzie is niet het ego, maar de ontdekking, niet de voorkennis
maar het gepluk aan de buitenkant van de halve wetenschap, het najagen van de
verrassing meer dan de zekerheid van een veilige strategie. Op deze manier zullen
onze gedichten groter zijn dan wij zelf - ze zullen slimmer zijn, en wijzer, grappiger
en subtieler dan wij zelf zijn. Noem de kern van de ontdekking hoe u wilt, maar ik
noem het een openbaring. Maar wat openbaart ‘Prime’? Misschien is het alleen maar
een bevestiging van Heideggers claim: ‘Een dichter te zijn in een armoedige tijd
betekent aanwezig te zijn, te zingen, op het spoor van de voortvluchtige goden.’ - George Steiner: ‘Het is alleen maar omdat we niet verder kunnen gaan, omdat de
taal ons zo geweldig in de steek laat, dat we de zekerheid ervaren van een goddelijke
betekenis, die onze betekenis te buiten gaat en omgeeft. Wat achter het bereik van
het menselijk woord ligt, is de welbespraaktheid van God.’ Malachi Black - (vertaling Menno van der Beek)

De onhandige twijfelaar [medeklinker]
Eind 2014 stuitte ik op een Amerikaans poëziedebuut, religieus getint en opvallend
lyrisch geschreven, dat niet - maar dan ook echt niet - aan de aandacht van
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Liter mocht ontsnappen omdat het perfect past bij de Literse traditie: Storm toward
morning van Malachi Black. De bundel trof me in mijn ongelovige brein en bracht
me in vervoering.
Middenin is de sonnettenkrans ‘Quarantine’ te vinden die danst rond de
mogelijkheid van het bestaan van God en die door Menno van der Beek voor de
gelegenheid van dit themanummer vertaald is. Hoewel ik tijdens lezing van
‘Quarantine’ niet meer geloofde in een moedwillige Maker, een Wezen van begin
en einde of een Opperbewustzijn, koester ik die bundel en in het bijzonder de
sonnettenkrans. Ik las de krans steeds sneller, luider en nadrukkelijker, steeds
kortademiger en tegelijk opgeluchter, alsof ik naar een einde toe las, maar er was
geen einde, en er was geen beginnen aan, deze krans, deze kring, ik tolde maar rond
in deze gedichten. Dat is wat het rijm en ritme doen, en de hartstocht van deze poëzie.
Dus ik begon opnieuw en opnieuw en kreeg toenemend ontzag voor de machtige
taal van een gelovige twijfelaar. Krachteloze stilte en het gevoel van een kloppend
voorhoofd was wat overbleef toen ik de krans uiteindelijk was ontvlucht.
‘Prime’ is het tweede en een eenvoudiger te duiden deel van ‘Quarantine’. De
aanvang maakte mij alert; dit kon weleens voor mij spreken. Black roept met de
eerste regel een probleem over ‘Prime’ af. Blacks sonnettenkrans is als een
gebedenreeks, gericht aan de Schepper en of die wel of niet bestaat, dat is de
hamvraag, of eerder: of ‘ik’ gelooft in God of niet. De spreker antwoordt in deze
aanvang ontkennend, maar verzwakt verderop met ‘I think I see you in the wind’,
en verzwakt die waarneming vervolgens ook weer. En alleen al het feit dat deze
twijfelaar spreekt, bidt tot God, is een verzwakking. Want wat je aanspreekt, breng
je een beetje tot leven (en dat mag Joost Baars weten, zie het interview met hem in
deze Liter). Ik zie hoe de spreker ‘this fever’ en deze ‘flat-footed dance of tendons’
heeft en is terwijl hij bidt tot God, koortsachtig en zenuwachtig, misschien uit strijd,
biddend tegen beter weten in, of uit ontzag, omdat de spreker maar niet kan begrijpen
hoe Perfectie zoiets imperfects in het leven riep. En toch durft de spreker te zeggen
dat hij niet gelooft dat Hij het individu dat hij is, gemaakt heeft.
Waarom gelooft de spreker er niets van? Om zijn tekortkomingen. Het is een
zwakkeling, een mens, een zenuwlijder, een dwalende nomade, een lastpak van een
lichaam, een ziekelijk wezen, ‘this tremolo of hands, / this fever, this flat-footed
dance / of tendons and the drapery // of skin along a skeleton.’ Een en al
kwetsbaarheid, ‘a brittle / ribcage and the hummingbird /of breath that flickers in it.’
De kolibrie heeft een snelle vleugelslag, dus de spreker moet last hebben van
kortademigheid. Een kolibrie van adem die in die ribbenkast opgesloten zit, een
kolibrie van adem nodig te hebben überhaupt, om te kunnen leven; het is niet te
geloven dat een geniale Bedenker zijn schepsels zo kan mismaken. De frase ‘tremolo
of hands’ lijkt qua klank de onhandigheid van de spreker nog eens te
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benadrukken. Waarom schiep God zoiets, de mens? Zijn wij onderdeel van een proef,
maakte God een foutje, zijn wij slechts de vormen in een kijkdoos?
‘I am that I am’, schrijft Black en natuurlijk is dat deels speels, een toespeling op
een naaminterpretatie van God, ‘Ik ben’. Maar nu spreekt de mens van zichzelf en
na die opsomming van zwakte klinkt het maar als een uitgezuchte holle frase. ‘ik’
stelt niet veel voor, en dat wordt nogmaals benadrukt doordat ‘a brittle’ er pal achter
staat, bij wijze van de enige juiste specificering van ‘that’. In de derde strofe doet
Black er een schep bovenop met de meetbare mens. ‘Incrementally’, ik moest het
opzoeken, betekent een uitdrukbare vaste of variabele toename in hoeveelheid van
iets meetbaars. ‘in me are eons and the cramp / of endless ancestry.’ De spreker gaat
gebukt onder de voorgaande generaties, zwakkeling op zwakkeling plantte zich voort
en is nu zelfs als zeurende lichamelijke pijn aanwezig in deze spreker. Hij kan
nauwelijks bewegen, dus ‘I stand’.
Omdat ‘Prime’ van de canonieke uren het vroege ochtendgebed is, begint de
slotstrofe met de opgekomen zon. De blaadjes vangen het licht en de spreker vangt
de blaadjes die bewegen door de wind, die onzichtbare kracht die overal kan komen
en alles kan laten bewegen. De ontkenning in de openingsregel wordt tot slot niet
ontkracht. Maar dit is pas het tweede gedicht in de reeks en twijfels kunnen
zekerheden worden en zekerheden twijfels.
Ruben Hofma

Eindnoten:
* De weg richting de Averno [de onderwereld] is makkelijk, / dag en nacht staat de deur van de
onderwereld open / maar om op je schreden terug te keren naar de bovenwereld / dat is een
zware onderneming (Vergilius, Aeneis [VI]. Vertaling Mart van der Hiele).
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Jamie Quatro
Meegevoerd
Vertaling Nicolette Hoekmeijer en Mia Martin
- ‘Meegevoerd’ is een kort verhaal dat typerend is voor de poëtische stijl
en thematiek van Jamie Quatro. In januari 2018 verschijnt haar eerste
roman; de vertaling van de hand van Nicolette Hoekmeijer verschijnt in
het voorjaar 2018. ‘Meegevoerd’ is het eerste in het Nederlands vertaalde
werk van Quatro en verscheen oorspronkelijk in de bundel I Want to Show
You More (2013). *
Het visioen begon toen ik negen was. Het was steeds hetzelfde: ik was alleen, stond
op het stenen terras voor ons huis, keek hoe dikke wolken boven de bergen in woeste
tinten rood en paars veranderden, zich samenpakten en wervelden. Warreling,
windhoos, melkweg. De wind zwol aan, mijn haar striemde in mijn gezicht en ik
voelde - wist - dat de wereld aan de vooravond stond van een grote catastrofe. Toen
een ruk bij mijn middel, alsof ik een vlieger was die wordt opgelaten aan een touwtje
dat net onder mijn navel vastzat. Het moment van opstijgen was daar; het enige wat
ik hoefde te doen was me overgeven - mijn ogen sluiten, mijn ledematen ontspannen
- en ik zou, buik eerst, de draaikolk in worden geslingerd.
Het visioen eindigde daar. Nooit verliet ik het terras.
Toen ik het aan mijn moeder vertelde, zei ze, God spreekt tot zijn kinderen in dromen.
Ze zei dat we altijd voorbereid moesten zijn op de terugkeer van de Heer: een goed
leven leiden en onze dagen aan ons werk wijden, met één oog op de hemel gericht.
Ik zag mijn moeder voor me, die, op een klapstoel op ons dak, bonen brak.
Ik herinner me niet wanneer het visioen ophield. Na verloop van tijd dacht ik er niet
meer aan. Ik werd volwassen en trouwde met een goede man die huilt bij
doopplechtigheden en onze kinderen spinnen naar buiten laat brengen in plaats van
ze dood te slaan, zoals ze eigenlijk willen; en die nooit gaat slapen zonder een deel
van mijn lichaam te kussen. Hij zegt dat hij er op zijn sterfbed zeker van
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wil zijn dat zijn lippen iedere vierkante centimeter hebben beroerd. Toen ik hem
tijdens onze studie vertelde dat ik me aangetrokken voelde tot een van zijn vrienden,
die geprobeerd had me te versieren, zei hij: ‘Laat me zien wat je met hem zou doen,
als het kon.’
Drie jaar geleden - zeventien jaar getrouwd - werd ik verliefd op een man die
vijftienhonderd kilometer verderop woont. Tien maanden praatten deze man en ik
dagelijks, totdat hij uiteindelijk treinkaartjes kocht en een datum voor een ontmoeting
prikte. We - we zoeken gewoon een auto, zei hij aan de telefoon. Het maakt verder
niet uit, zolang hij maar leeg is.
Op de dag dat hij dit voorstelde, belde ik mijn moeder en vertelde haar over de affaire.
Ik zei dat ik een einde wilde maken aan de ontrouw, maar wel bevriend met de man
wilde blijven. Ik zei dat ik van mijn man hield en mijn huwelijk wilde redden. Wat
ik niet zei was dat ik eigenlijk alleen maar wist dat ik geacht werd het te willen
redden; als ik het goede deed, dacht ik, zou mijn hart uiteindelijk wel volgen.
Mijn moeder bleef stil.
Zeg alsjeblieft dat je er niet mee doorgaat, zei ze. Op geen enkele manier.
Gaat het goed met de kinderen? vroeg ze. Mag ik er even eentje aan de telefoon?
Nadat we hadden opgehangen, ging ik een flink eind rennen; het laatste blok van de
steile straat naar ons huis liep ik. Er hing een wolk voor de zon zodat over de lengte
van de hele stoep schaduw viel, toen trok de wolk weg, heel plotseling; het licht
schoot door de straat op me af, een paar seconden waarin het leek alsof de weg zelf
bewoog, als een lopende band die me van onderop zou scheppen. Het oude visioen
kwam terug. De opwaartse ruk in mijn buik. Ik herkende het gevoel - wat ik steeds
weer voelde als de andere man, de verre man, me vertelde wat hij zou doen als hij
me echt had, mijn polsen vastgeklemd boven mijn hoofd.
Het zou pure aanbidding zijn, zei hij. Ik zou mezelf als een hostie op je tong vlijen.
Dit keer, in het visioen, was de andere man bij me. Ik zou graag zeggen dat hij naast
me stond - dat we gelijken waren - maar hij was zo groot als een peuter. Ik hield hem
in mijn armen. Hij was slap en ademde nauwelijks, zijn huid was
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grauw, de kleur van het gezicht van mijn tweejarige zoontje op de avond dat we hem
naar de eerste hulp brachten met valse kroep, en ik wist dat ik elk moment kon worden
meegevoerd omdat ik deze man naar God moest dragen en hem in Zijn schoot moest
leggen zodat God... ja, wat? Ik wist het niet.
Flauwekul, zei de man toen ik hem vertelde over het visioen. Daar ben ik al.
Mijn beurt, zei hij. Jij, ik, we lopen door het bos. Het is winter. Er is net een halve
meter sneeuw gevallen. We zijn zo uitgelaten als kinderen. Ik zit achter je aan en als
ik je te pakken heb, duw ik je in een sneeuwbank en ga op je liggen. Boven ons breekt
de hemel open en daar is God, hij kijkt met een grote glimlach op ons neer, en hij
zegt, keer op keer, Ja.
Ik wou dat ik jouw God kende, zei ik.
Gaat gebeuren, zei hij. Je hoeft alleen maar op te komen dagen. Grand Central Station,
13 februari, 09.00 uur.
Zeg dat je er zult zijn, zei hij.
Twee jaar later, toen ik mijn moeder belde om haar te vertellen hoezeer ik de man
miste, hoezeer een deel van me wilde dat ik onze geplande ontmoeting had doorgezet
terwijl ik tegelijkertijd al spijt had van de telefoonseks, want als we die niet hadden
gehad dan hadden we misschien de vriendschap kunnen redden - toen ik haar vertelde
dat iets in me voortdurend huilde, en dat ik hoopte dat er letterlijk een Wederkomst
en een Koninkrijk der Hemelen zouden zijn omdat de man en ik dan de hele
eeuwigheid gewoon zouden kunnen praten, zei zij: Wacht even - telefoonseks? en
ik zei: Dat had ik je toch verteld? en zij zei: Je zei dat je een affaire had, en ik zei:
Nee, dat was het niet, niet op die manier, en zij zei: Dat heb ik dan zeker aangenomen,
en ik zei: Ik kan niet geloven dat je al die tijd hebt gedacht dat ik het heb doorgezet.
Had je net zo goed wel kunnen doen, zei ze. Het is allemaal gelijk in Gods ogen.
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Hans Werkman
Liter en het c-woord
Liter gaf een borrel, zomer 2016. Ik had als oud-hoofdredacteur een uitnodiging
ontvangen. Dus stond ik in het zomerse Utrecht in de tuin van De Winkel van Sinkel
een bitter lemon te drinken. Gerda van de Haar nipte aan een witte wijn, Mart van
der Hiele was er en Janneke van der Veer, Willem Jan Otten nam een bitterbal en
Menno van der Beek kauwde op een stokje. Ik dacht aan regels uit het lichtvoetige
gedicht dat Menno eens voor mij schreef toen hij nog u tegen me zei: ‘Ik neem een
slok. U schuift de dasknoop los / en krult de fijne mond in een ontspannen lach; / we
drinken wat. We voelen elkaar aan.’

Liter zonder
Toen namen Len Borgdorff, de huidige hoofdredacteur, en dichter Jane Leusink mij
even apart aan zo'n hoog tafeltje en ze vroegen: ‘Wat zou je ervan vinden als we het
woord “christelijk” eens weglieten op het omslag van Liter?’ Dat was een vriendelijke
en belangstellende vraag, maar tegelijk voelde ik aan m'n water dat de teerling al
geworpen was. Dit was niet helemaal waar. In september 2016 verscheen het nieuwe
nummer met op de cover nog ‘Liter, christelijk literair tijdschrift’. Maar toen mijn
oog in december op het volgende nieuwe nummer viel, bleek dat ene woord
onvindbaar te zijn.
Ik verwachtte een redactieverklaring, maar nee, niets. Wel een voorpublicatie uit
Marcel Mörings roman Eden, die ik zeker moet gaan lezen, een fraai gedicht van
Hilbrand Rozema, een gesprek met Jane Leusink die ‘een appeltje met God te schillen
had’ (en wie niet, maar zo zegt de dichter het), een verhaal van de boeiende Jannie
Regnerus, reacties op de inmiddels befaamde Christian Wiman, een wat narcistisch
dagboek van Benno Barnard, en warempel aandacht voor de lang voorbije katholiek
Pieter van der Meer de Walcheren wiens dagboek in mijn kast staat. Een boeiend
nummer dus, in de stijl van een christelijk literair tijdschrift. Maar zonder verklaring
waarom dit woord, na 83 nummers mét, nu uit de kop verdwenen was.
De redactie en ik mailden na nummer 83 met elkaar. Ik vernam dat het woord
‘christelijk’ werd geschrapt omdat het de abonneewerving deed stagneren. Potentiële
nieuwe lezers werden erdoor afgeschrikt. Maar is de redactie niet bang dat een deel
van de huidige lezers - christenen die in literatuur geïnteresseerd zijn - zich onder
de nieuwe vlag voor de gek gehouden voelt en verdwijnt?
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In het Nederlands Dagblad (30 jan. 2017) werd Len Borgdorff bevraagd op de
verdwijning van het c-woord en daarbij ging het vooral over ideële argumenten. Hij
verklaarde: ‘Liter is bij uitstek het blad waarin literatuur en levensbeschouwing elkaar
niet alleen raken, maar ook met elkaar in gesprek gaan.’ ‘Liter wil podium bieden
aan een open discussie.’ Dat daarbij de christelijke traditie in de cultuur een belangrijk
element van beschouwing en onderzoek blijft, staat buiten kijf, aldus Len. ‘Maar wat
mij betreft is ook een agnost als de dichter Anton Ent van harte welkom.’ ‘Liter is
een podium en draagt geen eigen standpunten uit.’

Vlag
Sinds het gesprekje in De Winkel van Sinkel kriebelde er iets bij mij. Nu begon het
te jeuken. Liter was immers al sinds de oprichting in 1991 ‘een platform’, zoals de
redactie (Rien van den Berg, Steven van der Gaauw, Gerda van de Haar, Tjerk de
Reus, Hans Werkman en Dirk Zwart) in het eerste nummer verklaarde. Daar plantte
de redactie toen een vlag met opschrift bij: ‘een platform voor allen die met een open
bijbel literatuur schrijven of over literatuur schrijven. De bijbel is voor de redactie
het Woord van God, waarin het uiteindelijk gaat om Jezus Christus: de weg, de
waarheid, het leven.’
Dit lijkt beperkend, maar zo was het niet. Er verschenen immers ook veel niet
specifiek christelijke bijdragen in Liter, want christenen schrijven ook literair over
voetbal en groot hoefblad. Liter kon zich bovendien gemakkelijk verbreden door het
begrip ‘christelijk’ ruimer op te vatten dan zijn meer orthodox-protestantse voorganger
Woordwerk veelal gedaan had. De katholieken bijvoorbeeld waren in Liter
ruimschoots voorhanden, vanzelfsprekend.
Een verschil was vooral dat Liter terecht de ramen meer opengooide dan
Woordwerk gedaan had. Liter wilde niet alleen ‘het contact onderhouden met de
eigen christelijke traditie’ maar ook ‘het gesprek aangaan met de huidige literaire
cultuur’. Dit laatste bleek uit interviews met seculier geworden auteurs als Jan
Siebelink en Stephan Enter. Ook werkten af en toe niet-christenen mee, dit alles in
respect voor de vlag met het c-woord.

Winkel van Sinkel
Deze vlag is anno 2016 na negentien jaargangen door de huidige redactie achter de
coulissen gezet en vervangen door de quote ‘Liter is het beste argument dat
levensbeschouwing literatuur niet in de weg zit, en andersom’. Een forse wending,
zonder toelichting. ‘Christelijk’ is naar buiten toe vervangen door het brede begrip
‘levensbeschouwelijk’. De kans is groot dat Liter zo een Winkel van Sinkel wordt
waar alles te koop is, maar niets in het bijzonder wordt geaccentueerd, laat staan
gekoesterd. Dat koesteren wordt overgelaten aan individuele redacteuren,
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van wie de meesten nog bewust christen zijn, maar die onder de nieuwe vlag ook
vervangen kunnen worden door een agnost, aldus de hoofdredacteur, of (ik vul aan)
een andersgelovige.
Vroeger kon ik in Liter of in Woordwerk een stevig discussie-interview houden
met Jan Siebelink of Oek de Jong, waarin deze auteurs niet maar een platform kregen,
maar ook geconfronteerd konden worden met het woord ‘christelijk’ op de vlag. Het
nieuwe Liter echter ‘draagt geen eigen standpunten uit’, zegt de hoofdredacteur.
Hoe heb ik het nu? Draagt een literair tijdschrift per definitie geen standpunt uit?
Ik ga te rade bij Literaire tijdschriften (1985) van Siem Bakker. Ik beperk me tot na
1945. Podium droeg een humanitair standpunt uit, De nieuwe stem koos voor een
socialistisch perspectief, Libertinage was anticommunistisch, in Maatstaf heerste
een sterk antifascisme, Merlyn werkte streng ergocentrisch, alleen vanuit het werk,
De Revisor was structuralistisch van karakter. Standpunten van literaire tijdschriften!

Oek de Jong
Heeft Liter de laatste jaren het schrappen van het woord ‘christelijk’ uit de ondertitel
al voorbereid, misschien onbewust? Dit bleek niet uit de medewerking van
gastschrijvers die substantieel bijdroegen aan het christelijk karakter van het blad:
Willem Jan Otten (2012), Les Murray (2015), Désanne van Brederode (2014). Maar
het is de vraag of een aantal bijdragen van anderen zich wel verdroegen met de vlag
van Liter.
De medewerking van Oek de Jong is daar een voorbeeld van. Zijn
gastschrijverschap in Liter 59 t/m 62 en een aantal reacties in Liter op zijn werk zie
ik achteraf als een veeg teken. Zijn werk werd herlezen en ontleed, maar vooral
literair, weinig levensbeschouwelijk, terwijl hij met zijn diepe voorliefde voor de
oude mystiek die tegen Confucius en Lao Tse aanleunt, toch alles in zich heeft om
in een christelijk literair tijdschrift een pittig discussie-interview op te leveren. Maar
Liter zat vooral aan zijn voeten, gaf door wat hij dacht, hoe hij geobsedeerd was door
Eckhart: ‘God bidden om van God leeg te worden’, en zijn reactie daarop: ‘Dat is
leuk.’ ‘Dat alle houvast wegvalt.’
Dit culmineerde in een uiterst lovende recensie van Pier en Oceaan in Liter 71.
Ik wens geen preek in Liter en geen geheven vinger. Maar een alleen maar literair
lovende recensie op een roman die vele malen negatief inhaakt en inhakt op het
christelijk geloof, dat was in Liter een recensie met een gat. En toen stond het c-woord
nog in de ondertitel van het blad. Wat, nu het weg is?
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Tommy Wieringa
Wat betekent Tommy Wieringa als gastschrijver van Liter in 2017? Hij is voor Liter
een heel interessante man, de auteur van Dit zijn de namen, een groots en meeslepend
verhaal vol levensbeschouwing. Maar Liter kan niet slechts aan zijn voeten gaan
zitten, Liter moet ook met hem in gesprek gaat vanuit..., ach nee, het c-woord is uit
Liter verdwenen. Dus hoop ik op de individuele redacteur of medewerker die, vanuit
de prikkel van de Heer die is opgestaan, een literair-levensbeschouwelijk woord wil
wisselen met Tommy. Geen preek, geen vingertje. Wel een stevig gesprek, niet alleen
met uitwisseling van standpunten, maar ook schurend met argumenten. Ik verwijs
naar wat ik in dit nummer in ‘Maatwerk’ schrijf over Rijnsdorp. Het gaat om een
hoogwaardige discussie vanuit een standpunt. Ik weet dat auteurs van allerlei soorten
en maten zoiets waarderen.

Diversiteit
Liter dreigt met de schrapping van het c-woord en met de verklaring dat het voortaan
om ‘literatuur en levensbeschouwing’ gaat, op te gaan in de diversiteit van onze
cultuur. Ontegenzeglijk is onze cultuur divers en daar staan wij midden in. Maar ik
wil me in deze diversiteit wel profileren als christen. En een christen staat, naar het
woord van Paulus, nu eenmaal anders in het leven en reageert op zijn eigen manier
op de cultuur. Liter heeft het woord ‘christelijk’ bewust uit de ondertitel verwijderd
en wordt daarmee in principe een statenloos scheepje op de zee van de diversiteit,
niet meer varend ‘onder de vlag van’. Met het vervangende woord
‘levensbeschouwelijk’ als hoofdkarakteristiek van Liter is de spits van het eigene
van een christelijke cultuur uit Liter verdwenen.
Levensbeschouwing en religie zijn wezenlijk andere zaken dan christelijk geloof.
Miskotte vond zelfs dat ze vijanden van elkaar zijn. Ons partnerschap in de diversiteit
van de cultuur is gebaat bij openheid en helderheid en niet bij het wegmoffelen van
onze Naamgever. Christelijke literaire tijdschriften hebben in Nederland bestaan van
1896 tot 2016. Na 120 jaar is aan dit tijdperk metterdaad een stilzwijgend einde
gekomen. Dit wil niet zeggen dat de christelijke inspiratie uit Liter weg is. Maar die
hoeft niet meer gemeenschappelijk te zijn, ze is geïndividualiseerd, ze wordt nu
overgelaten aan individuen binnen de redactie en aan medewerkers.
Liter gaat, vrees ik, in de toekomst zoiets worden als Rood Koper (1995-2011),
een tijdschrift voor religie, cultuur en politiek, waarin alle levensbeschouwingen op
gelijke voet mochten meedoen. Er gaat waarschijnlijk zoiets gebeuren als met de
Vrije Universiteit, in 1880 gesticht met het evangelie van Jezus Christus als
levensbron, maar nu met nieuwe statuten waarin de VU wel wil ‘voortbouwen op
haar christelijke oorsprong’, wel streeft naar ‘rechtvaardigheid, medemenselijkheid
en
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verantwoordelijkheid’, waarbij ‘levensbeschouwing en zingeving’ centraal staan,
maar dit alles niet meer gehecht aan de naam en de uniciteit van Christus.

Inspirerend
Gaf de vlag ‘christelijk’ aan Liter een garantie? Nee. Maar het c-woord was voor
Liter wel een zichtbare wegwijzer, een voortdurende geheugensteun. Beperkt het
c-woord niet de spanwijdte van een tijdschrift? Dat kan, maar dat hoeft helemaal
niet. Literatuur van christenen levert immers geen wensvervullende zoete plaatjes.
‘Christus toont ons gebroken schoonheid, de vreemde schoonheid van het kruis.
Gods solidariteit in Christus heeft ruimte voor het imperfecte.’ (bisschop Gerard de
Korte, Nederlands Dagblad 9 juni 2016) Gastschrijvers als Otten, Murray en Van
Brederode hebben in Liter laten zien hoe elastisch het woord ‘christelijk’ is, hoe
inspirerend, hoe creatief, en hoe kritisch het kan werken. Afschaf van die vlag is een
vorm van armoe, van capitulatie.
Ik ontwaar steun van onverdachte zijde. Marcel Möring kreeg in Trouw (11 maart
2017) de vraag of hij zichzelf zag staan in de traditie van een ‘Joods schrijverschap’.
Zijn antwoord: ‘Literatuur moet niet aan denominaties doen. Dus iets in mij wil hard
nee zeggen tegen die vraag, maar het is onontkoombaar.’
Tommy Wieringa wijdde in een interview in het Nederlands Dagblad (3 maart
2017) twee zinnen aan Liter, waarvan de tweede met een korrel zout geconsumeerd
mag worden, maar de eerste vast niet: ‘Ik vind het jammer dat ze het predicaat
“christelijk” hebben laten vallen. Waar ik kom, kruipt het heidendom kennelijk
onmiddellijk op.’
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Len Borgdorff
Liter 2.0 blijft christelijk
- Eerder dit jaar verdween het woord ‘christelijk’ van het omslag van
Liter. Hoofdredacteur Len Borgdorff licht dit besluit toe. *
In de Domkerk opent Lenette van Dongen de Utrechtse Kerkennacht met haar Preek
van de Leek. Het zou haar dienst worden, had de organisatie gezegd, maar ze had
wel de liturgie te volgen zoals die in de Domkerk gebruikelijk is. Voor ze haar
openingsgebed begint, vertelt zij dat ze nooit bidt. Zij mediteert. Ze spreekt dan tot
iemand die ze niet God noemt, maar ‘Jij die liefde bent.’ Dan volgt haar gebed dat
geen gebed mag heten, maar dat het volgens mij wel is, waarin zij God aanspreekt
met wat ik een van zijn vele namen zou noemen. Het is een indrukwekkend gebed
en het zou mij verbazen als God zich niet aangesproken zou voelen, juist ook met
de door Van Dongen gebruikte naam. Maar waarom die opmerking vooraf? Waarom
mocht ik in gedachten niet door de mond van Lenette God aanspreken met ‘Jij die
liefde bent’? Ik begrijp dat niet.
Twee dagen later, bij de Evensong in de Janskerk, ook in Utrecht, laat predikant
Catrien van Opstal haar licht schijnen op de muziek die we te horen zullen krijgen,
onder andere Mendelssohns ‘Lord, hear my prayer’. Van Opstal komt met een mooi
persoonlijk verhaal. Daarin stelt ze tot twee keer toe dat wat zij zegt zowel geldt voor
gelovigen als ongelovigen. Is ze bang dat er door sommigen niet naar haar geluisterd
wordt omdat ze predikante is? Maar het is een opmerking buiten het verhaal. Alsof
de inhoud niet voor zichzelf kan spreken. Weer word ik uit het verhaal gehaald.
Bij Liter wil ik me vooral inzetten voor een goed blad. Dat wil zeggen een blad
met goede literaire bijdragen. Punt. Logisch dat bijdragen waarin geloof, religie en
godsdienst een rol spelen daarbij vooral welkom zijn, want dat past bij Liter. En
logisch ook dat voor cynisme daaromtrent weinig plaats is. Want dat past niet bij
Liter. Liter is het initiatief geweest van enkele literair bevlogen mensen die een
podium wilden bieden aan geestverwanten uit hun eigen protestantse kring, en uit
kringen daarbuiten. Dat is niet veranderd. Wel veranderde de behoefte om als redactie
vanuit een eigen godsdienstige of uit eigen geloof voortvloeiende over-
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tuiging de maat te nemen. Die behoefte is er minder. Daar hebben we de lezer voor.
Omdat op deze bladzijden ook prachtige gedichten kunnen staan, had ik dit stukje
over Liter liever niet geschreven. Maar de meerderheid van de redactie wil graag dat
ik vertel waarom de term ‘christelijk’ van het omslag is verdwenen, dus doe ik dat.
Soms valt de functie van hoofdredacteur samen met de persoon die zijn naam boven
of onder een bijdrage zet. Maar bij het schrijven van dit artikel zitten ze met zijn
tweeën wat ongemakkelijk op één stoel. Niet zeuren, zegt de redacteur in mij! Daarom
neem ik het nu weer even over van mezelf.
Op het omslag van Liter stond jarenlang de ondertitel ‘Liter - christelijk literair
tijdschrift’. Liter is een literair tijdschrift. Dat klopt: we beperken ons in het blad tot
literaire bijdragen. Maar christelijk? Die term leidde steeds vaker tot misverstanden.
Is het een aanwijzing voor wat misschien een bepaald genre in de literatuur is,
christelijke literatuur? Maar verstaan mensen daar doorgaans niet iets anders onder
dan wat er in Liter te lezen is? De laatste jaren kwam de kwestie bij herhaling ter
sprake.
‘Christelijk’ moet je zien als geuzennaam, hielden we ons voor in de redactie, een
fraai statement in een tijd waarin geloof en religie, ook de christelijke, steeds meer
in diskrediet worden gebracht. Die gedachte sprak me wel aan, als variant op ‘literair
tijdschrift - niet geschikt voor atheïsten’. Maar dergelijk gekoketteer met het woord
‘christelijk’ ter affichering met een literair tijdschrift verandert niets aan het feit dat
die term juist daar misleidend is en onbedoeld afleidt van de inhoud van blad en site.
Daar komt dan nog bij dat dankzij deze ondertitel ieder gesprek over Liter met mensen
die het blad nog niet goed kennen gaat over allerlei al dan niet juiste associaties bij
dit woord, zonder dat we nog aan de inhoud van het blad toekomen.
Waarom misleidend? Allereerst is al duidelijk dat ‘christelijk’ de lading van Liter
niet helemaal dekt, omdat onze aandacht voor literatuur met diepgang verder reikt
dan wat het christelijk erf genoemd kan worden. Boeiend is ook dat van de buren in
wie wij heel veel herkennen van wat wij waardevol en nastrevenswaardig vinden,
en omgekeerd, maar die zich niet christelijk noemen. Daarnaast is er in Liter heel
veel te vinden waarbij het er helemaal niet toe doet of het christelijk is of niet.
Het woord kan ook misverstanden oproepen. Voor de helft van gelovig Nederland
betekent het namelijk allereerst protestants-christelijk, dit ter onderscheiding van
rooms- of oudkatholiek. En dat strookt niet met de werkelijkheid en het is niet wat
we willen: veel lezers en scribenten noemen zich als christen om die reden niet
christelijk, maar bijvoorbeeld katholiek.
Jammer genoeg staat ‘christelijk’ voor veel mensen gelijk aan aanmatigend en
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belerend. Is dat vooringenomenheid? Dat zou zomaar kunnen. Is dat het resultaat
van superieur gedrag dat verdedigers van het christelijk erf ooit hebben getoond?
Komt het doordat het van Christus afgeleide adjectief te vaak als holle frase wordt
gebruikt?
Hoe dan ook, hierover gaat het als mensen van Liter hun blad onder de aandacht
van derden brengen, op een evenement, in boekhandels. Mensen, ook christenen,
wijzen het blad op voorhand af omdat het woord zich naar hun idee te veel laat
associëren met de mogelijk strenge leer in een kerk die ze waarschijnlijk niet eens
goed kennen of omdat de combinatie beelden oproept van werk dat amper literair
genoemd mag worden, hoe onterecht die gedachte ook moge zijn.
Zolang je erbij bent, kun je reageren en dat gebeurt dan ook. Maar wat gebeurt er als
we er niet bij zijn? Literaire tijdschriften zijn al nauwelijks te vinden in literaire of
algemene boekhandels. Te riskant, vinden zij. En als er voor Liter een plaatsje is,
dan kan het uit de schappen verdwijnen, omdat winkelbezoekers geïrriteerd reageren
op de aanwezigheid van een blad dat blijkbaar gericht is op bekering van lezers. Nee,
dan zijn ze niet verder gekomen dan het omslag.
Liter wil een podium zijn voor literatuur met diepgang en recht doen aan een open
discussie. Daarvoor moet dat blad gelezen worden en dat lukt niet als mensen op
grond van het omslag al besluiten om niet verder te lezen.
De uiteenlopende keur aan poëzie, verhalen en andere bijdragen, de keuze van
onze gastauteurs, de discussies die we openen, kortom, de inhoud laat zien wie en
wat Liter is en hoe het wortelt in het christendom. En als het adjectief ‘christelijk’
door de verschillende betekenissen die mensen eraan geven, van dierbaar en
bescheiden tot beperkend en omineus, de inhoud in de weg staat, dan moet je het
daar, op die plek niet gebruiken. Ik zou voor deze gedachtegang kunnen verwijzen
naar enkele bijbelpassages.
Liter beleeft zijn twintigste jaargang. Wij willen verder. Er zijn nog zoveel
mogelijkheden. Dit themanummer laat opnieuw zien wat Liter is en wat de redactie
met Liter wil. Zorg over kopij die ons past, is er evenmin. Twintig jaar lang konden
wij rekenen op een trouwe lezerskring. Van hen hopen wij dat zij het blad voldoende
kennen om te weten dat er nog veel moois kan komen. Maar bij een blad dat zo lang
bestaat, kan het niet anders of er is sprake van natuurlijk verloop en daarom moeten
we ook nieuwe lezers vinden. Lezers ook voor wie het woord ‘christelijk’ heel andere
reacties oproept dan trouwe abonnees voor mogelijk houden, maar voor wie Liter
veel te bieden heeft. Liter blijft christelijk. Wat dat is? Daarvoor moet je het blad
lezen. Daarom: terug naar het verhaal.
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William Kent Krueger
Een doodgewoon gebed
Voorpublicatie
- In maart 2018 verschijnt bij Uitgeverij Van Wijnen de Nederlandse
vertaling van de roman Ordinary Grace (2013). In het onderstaande
fragment moet vader Drum bidden voor de maaltijd na de begrafenis van
zijn eigen dochter. *
Mijn vader kwam naar de tafel maar ging niet zitten.
‘Mag ik even uw aandacht?’ riep diaken Griswold. ‘Ik zou dominee Drum willen
verzoeken een zegen te vragen voor de maaltijd.’
De zaal viel stil.
Mijn vader nam een moment. Hij was altijd even stil voordat hij bad. Zijn gebeden
voor het eten waren meestal zeer uitvoerig en gingen behalve over het voedsel dat
voor ons stond ook altijd over alle andere dingen waar we dankbaar voor mochten
zijn, met daarnaast aandacht voor hen die het niet zo goed hadden als wij.
Het was in dat moment van stilte, terwijl het hoofd van mijn vader zich vulde met
de woorden die hem gepast toeschenen, dat mijn moeder sprak. Ze zei, ‘In Gods
naam, Nathan, kun je, alsjeblieft, voor deze ene keer eens gewoon bidden?’
Het was al stil in de zaal, een respectvolle stilte in afwachting van het gebed. Maar
die stilte veranderde en waar we nu op wachtten was vol van onzekerheid en misschien
zelfs dreiging, en ik deed mijn ogen open en zag dat iedereen naar mijn vader zat te
staren. Naar de familie Drum. Het gezin van de dominee. Naar ons zaten te kijken
alsof we een ramp waren die zich voor hun ogen voltrok.
Mijn vader schraapte zijn keel en zei in de stilte die gevallen was, ‘Zou misschien
iemand anders het gebed willen uitspreken?’
Niemand zei iets en de stilte werd pijnlijk.
Toen antwoordde er naast mij en zachte hoge stem, ‘Ik zal wel bidden.’
Mijn hart stond stil. Want, Jezus, degene die dat zei was mijn stotterende broertje
Jake. En hij wachtte niet tot mijn vader zei dat het goed was. Hij stond op van zijn
stoel en boog zijn hoofd.
Ik keek naar alle mensen om mij heen. Niemand kon er toe komen zijn ogen te
sluiten en deze treinramp te missen. Ik bad zoals ik nog nooit gebeden had, O lieve
God, laat deze marteling stoppen.
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Jake zei, ‘Hemelse V-V-V-.’ En toen stopte hij.
O God, bad ik, vermoord me, hier en nu.
Mijn moeder legde haar hand voorzichtig op zijn schouder en Jake schraapte zijn
keel en probeerde het nog eens.
‘Hemelse Vader, voor de zegeningen van dit eten en deze vrienden en onze familie
willen we u danken. In Jezus' naam, amen.’
Dat was het. Dat was alles. Een gebed zo doodgewoon dat er geen enkele reden
was er ook maar iets van te onthouden. En toch ben ik in de veertig jaar sinds ze
werden gesproken geen woord ervan vergeten.
‘Dank je wel, Jake,’ zei mijn moeder, en ik zag dat haar hele gezicht veranderd
was.
En mijn vader keek verbluft en bijna blij en zei, ‘Dank je, mijn zoon.’
En de mensen kwamen, alsof ze bevrijd waren uit een of andere hypnotische trance,
heel langzaam weer in beweging en gingen in de rij staan met hun borden in de hand.
En ik, ik keek naar mijn broer met iets dat grensde aan eerbied en ik dacht bij
mezelf, Dank u, God.
Vertaling Dingeman van Wijnen
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Ruben Hofma
‘Liefde, nú.’ Gelovig schrijven aan de binnenplaats
In gesprek met Joost Baars
- De mystieke, religieuze en filosofische dichtbundel Binnenplaats (2017)
van dichter, essayist, vertaler, uitgever en boekhandelaar Joost Baars
(1975) verhaalt over onder meer een transmutabele binnenplaats, een
hartaanval en de periode die erop volgt, over totale eenzaamheid en over
de afstand tussen natuur en cultuur. Het zijn uiterst gepassioneerde en
doorwrochte gedichten, niet verrassend dat het debuut genomineerd werd
voor de C. Buddingh'-prijs. Meest intrigerend is de Binnenplaats-reeks,
waarin Baars een monoloog voert tegen een vagelijk definieerbare Jij.
Baars, zacht van stem en karakter, en ik spraken over die reeks, over de
bundel en over godsgeloof. *
Joost, ik heb een prangende vraag over de afdeling ‘Binnenplaats’ in Binnenplaats,
ook het thema van deze Liter indachtig. De binnenplaats daarin wordt aangesproken
met Jij. ‘ik heb Jou gezocht en Jij hebt mij / gevonden.’ Is het een metafoor voor
God?
Een metafoor is iets dat staat voor iets anders. Dat is denk ik niet het geval in deze
reeks. In eerste instantie is het een binnenplaats. Je merkt natuurlijk gauw dat het
onzin is om daartegen te praten. En een binnenplaats kan niet aan een voeteneind
gaan staan, zoals in een van de gedichten. Dus in tweede en verdere instanties blijkt
de binnenplaats meer te zijn dan hij in eerste instantie leek. De dood, God, en wat je
ook maar bedenkt. Het noemen en ontdekken dat iets meer is, gebeurt steeds opnieuw
in ‘Binnenplaats’, waardoor alles wat ik zeg over die Jij, stukloopt. ‘Jij bent het
noemen, Jij bent / voor-naam. Jou is de macht.’ Dat kún je God noemen - en dat doe
ik ook wel - het is immers dat wat de ik-figuur het noemen verleend heeft. Maar juist
omdat de Jij meer is dan wat je het noemt, is het in zekere zin dus niet God als je het
God noemt, en staat het bovendien iedereen vrij de Jij anders of niet te benoemen.
Het is niet aan mij om voor een lezer te bepalen wie de Jij is. Wat van belang is, is
de relatie tot dat onnoembare noembare.
In Liter 74 publiceerde je een deel van de Binnenplaats-reeks en daarin is sprake
van de aanspreekvorm ‘u’. Waarom heb je die aanspreekvorm veranderd?
Het taalgebruik moest niet kerkelijk zijn, wel gelovig. Ik aarzelde lang tussen u
en jij. U is te kerkelijk, jij is te dichtbij en zonder ontzag. Dus werd het iets er-
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tussenin: Jij met een hoofdletter, een compromis dat meer bleek te zijn dan een
compromis.
Hoelang heb je gewerkt aan de bundel Binnenplaats?
De Binnenplaats-reeks was het eerste en laatste van de bundel waaraan ik werkte
en daar zat vier jaar tussen. Ik schreef hem maar begreep hem niet meteen, dat begrip
groeide later. Bijvoorbeeld door de structuur die de bundel kreeg, door te beginnen
met ‘Kosmologie van het tapijt’, over de hartaanval van mijn vrouw. De afdeling
‘Binnenplaats’ die erop volgt is grotendeels eerder geschreven en ging al over het
verlies van alle grond onder je voeten, over hoop in hopeloosheid. Over spreken
zonder houvast, in filosofische zin, want met die hartaanval had het niets te maken.
Toen vervolgens mijn vrouw werd getroffen, vond ik dat ik binnen de reeks niet kon
doen alsof waar ik het in filosofische zin over had niet letterlijk gebeurd was. Het
was een ultieme gebeurtenis die afzonderlijk zowel in mijn denken plaatsvond als
in de realiteit. Door de reeks om die gebeurtenis te structureren, werd de filosofische
kant van het werk geconfronteerd met de realiteit, en omgekeerd. Dat heeft de
gedichten lichamelijker gemaakt. Al gaan ze nog altijd bij lange na niet alleen maar
over die ene gebeurtenis. Het is meer omgekeerd: het is alsof alles waar ik bij voorbaat
al mee bezig was - religiositeit, ultimiteit, intimiteit en liefde - zich in die gebeurtenis
verenigden.
Vertel eens, hoe kwam je tot de gedichten, tot de poëtische taal die je debuutbundel
vormt?
Ik heb altijd een verlangen gehad om religieus of mystiek te schrijven. Dat deed
ik ook, maar lang met bedekte termen, tot mijn vijfendertigste ongeveer. Ik ben
atheïstisch opgevoed en een kind van de jaren negentig: het einde van de geschiedenis
was vanzelfsprekend en religie was overbodig geworden. Daarom durfde ik het niet
zo goed. Ook niet na 9/11, toen voor mij meteen duidelijk werd dat religie helemaal
niet zo voorbij was als we dachten. Pas toen ik voor mijzelf besloot om, als remedie
tegen mijn faalangst, alleen nog maar gedichten te schrijven die ik ook zou willen
schrijven als niemand ze ooit las, werd het religieuze expliciet. Ik realiseerde me
later pas dat die houding eigenlijk een mystieke houding is. Want tegen wie heb je
het als je het tegen niemand hebt?
Hoe kwam de binnenplaats in beeld?
In een moment op het balkon besloot ik schrijvend te praten tegen de binnenplaats
die voor me lag. Het schrijven verliep vanaf toen heel eenvoudig. Als je tegen iets
praat, komen de woorden vanzelf. Dat was een fijne ontdekking, omdat ik vele jaren
achter de rug had waarin het schrijven van gedichten stroef ging of niet lukte. Alsof
het eenvoudiger werd om bijvoorbeeld de dood recht in de ogen te kijken en diep af
te dalen in mezelf.

Liter. Jaargang 20

28
Zijn de Binnenplaats-gedichten gebeden?
Voor zover gedichten gebeden kunnen zijn, zijn het gebeden. Maar volgens John
D. Caputo kunnen gebeden niet uit woorden bestaan. ‘Prayers are really prayers
when we do not know if there is anyone to hear them, to whom we are praying or
for what.’ Daar gaat het al mis: gedichten gaan ergens over en als je ze publiceert
hebben ze concrete ontvangers. Maar misschien is een gedicht tegelijkertijd altijd
tot een mysterieuzere Jij gericht, en gaat het altijd over méér dan waar het over gaat.
Dat is dan de biddende kant van een gedicht. Maar dat geldt dan voor alle gedichten,
niet alleen voor deze die toevallig uiterlijk op gebeden lijken.
Je dicht de binnenplaats vele ogen toe: ‘er is geen zien dat mij mijn zijn / op dit
balkon ontegenzeglijk laat // ontlenen aan Jouw blik, omdat mijn / ene kijken
plaatsvindt in Jouw vele // oogopslagen. ik speur doorheen / Je multiversum naar
een twinkeling, // zo'n enig knipoogje van Jou, // maar enkel met gesloten ogen / ben
ik in al de Jouwe // singulier en hier.’ Het lijkt erop dat de spreker, behalve wat de
binnenplaats is, ook wil weten wie hij zelf is. En spreekt uit die ogen aan takjes een
verlangen om volledig gezien te worden?
Zeker, het ik ontdekt zichzelf door de ogen van een ander. Het is de transcendente
ander die het ik ontstijgt én in het ik is. Tegelijk is het een over en weer blindzijn.
Uiteindelijk is het enige werkelijke contact dat de ik en de Jij in dat gedicht hebben,
de hoop dat ze contact hebben. De ik moet zijn ogen dicht doen om door de Jij gezien
te worden, maar hij weet niet of hij gezien wordt want hij heeft zijn ogen dicht. Dat
is heel vriendelijk van die Jij, dat die het zo geregeld heeft. Want met het verlangen
om volledig gezien te worden, gaat de angst gepaard om werkelijk gezien te worden.
Stel jezelf voor dat je je diepste zelf laat zien aan een ander; dat is zowel mooi als
eng. In de film Stalker van Tarkovsky zijn mensen onderweg naar een kamer waarover
het gerucht gaat dat je diepste wens vervuld wordt als je naar binnen gaat. De mensen
gaan erheen, maar durven niet naar binnen. Kun je er zeker van zijn dat je diepste
wens iets is wat je naar buiten wilt brengen?
Wat doet dat hart langs het zandweggetje op het voorplat van de bundel?
Niemand gelooft dit, maar ik had die collage van Anneke de Soete al gekozen
voor het omslag ver voordat het hart zo'n thema werd in de gedichten. Het is een
sfeervolle afbeelding. Het is mooi maar het is ook dreigend, net als de gedichten.
Daarnaast leg ik in de gedichten ‘mijn hart bloot’, symboliseert dat hart het belang
van het lyrische ik in poëzie. Binnenplaats gaat ook over het belang van de singulier
sprekende mens. Er is een kant van de experimentele poëzie die zich keert tegen dat
lyrische ik. Het is een traditie waar ik door mijn werk bij Perdu veel van
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geleerd heb - het is goed om je uitgangspunten te bevragen - maar waarvan ik me
ook heb moeten loswrikken om de bundel te kunnen schrijven. En als laatste vond
ik het leuk om een hart op de voorkant van de bundel te hebben omdat ik redelijk
romantische poëzie schrijf. En dan een niet erg romantisch hart, maar een realistisch
hart.
Ik kreeg de indruk dat het hart daar te vondeling is gelegd.
Mooi gezegd. Dat zie ik er ook wel in. Als een soort offer. Zoals dat ultieme
moment van het spreken zonder houvast. Misschien is dat wel wat bidden is: te
vondeling spreken. Een soort innerlijke versie van een offer. Bij een offer geef je
alles en je weet niet wat je terugkrijgt, of je wat terugkrijgt. Je doet dat buiten jezelf:
je offert een dier, je leven, je zoon, je carrière. Misschien is het zo dat je bij een gebed
niet offert wat je hebt, maar wat je denkt te weten.
Welke invloed had de hartaanval van je vrouw op jou en je gedichten?
De eerste nacht thuis, na de gang naar het ziekenhuis, kwam een vriend me
gezelschap houden en hij vroeg me, op het balkon, of ik boos was. Ik reageerde
seculier: ‘Natuurlijk niet, op wie zou ik boos moeten zijn?’ Later realiseerde ik me
dat dat een antwoord was op iets anders, iets dat al had plaatsgevonden. Want ik
moest onderkennen dat ik tóch boos was. Boosheid is een gerichte emotie, dus de
vraag is dan inderdaad: op wie dan? Voordat ik de ontvanger van de boosheid en dus
de boosheid kon ontkennen, had ik dus eerst boos moeten zijn en die ontvanger
impliceren. Toch blijf ik bij mijn standpunt: op wie zou ik boos moeten zijn? Het is
een uitstekende manier om je woede te temperen, zodat je rustig wordt en ruim baan
kan geven aan de zorg en de liefde die er op dat moment van je verwacht worden.
De vraag is: waar haal ik die rust vandaan, waardoor ben ik in staat om dat standpunt
in te nemen? Ik geloof dat dat is dankzij de ontvanger van mijn woede. Van wie ik
hoe dan ook niets weet, behalve dan dat hij of zij mijn woede kennelijk ontvangen
heeft en mij in die ontvangst rustig gemaakt heeft.
Boosheid kun je zien als een soort gooi naar de toekomst. We hadden toch
afgesproken dat we samen oud zouden worden? Wat de ontvanger van de boosheid
laat zien door te laten zien dat hij of zij er niet is, is: die afspraak bestaat helemaal
niet, dáár ligt je geliefde, ze leeft, hou nú van haar. Liefde, nú. Je kunt ook zeggen:
God bulderde uit de hemel dat Hij nooit iets van dien aard beloofd had, dat al wat
Hij ooit beloofd heeft, neerkomt op genade, en dat die genade ruimschoots aanwezig
was. Of je het nu atheïstisch duidt of religieus, beiden zijn manieren van spreken
over iets dat je hoe dan ook niet begrijpt.
Wat daarbij komt kijken is dat datgene wat sommigen God noemen er hoe dan
ook is, onafhankelijk van hoe je over Hem of Haar of Het praat. Ik kan mij niet
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‘Misschien is dat wel wat bidden is: te vondeling spreken. Een soort innerlijke versie van een offer.’
- Joost Baars. (Foto Tessa Posthuma de Boer)
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brengen tot de overtuiging dat het uitmaakt welk naampje je daaraan geeft. God
bestaat niet, maar zoals John Caputo zegt, maar ‘er is iets gaande onder de naam van
God’. Dát is belangrijk. Dat speelt zich ook altijd af in het nu, ook als het gaat om
mythische verledens of apocalyptische toekomsten. Dat nu is schitterend en
angstaanjagend tegelijk, want het bevat altijd de mogelijkheden tot leven en dood.
‘ik rook graag als ik bij Je ben, // ik weet niet of dat is uit / doodsverlangen of
verlangen // om Jou eindelijk te laten leven.’
En dan spreek je tot de binnenplaats, waar God in zit voor wie het wil geloven. Wat
geloof jij nou eigenlijk? Baars lacht, zet grote, twinkelende ogen op, spreekt van ‘de
grote, onvermijdelijke vraag’ en begint aan een antwoord dat zich zo'n beetje uitstrekt
tot het einde van het gesprek aan tafel in de woonkamer, waar het licht nog net naar
binnen valt over een stapel boeken die voor het raampje ligt. Terecht zegt Baars dat
het antwoord voor het lezen van Binnenplaats niet relevant is, iedereen mag de
gedichten op zijn eigen manier interpreteren. Maar ik wil het persoonlijk maken, ik
wil weten waaruit Binnenplaats geboren is. Ik wil weten wat deze dichter - die zo
leeft met filosofie en theologie, mystiek en religie - denkt van God. Het lijkt een
onmogelijke opgave voor Baars om de vraag te beantwoorden; later volgen vier
lange e-mails, digitale geloofsbrieven waarin Baars zijn geloof en verhouding tot
God uiteenzet:
Caputo zegt: ‘God does not exist, God insists.’ Met andere woorden: God bevindt
zich niet in de fysieke werkelijkheid, Hij bevindt zich daarbuiten. Om over de macht
te kunnen spreken die groter is dan jijzelf en die je niet kunt kennen, heb je religie
nodig. Een religie is voor mij een taal. Het verbaasde mij niet dat ik gegrepen werd
door het christendom nadat ik theologie begon te lezen. Wat me verbaasde, was dat
toen het erop aankwam in mijn leven, in de weken dat het leven van mijn geliefde
aan een zijden draadje hing, mijn theoretische interesse in theologie ineens praktisch
bleek te werken. Bidden is je verhouden tot je eigen machteloosheid - dus tot de
macht die je niet kent - en toen ik dat deed, kreeg ik daar iets concreets voor terug:
maak je geen zorgen over of ze morgen nog leeft, want ze leeft nu. Dat is, en dat wil
ik benadrukken, niet troostend. Dat is angstaanjagend. Maar het is precies die
confrontatie met de kwetsbaarheid van het nu en van het leven, die je in staat stelt
om lief te hebben. En dat geeft geen troost, maar hoop.
Dat heb ik dus gekregen van God, die volgens mijzelf niet bestaat. Maar hoe kan
ik een opvatting hebben die het bestaan van een God ontkent als hij een macht is die
ik niet kan kennen? Met mijn opvatting prop ik hem in mijn hoofd. Het is de God
over wie ik geen opvatting kan hebben in wie ik geloof. Ik heb een
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religieuze bundel willen schrijven in een religieuze taal die zichzelf steeds
onderuithaalt. Niet alleen vanuit een wens tot radicale deconstructie, maar juist omdat
precies in dat uiteenvallen van de taal waarin je tot en over God spreekt, blijkt dat
God groter is dan wat je over hem kunt bedenken. Religies zijn dingen die mensen
over God bedenken. Dat maakt ze niet onbelangrijk of onwaar, het betekent alleen
dat ze nooit de vervanging kunnen zijn van dat waar ze het over hebben.
De theoloog Peter Rollins kreeg na een lezing de vraag: ‘Bevestig je de
wederopstanding?’ Waarop hij zei: ‘Natuurlijk niet, ik bevestig de wederopstanding
niet wanneer ik een bedelaar voorbijloop, ik bevestig haar niet wanneer ik naar doe
tegen mijn geliefde, ik bevestig haar niet wanneer ik het belangrijker vind om geld
te vangen dan iets goeds te doen, er zijn talloze momenten waarop ik het niet bevestig.
Maar ik bevestig de wederopstanding als ik het omgekeerde doe.’ Voor die manier
van denken maakt het niet uit of je in je hartje gelooft dat Jezus in de realiteit is
opgestaan. Het is belangrijker dat je dingen doet die zo indruisen tegen de ‘natuurlijke
orde’ - je eigenbelang, je gierigheid, je trots, et cetera - dat ze te vergelijken zijn met
het meest onnatuurlijke dat we maar kunnen bedenken: de wederopstanding. Daden
zijn belangrijker dan dogma's.
Dus, geloof ik in God? Ik weet het eerlijk waar niet. Soms denk ik van wel, soms
denk ik van niet. En soms doe ik van wel en soms doe ik van niet. Ik weet niet of me
dat oprecht maakt of een charlatan. Dat laatste is heel goed mogelijk, dat eerste ook.
Maar ik geloof in het belang van religie, in het spreken van die taal, en in die zin
geloof ik dus in God. Al kan ik alleen iets met religie en met christendom als die niet
het laatste woord vormen over dat waarover zij spreken. Goede religie is altijd het
begin van een gesprek, nooit het einde.
Weken later vervolgen we ons gesprek via Skype, terwijl Baars, live vanuit Amsterdam,
op het balkon zit, aan de bloeiende binnenplaats in de lente. Ik vraag: schrijf je nog
meer Binnenplaats-gedichten?
Ik heb het gevoel dat ik van de binnenplaats weg moet, omdat het anders een geloof
wordt, in de slechte zin van het woord. Een eindpunt, zeg maar. Het doet me denken
aan de Systeem-gedichten van Leo Vroman, ook dat zijn gerichte gedichten. Voor
hem als wetenschapper was dat systeem het natuurkundige systeem, een soort
spinozistische God die samenvalt met zijn natuurwetten. In de reeks gebeurt
uiteindelijk iets anders, want doordat Vroman het systeem aanspreekt, wordt het
systeem mens. Toch blijft hij in de reeks volharden dat Systeem spinozistisch aan te
spreken. Ik zou zeggen dat wie bidt, bereid moet zijn de naam van God te veranderen.
Mijn binnenplaats heeft zich als meer dan binnenplaats betoond. Dan is het raar als
ik hem Binnenplaats zou blijven noemen.
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Even weg van de binnenplaats, maar toch niet helemaal. De slotafdeling van
Binnenplaats, ‘In het dal van Spoleto’, lijkt onder meer qua strofenbouw sterk op de
afdeling ‘Binnenplaats’ en de binnenplaats keert min of meer terug, vol vogels
ditmaal.
Het is een andere afdeling die precies op dezelfde manier begon. Ik had een
schrijfweek in Friesland en verbleef in mijn eentje in een afgelegen huisje, waar ik
ontdekte dat ik met totale eenzaamheid slecht om kon gaan, daar gek van werd en
tegen vogeltjes ging praten. De meeste gedichten uit die afdeling schreef ik echter
in de stad, eigenlijk speelt alleen het eerste gedicht zich aan de binnenplaats af. De
verwijzing naar Franciscus van Assisi, het dal van Spoleto, is een geintje, ik heb me
niet erg in zijn werk verdiept. Misschien had ik het beter ‘De samenspraak van de
vogels’ kunnen noemen, naar het beroemde sufi-gedicht van Farrid Ud-Din Attar.
Maar dat kende ik toen nog niet.
Je gebruikt vele woordelijke herhalingen in je gedichten, zoals de wolk van
spreeuwen: ‘hoe jullie jullie / zich verwolkt tot wolk tot wolk // tot nieuwe wolk en
altijd jullie // blijft? slaan jullie, spreeuwen, spreeuw / voor spreeuw dat gade of
ontsnapt // er aan die singuliere spreeuwen- / blik ook iets zoals aan die van mij?’
Ze waren opportuun. Ik vind het leuk om het woord ‘binnenplaats’ terug te laten
keren in de vogelreeks omdat het een grotere betekenis heeft gekregen. Ik houd van
de muziek van Genesis. Die band liet vaak verderop in een plaat een stukje muziek
terugkomen dat al eerder was gebruikt, een reprise die een andere betekenis krijgt.
Een herhaling laat je anders over een beeld denken, zoals bij die spreeuwenwolk.
Daarnaast schrijf ik heel erg níet vanuit de wens een originele dichter te zijn. In een
recensie in Awater schrijft Rob Schouten: ‘Het gaat Baars niet om een pakkende
formulering maar om achter iets te komen’, en dat is waar. Ik wil geen mooie vondsten
om de mooie vondsten. De spreeuwenwolk komt al eerder langs in de bundel, dus
ik had kunnen besluiten om iets anders te kiezen, maar die ingreep zou ik doen om
maar niet in herhaling te vallen. Dan gaat het om mij, om de ijdelheid van het zijn
van een niet in herhaling vallende dichter, en dat kan me gestolen worden. Ik zag
spreeuwen en schreef dat op.
In deze afdeling en elders in de bundel komt je geëngageerde houding naar voren.
Je schrijft over het zoekgeraakte verband tussen natuur en cultuur, over kapitalisme,
over de vele gestorven vluchtelingen. Hoe ga jij om met die wereldproblematiek?
Ik vind het fijn dat de gedichten geëngageerd zijn zonder dat ze belerend zijn,
zonder dat de ik preekt over hoe de wereld in elkaar moet steken. Een stem die dat
doet, plaatst zich vaak buiten het probleem en bovendien gaat er een sussende werking
van uit: de oplossing is immers binnen handbereik. Veel geëngageerde poëzie schept
op die manier afstand tussen het onderwerp en de auteur. Ik heb
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een probleem met het kapitalisme, maar in plaats van te klagen, vind ik het
interessanter te beschrijven hoe ik onderdeel van het probleem ben. Dat doet meer
recht aan de complexiteit van het probleem en een lezer kan dan niet denken: we
moeten van die kapitalisten af. Nee, we moeten van het kapitalisme af, maar dat zit
dus ook in jezelf.
Je hebt van Gerard Manley Hopkins de zes ‘Sonnets of Desolation’ vertaald. Hoe
kwam je op dat idee?
Ik raakte gebiologeerd door Hopkins' geschiedenis en de receptiegeschiedenis van
zijn werk, poëzie waaraan ik in eerste instantie geen touw kon vastknopen. Hopkins
publiceerde niets, maar stuurde wat hij schreef naar zijn vriend en dichter Robert
Bridges, die Hopkins' poëzie te ingewikkeld en te duister vond. Hij vond ook dat
Hopkins zichzelf kwelde met het pure geloof waarnaar hij zocht. Na de dood van
Hopkins werd zijn verzameld werk gepubliceerd, bezorgd door Bridges die in de
inleiding sprak van ‘terrible sonnets’. Dat is de naam geworden van de zes sonnetten
die in mijn bundel staan, maar Bridges bedoelde die term allerminst vriendelijk. Wat
er van die term uit ging, was: houd je toch niet zo bezig met die duisternis, maar
wend je naar het licht, dan ben je wat gelukkiger en zou je wat minder worstelen en
wat meer schrijven. De Jezuïtische orde van Engeland - Hopkins was Jezuïet - schreef
daarop een ingezonden stuk in de krant, waarin bezwaar werd gemaakt tegen Bridges'
benaming, omdat ze wel de duisternis van de gedichten benadrukte maar niet het
licht. Zij beweerden eigenlijk, geheel in lijn met hun Jezuïtische geloof: die worsteling
ís zijn schrijverschap en juist door zich op de duisternis te richten, richtte Hopkins
zich naar het licht. En wat waren de laatste woorden van Hopkins, een als
gedeprimeerde en eenzame bekendstaande tobber die bovendien al op zijn
vijfenveerstigste stierf aan de tyfus? ‘I am so happy, I loved my life.’ Het licht zit
dus ín de duisternis in deze gedichten. Daarom passen ze zo goed in de bundel.
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Koos Geerds
Noach
*
Dit is mijn laatste wil. Aan jou, Jafeth, hoewel de jongste telg,
de dure plicht die op te tekenen. Niets van wat ik je vertel
heb ik met iemand ooit gedeeld. Ik zweer je bij de eerbied
voor je vader: maak geen misbruik van mijn zwakheid en vertrouwen.
Jij bent mijn getuige.
Schrijf: Sem, mijn oudste, mijn trotse adelaar, jouw erfdeel
is het moederland, het ruw verwoeste hart van de beschaving.
Jouw vee zal grazen in woestijnen. Altijd op doortocht,
bevechten jouw volkeren elkaar om weidegrond en water.
IJzeren heersers zullen dan hier, dan ginds uit hun midden opstaan,
sluw misbruik makend van de kaalslag.
Het bouwen van dat schip, mij opgelegd, vreet mij nog altijd aan het hart.
Die avond, eeuwen her, toen ik op de werf nog wat te redderen liep.
Een grote rode zon bescheen de golven van de Eufraat,
de lucht trilde van vogelzang. Daar stond plotsklaps,
in de gedaante van een krijgsman, God zelf naast mij.
‘Te midden van een tuchteloos geslacht ben jij mij trouw gebleven’,
begon hij zijn betoog. Bevend vernam ik van zijn plannen
en was ontzet door zijn onwrikbaarheid. Maar het meest nog
toen hij sprak: ‘Bouw een vaartuig, dat geschikt is voor een barre tocht.
Vraagt iemand naar je opdrachtgever, spreek: de God die jij veracht,
maar die niet met zich spotten laat.’ Toen stond ik weer alleen
in de schaduw van het graanschip, dat al ver gevorderd was.
Schenk mijn beker nog eens vol, mijn zoon, met die verrukkelijke wijn,
die ik zojuist met jou heb voorgeproefd.
Dat nieuwe schip, met ruimte voor logies voor onze vier gezinnen,
heeft mij heel wat hoofdbrekens en rekenwerk bezorgd.
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Ik wist bij benadering het aantal beesten niet dat moest geherbergd,
laat staan hun aard, voedingsgewoonten, ritme van dag en nacht, etc.
De hele indeling was feitelijk één blinde gok.
Maar alle lof voor jou en Sem, die vanaf het leggen van de kiel
mij al die jaren hebben bijgestaan. Die criticaster van een Cham nou ja, hoezo, hij had gewoon de pest aan dat grove ambacht.
Ik was bepaald ook niet de ideale leermeester voor dat ongedurige
en kwikzilverige van hem. Hij is veel meer artiest, misschien
dat ik hem daarom zelfs benijdde. Zoals hij met één oogopslag een tekening
beoordeelde, de feilen ervan zag. Of met een simpele pennenstreek
van boeg tot achterschip de elegantie erin bracht. Die plompe ark
spotte voor hem met iedere esthetica. Als ik nu zie wat hij ontwerpt,
die vingers, die geconcentreerde blik, dat tot in 't fijnst detail
vervaardigd handsierwerk, dat geniale, dat ik niet kon en wilde zien,
zelfingenomen hufter als ik was.
Het was ook zijn idee van alles wat er groeide zaaigoed en stekken
mee te nemen. Gedurende de jaren dat wij naast het werk
die schuit aan het bouwen waren, zwierf hij, zoals je weet, de streek door,
ondervroeg de boeren en de telers, schreef alles op, maakte schetsen.
Zonder hem hadden we nadien niet overleefd. IJdel als hij was, wou hij
dat weten ook, genoot van de bewondering om zijn gezag, drong mij
naar de achtergrond, vond me een ouwe zak, minachtte me
omdat ik me de leiding liet ontnemen, lachte me hardop uit.
Scheepsbouw was in dat niemandsland een waardeloos metier geworden
en boer was niets voor mij - ik had volkomen afgedaan.
Dat vond ik al verschrikkelijk, maar erger was dat na de catastrofe
God zelf verklaarde dat hij zich had vergist: ‘Nooit weer’,
vertrouwde hij me toe, ‘vaag ik de mensheid weg. Ze zijn nu eenmaal
slecht, daar helpt geen lieve vader tegen.’ - Alsof Hij dat allang niet wist!
Al mijn gekwetstheid en mijn woede zat in die vloek. Waar ik nu spijt van heb.
Jafeth, jouw toekomst ligt in het verre westen, de kustlanden, de oceaan.
Jij, die mijn passie voor de scheepsbouw hebt geërfd, zult je ver achter
de horizon aan een rivier gaan vestigen en in je nageslacht, sjaloom,
de stoutste reizen maken. Jouw nakomelingen zullen zich niet bekommeren
om aard of herkomst van de vracht. Vee wordt verhandeld als roerend goed,
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mensen als vee. Jij zult je territorium als een net over de wereld spreiden,
goedschiks of kwaadschiks volkeren breidelen, jouw wapentuig als sterkste
argument. Jouw wereldwijde hegemonie zal je Gods gunst weer doen verspelen,
hovaardig als die naties zullen zijn...
Maar dat was, wat Cham betreft, niet alles. Je weet dat ik Kanaän
- zo vader, zo zoon in mijn gekwetste eigenwaan! - niet uit kon staan.
Hij was het - en niet ik, zoals ik voorgaf tegenover jullie,
die met het plan kwam om naast de akkers ook een wijngaard
aan te leggen. De kennis had hij van zijn vader, maar het inzicht en gevoel
en de passie groeiden met de jaren daar ver bovenuit. Gul als hij was,
deelde hij graag zijn vakmanschap met mij, de Grote Leider. En hij verdroeg
jaar in jaar uit dat men mij prees als de Autoriteit - Die eerste beker
fonkelende wijn, die hij mij reikte, de eerste slok die mij gelijk bedwelmde
maakte mij tot zijn slaaf. Dat was de werkelijkheid, het goed bewaard
geheim tussen hem en mij - tot hij mij zat en naakt aan de hele clan vertoonde.
Zo groot was dus zijn wrok, zo vreselijk haatte hij mij!
Mijn vloek is erger dan de vloed. Alle verachting die mij ten deel moest vallen,
heb ik hem en zijn nageslacht toebedeeld. Dat kwelt mij dag en nacht.
Ik bid voortdurend dat God het tij wil keren. Zo niet, dan zullen lieden,
goddeloos en mensonterend, tot aan de verste einder de aarde ruïneren
en overal de schepping teisteren met een geweld, waar
heel Gods oordeel van destijds maar kinderspel mee vergeleken was.
Dat is de aard van mijn nalatenschap: roof, moord, verkrachting, ondergang.
Mijn laatste wil is dat de wereld heel de toedracht weet. Niets van dit alles
mag verzwegen. Zweer het mij, mijn zoon, opdat ik eerzaam sterven zal.
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Frans Berkelmans
God wordt mens
Schepping en herschepping in een gedicht van Jorge Luis Borges
Over het geloofsmysterie dat het Woord Gods mens is geworden, wordt inmiddels
al twee millennia nagedacht. Ook door een dichter die als een van de grootste klassieke
schrijvers van de vorige eeuw wordt beschouwd: de Argentijn Jorge Luis Borges
(1899-1986). Hij schreef het volgende gedicht.1.

Johannes 1:14
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Deze bladzij zal niet minder raadselachtig zijn
dan die van Mijn heilige boeken
of dan die andere, steeds herhaald
door monden die niet weten
en die geloven dat ze van een mens zijn,
geen duistere spiegels van de Geest.
Ik Die ben, Die was en Die zal zijn,
verwaardig mij opnieuw tot taal,
die tijd is en embleem.
Wie met een kind speelt speelt met iets
vertrouwds en raadselachtigs;
ik wilde spelen met Mijn kinderen.
Ik woonde onder hen, verbaasd, vertederd.
Door toedoen van een wonder
werd ik merkwaardigerwijs geboren uit een schoot.
Ik leefde in betovering, gekerkerd in een lichaam
en in de deemoed van een ziel.
Ik leerde het geheugen kennen,
een munt die nooit hetzelfde is.
Ik leerde de hoop en de vrees kennen,
die twee gelaten van de onzekere toekomst.
Ik leerde de wake en de slaap en de droom kennen,
de onwetendheid, het vlees,
de logge labyrinten van de rede,
de vriendschap tussen mensen,
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de raadselachtige liefde van de hond.
Ik werd bemind, begrepen, geloofd en hing aan een kruis.
Ik heb de kelk tot op de bodem leeggedronken.
Ik zag met eigen ogen wat ik nooit eerder zag:
de nacht en al zijn sterren.
Ik leerde het gepolijste, het zanderige, het ongelijke, het ruwe kennen,
de smaak van honing en van appel,
het water in het keelgat van de dorst,
de zwaarte van een metaal op de handpalm,
de mensenstem, het geluid van stappen op het gras,
de geur van regen in Galilea,
de hoge kreet van vogels.
Ik heb ook de bitterheid gekend.
Ik heb dit schrijven toevertrouwd aan een willekeurig mens;
het zal nooit zijn wat ik wil zeggen,
het zal altijd een afspiegeling zijn.
Vanuit Mijn eeuwigheid dalen de tekens neer.
Laat iemand anders, niet wie dit noteert, het gedicht schrijven.
Morgen zal ik een tijger onder de tijgers zijn
en Mijn wet verkondigen aan hun oerwoud,
aan een grote boom in Azië.
Soms herinner ik me weer met weemoed
de geur die in die timmerwerkplaats hing.

Het opschrift Johannes 1: 14 verwijst naar de zinsnede ‘Het Woord is mens geworden.’
Deze passage zinspeelt op haar beurt op het begin van Genesis, waar God met een
woord het universum doet aanlichten. Het geloof ziet God als zuiver geest. Als hij
in zijn almacht tot scheppen overgaat, is dat een wilsdaad, die de bijbelse schrijver
verbeeldt als het spreken van een talig woord: ‘Het worde licht - en het licht werd!’
De daad valt samen met het woord; het Hebreeuwse dabar betekent zowel woord
als daad.

Deze bladzij...
Aanvankelijk zal de lezer veronderstellen dat Borges de evangelist Johannes aan het
woord laat, maar al heel gauw blijkt God zelf de stem van het gedicht te zijn. De
‘heilige boeken’ zijn zowel voor Johannes als voor Jezus de Hebreeuwse Bijbel
waarmee zij vertrouwd waren. De eerste pagina van het vierde evangelie die God
hier ziet ontstaan, lijkt hem niet minder duister dan de vertrouwde boeken van het
eerste testament. Niet minder duister overigens ook dan de heilige boeken van
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onverschillig welke andere religieuze traditie. Aanhangers van die buitenbijbelse
tradities leggen zich immers vaak met evenveel onwetendheid als ijver toe op het
reciteren van heilige teksten. Denk bij dit ‘niet weten’ (r. 4) ook aan de moedwillig
niet-wetenden, de agnosten, die van mening zijn dat alle uitspraken over God louter
menselijke bedenksels zijn.
De dichter weet zich de spreekbuis van het scheppende Woord Gods, de tweede
persoon van de drie-ene God. En hij beseft dat zijn Geest zich spiegelt in ‘Mijn heilige
boeken’ (r. 2). Hij die zich aan Mozes openbaarde als de Eeuwige (‘Ik Die ben, Die
was en Die zal zijn’) verwaardigt zich opnieuw tot taal.2. Door zich scheppend uit te
spreken uit hij zich in taal ‘die tijd is en embleem’, eindig en veranderlijk teken - en
dus om interpretatie vraagt. God gaat onze historiciteit, ons menselijk bestaan, delen.
Hij wordt onze tijdgenoot, om met Kierkegaard te spreken. Het menselijke Woord
waarin God zich uitspreekt heeft binnen- en bovenwereldse dimensies.

Spelend met Mijn kinderen
Dat God buiten zichzelf is getreden door een wereld te scheppen is een mysterie.
Dat God zich bovendien zó met zijn schepsel heeft ingelaten dat hij mens heeft willen
worden, is een mysterie in het kwadraat. Over het eerste heeft het jodendom in de
Bijbel al diep nagedacht.
In de laatjoodse geschriften gaat de wijsheid een steeds grotere rol spelen. De
bijbelboeken Spreuken en Wijsheid weiden erover uit. Bij alles wat God schiep stond
hem het denkend verstand ter zijde, zegt Jezus Sirach. Deze wijsheid werd steeds
meer gepersonifieerd. ‘Toen gaf de Schepper van alles mij zijn opdracht en wees Hij
die mij geschapen heeft de plaats aan voor mijn tent. Hij sprak: Sla uw tent op in
Jakob en vind in Israël uw erfdeel.’3. In Spreuken lezen we dat de wijsheid aan Gods
zijde was als zijn troetelkind, en spelend voor zijn aanschijn dag aan dag zijn vreugde
was.4. Zo wordt Gods wijsheid van lieverlee met Gods Woord gelijkgesteld, zodat
de stap van Gods scheppend Woord naar de tweede Persoon van de drie-ene God
niet groot meer is.
Hieraan mogen we wel denken als het gedicht vervolgt: ‘Wie met een kind speelt
speelt met iets / vertrouwds en raadselachtigs’ (r. 10-11). Als God een scheppend
woord spreekt, speelt hij met zijn ‘eigen maaksel’. In vrijheid schept hij iets buiten
zichzelf en dat betekent dat hij het vreugdevol in zijn andersheid erkent. ‘Ik wilde
spelen met Mijn kinderen. / Ik woonde onder hen, verbaasd, vertederd.’ De schepper
ervaart de afstand tot zijn schepsel als ‘iets vertrouwds en raadselachtigs’: zulke
kinderen geven hem de ervaring terug ‘dat het goed was’. Maar met de vrijheid die
hij zijn kinderen geeft, ervaart hij ook dat zij hun eigen weg gaan. Vandaar dat hij
verbazing en ontroering kent. En in wat notulist en dichter weergeven, constateert
hij een zekere afstand (r. 40-41).
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‘Vanuit zijn eigen kunstenaarschap heeft de dichter Borges zich in Gods creatieve ervaring ingeleefd.’
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Vanuit zijn eigen kunstenaarschap heeft de dichter Borges zich in Gods creatieve
ervaring ingeleefd. Het biedt de lezers van het gedicht een grote sensatie; de creatieve
ervaring van God en die van de kunstenaar zijn analoog. Zodra de dichter zijn creatie
dienend tot zichzelf laat komen, ervaart ook hij verbazing en vertedering. Hij
ondervindt dat het gedicht in de mate dat het op eigen benen komt te staan, tot op
zekere hoogte autonoom is; het maaksel in aanbouw vraagt om losgelaten te worden.
Steeds meer doet het gedicht aanvoelen dat God in zijn menswording een soortgelijke
ervaring moet hebben gekend, dat hij in vreugde en vertedering het verrassende
avontuur beleeft dat de Godmens op zintuiglijk niveau ondergaat.

Gods Geest begeeft zich in de menselijke beperktheid
Het hele gedicht beschrijft de ervaring die God moet hebben gekend bij zijn
menswording: hij ondergaat de concrete sensatie nu hij geleidelijk in detail het
menselijk bestaan ‘van onderaf’ - vanuit de condition humaine - gaat delen. Het
begint al bij Christus' geboorte: ‘door toedoen van een wonder / werd ik
merkwaardigerwijs geboren uit een schoot’. De Eeuwige wordt tijdelijk. Onze ratio,
geformatteerd als die is met vooroordelen, weet geen raad met wat incompatibel is:
de categorieën van God en mens.
Het levert een hele reeks uiteenlopende ervaringen op.5. In zijn lichamelijke
bestaanswijze onderging hij de betovering: zijn Geest gevangen in beperktheden en
ongemakken (gekerkerd zoals de Grieken het ervoeren), en zijn ziel in plaats van in
luisterrijke goddelijke staat, zich nu schikkend tot deemoed (r. 16-17). Hij leerde
leven in de beperktheid van een altijd benaderend en onbetrouwbaar menselijk
geheugen (r. 18-19), een onzekere wijze van kennen bij wisselvallige gebeurtenissen,
in hoop en vrees naargelang de tijd gunst dan wel wangunst onthult (r. 20-21). Hij
kreeg te maken met wake, met slaap en met droom waarmee de gebeurtenissen
interpreterend werden beleefd (r. 22). Hij kende houdingen van waakzame alertheid
maar leefde ook vermoeid aan dingen voorbij, en liet zich soms in fantasie gaan.
Drie staten die de mens niet steeds in volle verantwoordelijkheid weet te beheren,
gezien de gebrekkige controle van het verstand: door toedoen van onwetendheid,
van begeerte en zwakheid en van de weinig subtiele zekerheid die de logica verschaft
(r. 23-24).

Geleidelijk aan incarneert God zich
Al deze ervaringen zijn getekend door de ontlediging Gods (kènosis), door zijn
prijsgeven van goddelijke almacht en volkomenheid. Maar vanaf het exacte midden
van het gedicht verraden die typisch menselijke ervaringen ook hun eigen
aantrekkelijkheid. In de opsomming doemt bijvoorbeeld op: ‘de vriendschap tussen
mensen, de raadselachtige liefde van de hond’ (r. 25-26). Juist door hun ter-

Liter. Jaargang 20

43
loopse vermelding binnen overwegend negatieve ervaringen wekken ze een
verrassende ontroering. Menselijke vriendschap te midden van zoveel afwijzing, en
ook de verstandhouding van een trouw huisdier kunnen een onzegbare troost
betekenen.
De aandacht voor dit menselijk eigen karakter zet zich vanaf dit midden door in
het relaas, zodat het gedicht hier scharniert. Dit eigene is overigens niet uitsluitend
positief: één regel vat de diepst ingrijpende en meest contrasterende ervaringen
kernachtig samen: ‘Ik werd bemind, begrepen, geloofd en hing aan een kruis’ (r. 27).
Drie woorden die de Gezondene in zijn levenswerk bevestigen met in één adem
daarbij vermeld zijn radicale verwerping als religieuze anarchist en staatsgevaarlijke
crimineel. De erop volgende regel bevestigt dit tragische levenslot als de welbewuste
aanvaarding van zijn levenskeuze (r. 28).
Maar wat zegt het gedicht hierop aansluitend? ‘Ik zag met eigen ogen [...] de nacht
en al zijn sterren’. Dit vers roept een algemeen menselijke ervaring op, waarmee
God nu ‘van onderaf ziend’ kennismaakt, maar die hier ook doet denken aan de door
Jezus beleefde duisternis bij zijn sterven. Is het voor hem tevens een beeld van de
overwegend duistere wereld met weliswaar een grote hoeveelheid lichtpuntjes, maar
die nauwelijks in staat lijken om het kwaad te verdringen waarvoor hij zijn leven
gaat geven? Beziet Jezus hier ‘van onderaf’ de absurditeit en kwaadaardigheid van
wat hem wordt aangedaan?

Bedekte zinspelingen op verraad en kruisdood
Zonder nader verband volgt nu een grote passage (r. 31-37) waarin de zintuiglijke
sensatie van de waarneming van de stoffelijke wereld concreet wordt: hoe de tastzin
het gladde en stroeve waarneemt, het ongelijke en het ruwe van oppervlaktes, hoe
honing smaakt in vergelijking met een appel (allebei zoet maar zo verschillend), hoe
water smaakt in een dorstige keel, hoe een zwaar metalen voorwerp voelt op de
handpalm, hoe een mensenstem klinkt, hoe het subtiele geluid van stappen op het
gras wordt waargenomen, hoe de regen in Galilea geurt, en hoe de hoge kreet van
vogels klinkt. Ik weet niet of de dichter toen hij dit gedicht schreef al blind was, maar
ik vermoed dat de beschreven zintuiglijke waarnemingen alleen maar die van een
blinde kunnen zijn.
En ook nu weer (zoals eerder in r. 28), na een lange opsomming van concrete
ervaringen, plotseling een regel die samenvattend of concluderend van een dieper
gevoelen getuigt: ‘Ik heb ook de bitterheid gekend’ (r. 38). Waarop doelt dit vers?
Op de teleurstelling dat de menswording niet geleid heeft tot Israëls spontane
aanvaarding van de Mensenzoon als de brenger van het messiaanse koninkrijk Gods?
In direct verband met dit gevoel bezint de goddelijke inspirator van het gedicht zich
op de betekenis en zin van onderhavig geschrift: ‘Ik heb dit schrijven toevertrouwd
aan een willekeurig mens.’
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Wordt met die willekeurige mens gedoeld op Johannes of op Jorge Borges? Of
misschien eerder op iedere mens die in feite zijn inspiratie tracht te vertolken? De
uitspraak geldt elke hoorder die zich door Gods gedurig ‘neerdalende tekens’ laat
aanspreken (r. 42). Maar God heeft niet alle fiducie in het werk dat hij in uitvoering
ziet: ‘het zal nooit zijn wat ik wil zeggen’, het zal hoogstens zijn meest eigenlijke
bedoeling benaderen, hoogstens maar een afspiegeling daarvan zijn (r. 40-41). Hij
hoopt dat ‘iemand anders, niet wie dit noteert’ (r. 43) het gedicht eens zal schrijven.
Hij blijft uitzien naar iemand als Borges die een nieuwe poging waagt.
Deze hele passage (r. 39-43) brengt tot uitdrukking dat Gods bedoeling door geen
enkel schepsel helemaal kan worden gevat en door geen enkel geschrift, hoe heilig
ook, uitputtend kan worden weergegeven. Ze getuigt hiermee van de beperkte
betekenis van wat voor ons de Bijbel heet. Dezelfde God zou ook tot veel andere
heilige schriften geïnspireerd kunnen hebben.
De slotregels (r. 44-48) wenden de aandacht af van het hierboven ontwikkelde project.
Ze suggereren dat in het universum nog hele werelden wachten op ontsluiting door
Gods inspirerende Geest: ‘Morgen zal ik een tijger onder de tijgers zijn’ (r. 44). Op
welke wijze? Zoals hij onder de mensen mens was? En hoe zal hij zijn wet
verkondigen aan hun oerwoud? Zoals hij in Galilea zijn Godsrijk verkondigde?
Suggereert ‘een grote boom in Azië’ ook iets van het door ons onvermoede mysterie
van de heiligheid van de dieren- en plantenwereld? Als flora en fauna op hun beurt
een door God gedeelde beleving zou te beurt vallen, wordt dan de complexiteit van
Gods scheppingswerk niet helemaal onvoorstelbaar?
Hierna besluit de goddelijke inspirator: ‘Soms herinner ik me weer met weemoed
/ de geur die in die timmerwerkplaats hing.’ Dit slotzinnetje roept samenvattend nog
eens de sensatie van het hele gedicht op, de sensatie dat God in zijn menswording
zijn schepping op heel eigen nieuwe manier leerde ervaren. En hij concludeert: wat
heeft dit levenswerk een gecompliceerde en dramatische werkelijkheid opgeleverd.
Hoe eenvoudig en vredig had het kunnen en moeten zijn.

Eindnoten:
1. Vertaald door Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer. Conform de editie van Alle gedichten
2015 (redactie W. Hansen).
2. Na het gesprokene in Genesis 1: 3.
3. Jezus Sirach 24: 8 in de Willibrordbijbel.
4. Spreuken 8: 30 in de Naardense Bijbel.
5. Telkens beginnend met ‘ik...’: r. 16 m.b.t. het heden, r. 18 m.b.t. het verleden, r. 20 m.b.t. de
toekomst.
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Tommy Wieringa
Makelaar
Verhaal
Met Den Haag en makelaars heb ik, afzonderlijk van elkaar, slechte ervaringen. In
Den Haag verdwaal ik steevast, het verkeersplan komt regelrecht uit de hel. Als je
aan iemand de weg vraagt, krijg je antwoord in het patois van de kleine criminaliteit.
Over makelaars kunnen we nog korter zijn: een volstrekt overbodige beroepsgroep.
Ik heb een vriend die in Den Haag wilde gaan wonen. Hij kwam met de trein uit
Brussel en liet zich door een jongeman in een pak van Suitsupply informeren over
de lokale woningmarkt. De markt was hot, zei de makelaar met zijn grote horloge,
Amsterdamse toestanden - het leek opeens of de hele wereld in Den Haag wilde
wonen, als hij nog wat wilde moest hij vlug toeslaan.
Ze bezochten vijf appartementen die middag. In geen ervan zag mijn vriend een
leven voor zich. In feite zag hij na de ontmoeting met de makelaar in Den Haag
helemaal niks meer voor zich - terug in Brussel dronk hij twee flessen rode wijn,
nam een overdosis Nozinan in en ging op bed liggen met een plastic zak van de Lidl
over zijn hoofd. Zo ging hij onder. De kat gaf kopjes aan zijn hand.
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Tommy Wieringa
Dat kan altijd nog
Verhaal
De routeplanner wijst me via kleine weggetjes naar het psychiatrisch hospitaal op
de heuvel. Ik steek een brug over die ‘Verbrande Brug’ heet. Sinds ik de gelijknamige
afslag even voor Brussel weleens passeer, vraag ik me af wat die naam te betekenen
heeft. Wie het opzoekt, leert dat de Spanjaarden de brug in 1577 in brand staken om
de opmars van de Geuzen te verhinderen. Vandaag de dag is het een hefbrug over
het Zeekanaal Brussel-Schelde met wat huizen eromheen. Aan de blinde muren is
te zien dat die huizen ooit met andere huizen verbonden waren. Alles eromheen is
weggebroken omdat de overheid een zogenaamd uitdovingsbeleid voert - bewoners
worden uitgekocht en hun huizen gesloopt. Industrie moet er komen op de
rechteroever, het kanaal zal worden verbreed. Café Trésignies is al gesloopt, frituur
Maritime is dicht, buiten staat een broodautomaat.
De brug over en dan een paar minuten heuvelop, daar hebben ze mijn vriend een
tijdje opgesloten omdat hij zich van het leven heeft proberen te beroven. Voorjaar,
alles begon opnieuw, maar zijn laatste avondmaal bestond uit pillen en rode wijn,
waarna hij op bed ging liggen met een plastic zak over zijn hoofd. Het laatste wat
hij voelde was de kat die zijn hand kopjes gaf.
De politie vond hem de volgende dag. Zijn nog levende lichaam verdween in een
isoleercel, waar hij langzaam naar het leven terugkeerde.
Twee tassen heb ik bij me, een met boeken en een met eten. De eerste omdat hij
erom vroeg, de tweede omdat ik diep van binnen een Joodse grootmoeder ben die
meent dat elk probleem met eten kan worden opgelost.
De kliniek is een wereld van deuren. Ze gaan uitsluitend op aanvraag open en
vallen automatisch achter je in het slot. Ook mijn vriend verblijft achter een zware
deur. Hij ligt op bed, ik zie zijn voeten door het raampje. Ze komen in beweging als
ik aanklop. Ik omhels mijn levende vriend, wat zoveel beter is dan de kus op het
koude voorhoofd van een dode vriend.
Hij ziet er moe uit. Zijn kamergenoot, ook een gefaald zelfmoordenaar, breekt zijn
nachten in duizend stukken met zijn gesnurk.
We gaan naar buiten met een doosje Bossche bollen. Er is maar één vrouw tussen
de mannen, iedereen rookt fanatiek. Mijn vriend wijst me de isoleercel waar hij de
eerste dagen verbleef, een raampje hoog bovenin liet licht van buiten door.
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De afdeling lijkt op een slakkenhuis. De binnenste winding van het slakkenhuis is
de separeer, wij zitten in de buitenste winding, waar weliswaar meer
bewegingsvrijheid is, maar die nog altijd van de buitenwereld is afgescheiden met
een hoog hek. Achter een raam zit Allen Ginsberg fanatiek te schudden met zijn
hoofd.
Een jongen met een muts op en oortelefoontjes in komt bij ons staan. ‘De moleculen
van het metaal staan zo ver open, tegenwoordig,’ verklaart hij ernstig. ‘Dat komt
door alle elektronica. Het expansieprobleem wordt te diep gezocht.’ Hij pauzeert
even, en zegt dan: ‘Zo zit dat eigenlijk.’
Sommigen verblijven al dertig jaar op dit narrenschip, mijn vriend zegt: ‘Wat nu
als ze mij hier ook zo lang houden?’ De man die een paar dagen geleden nog dood
wilde, wil nu zo vlug mogelijk naar huis omdat hij belastingformulieren moet invullen.
Ik stel hem gerust, gekte en levensmoeheid zijn niet hetzelfde.
De Bossche bollen zijn een beetje gesmolten onderweg. Hij veegt zijn
chocoladevingers aan mijn zakdoek af.
‘Weet je,’ zegt hij, ‘dat Ionesco ook dood wilde? Cioran belde hem elke dag op
en zei: “Dat heeft geen zin, dat kan altijd nog.” Ze zijn allebei een natuurlijke dood
gestorven, bij mijn weten.’
Plotseling staat hij op. ‘Kom, ik laat je uit.’
Als ik het terrein af rijd, staat hij achter het hoge hek en steekt zijn vuist in de
lucht. ¡No pasaran! Ik zie er leven in. Leven en een natuurlijke dood.
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Eva Gerlach
Zuster
Abdij Koningsoord, 26.6.'17-29.6.'17
Zij loopt zo door de kamer
In alle hoeken van haar is het licht
Het is dat zij op haar dienblad zes borden verplaatst
zonder een druppel woensdagsoep te morsen
In de dissel van haar bewegen
matigt een koudbloed een ree
en bij elke voorwaartse stap overwinnen haar heupen
de verzoeking van een eendere stap achterwaarts
Het is dat zij de wagen waarin wij branden
teugelloos leidt door het etmaal van tij tot tij
en dat haar geheel van licht doordrongen verschijning
ruimte opent voor zeepsop, droogdoek en maat
Het is dat zij voeten heeft
ogen en ellebogen
en dat zij weet hoe uit haar lichaam te treden
zonder dat haar afwezigheid merkbaar wordt
Ook als zij met zwevende rokken ons heeft verlaten
eten wij onze soep in verschuldigde stilte
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Pauliene Kruithof
Koheleth of Adviesgeroep
A - 1:14
Ik bekeek al het gedoe
onder de zon. Het bleek allemaal ijdel
en grijpen naar wind. Wat krom is
krijg je niet recht.

I - 2:16
Ik vraag me weleens af hoe je over me denkt als
je me niet meer kent. De grap is een verrassing
de clou een clown. Ik hoop stiekem dat je me lief
herinnert. Betrokken, minstens. Fantastischer
zou zijn verstandig, of sterk - je zag mijn wasbord
nooit, op mijn vingers, de stuurders van mijn pen
de streelveer van mijn ziel. Wellicht voel je me
dan gemeen omdat ik hoger klim dan jij, de klif
uit, verder blik. Je weet niet dat het me bloed
kost, dat het licht daar duizelt. Je noemt het een
ivoren toren. Waarvoor mijn moed? Aan een wijze
blijft men evenmin denken als aan een dwaas.

II - 3:5
Ik heb overal schrammen en drink thee van
bloemetjes. Traag zwellen de langwerpig witte
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blaadjes tot ik ze ontwaar, de gele balletjes
als verdronken zonnen. Als je dood bent
rimpel je niet. Prachtig. Ik staar en eet mijn
eigen huid. Wat als leven een kookwas is, als
je ziel pijnlijk moet weken tot het puntgaaf
is. Zichtbaar. Onbevlekt je graf in lijkt me wel
wat. Ik heb al zoveel verdriet begraven, keien
neergelegd - ik wil niet meer. Ik ben kapot. Mijn
bed moet herbouwd. Er is een tijd om stenen weg
te gooien en een tijd om stenen te verzamelen.

III - 4:17
Tegenover Jaap de Knaller ligt een dooie vrouw
in het plantsoentje. Helemaal in haar blootje
zo, alsof de struik haar bemint. Het bleke braille
op haar ledematen en buik vertelt zwakjes
van de kinderen die ze vergeten is. Eén woont op
de dijk, de ander tussen ratten. Dichtbij doet ze
haar ogen open. Wijd. Ik controleer de mijne, voel
me gênant. Het enige wat ik over heb is mijn
hoed. Ik reik. Een gezond kleurtje verschieten
is heel niet gek, stamel ik, knikkend. Fier verdwijnt
ze met mijn vragen. Het is net weekend, het dorp
slaapt, mijn twijfel is veilig. Wat is recht? Waarom
ik die een zondaar ziet? Precies nu - ik sjok verder.
Weet wat je doet als je naar het huis van god gaat.
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IV - 5:2
In mijn hoofd ben ik tachtig-plus. Daar heb ik
een kortingspas voor de bus en vertederfactor
voor het voeren van eendjes. De oude broodzak
op de zitplank van mijn looprek. Het is hilarisch
vooral omdat ik energiek race en denkcellen
opjaag met jonge raadsels. In het echt valt het
flink tegen, ben ikzelf de enige grap - het leven
lacht niet - maar als ik voldoende slaap en peuzel
doe ik het wel zelf. Zo. Een kwartje van mezelf
geslagen, wie had dat ooit gedacht? Niet moe even lekker in de stoel. Want te veel werk leidt
tot gedroom en te veel woorden tot gebazel.

V - 6:8
Het is onder de tweeëntwintig graden, de r zit
weer in de maand. Ik wankel uit mijn vest met
bont. Heb niet gegeten voor het slapengaan, kan
mezelf niet warm houden nu - schop onder vier
dekens bloed onder mijn nagels vandaan. Zal ik
redding halen? Yoghurt of een kruik - de vloer
is 's nachts de tong van een monster en licht de
verrader van mijn leven. Niet dat ik veel verliezen
kan, enkel mijn hoop dat het meevalt. De wol als
een handpalm over mijn lijf. Wat heeft een arme
eraan te weten wat er in de wereld te koop is?
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VI - 7:6
Er komen steeds liedjes uit mijn kindertijd in
mijn hoofd op. Zomaar, zonder keu of geweide
gedachte. Plots staren mensen - blijk ik hardop
te zingen, een kleuterdeun of geuzenkreet of
erger nog, een bejaarde hymn. Ik ben wel erg
jong voor seniel. Voel me juist sterker dan ooit nu
ik terug ben van de strijd om de wijste te zijn. Ik
mag zo gebutst zijn en serieus, klojo's hebben
laten lopen - ik wacht. Het lachen van een dwaas
is als het geknetter van doorns onder een ketel.

VII - 8:8
Bonzend ligt mijn hart in bed. Ik ben niet flink
uitgeput, of bang - hij doet gewoonweg niets
wat ik zeg. Langer uit dan in, stilletjes tellen
in je hoofd, maar mijn adem luistert niet naar
de wetenschap. Ik hap naar lucht, sla ferm
de dekens terug. Zouden het die eeuwige
herinneringen zijn? Profetes. Gelaten sluit ik
mijn ogen. In de oorlog krijgt niemand verlof.

VIII - 9:4
Vlakbij me woont een jongeman die ietwat op
je lijkt. Vanuit de verte dan - dichtbij kom ik
nooit. Een beetje stevig, wijd hemd, wit, donker
haar, ongekamd, altijd op zijn telefoon, zo
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onder moeders vleugels. Ik ril van binnenuit
van over de datum moederskindjes, bang een
weekdier te treffen waar ik een rug verwacht
bang voor glibbers na de kraak. Toch brengt hij
me heimwee naar jou, naar ons bijna, naar mijn
hoop op een beschermheer. Die zijn uitgestorven
dat weet ik ook heus wel - maar ik ben te lief.
Beter een levende hond dan een dode leeuw.

IX - 10:1
Kan iemand me - smeekbede - omleggen? Ik vang
dat liedje op uit de radio over naar huis willen
gaan. Naar de vrede en de warmte, naar de plek
waar mensen je verwachten. Zoeken. De tonen
doorboren mijn lijf. Als ik alle klanken opspaar
is het een spijkerbed, ik strek me erop uit. Ik hoor
nergens - zeker niet in armen. Soms kan een klein
leugentje mijn dag redden. Vandaag niet, dat klare
refrein is een terrorist, mikt bommen op mijn fijne
bestaan. Een dode vlieg bederft het beste parfum.

X - 11:10
Hoe leer je jezelf vergeven? Ook al deed je niets
verkeerd, was je inzet juist formidabel - de pijn
van de mislukking schreeuwt harder. Het is vast
onderdeel van jezelf beminnen. Mijn sterke handen
glijden uit over de ivoren stof, ik struikel over de
diadeem. Krijg het niet aan - de jurk is me te
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zwaar en de schemer klopt al aan. Mijn klok loopt
sneller dan de tijd. Er is geen agendaruimte meer
voor een rustige adem. Mijn muis fel tegen mijn
breinwachter. Jeugd en daglicht zijn zo voorbij.

Ω - 12:12
Ten slotte nog dit
[mijn zoon] wees gewaarschuwd boeken schrijven is een werk
zonder eind.
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Tommy Wieringa
Schrijversdagboek
Dinsdag 6 juni 2017
Ik trok een ondertand van Zoë uit. Haar vreugde: weer een tand dichterbij het groot
worden. Omdat ze de tijd zeven keer zo langzaam ervaart als ik, kijkt ze uit over
oneindige tijd, een schijnbare stilstand waarin een verloren tand eindelijk een beetje
beweging betekent. Vooruitgang.
Wij zwijgen vooralsnog over vooruitgang in welke richting.
Het jaar van de aardappel heet intussen De heilige Rita. Ik schrijf een tekst voor
de aanbiedingsfolder, een stompzinnig, reductionistisch werkje dat niemand anders
voor me kan doen omdat niemand anders het boek nog gelezen heeft. De million
dollar question: waar gáát dit boek over? O man, het doet me zeer als ik eraan denk.
Meer dan ooit beseffen: de roman is een proces, geen uitkomst. Een serie geschakelde
intuïties, logisch gemaakt door een verhaal.

Woensdag 28 juni 2017
Bestaat het onvergeeflijke? Ik droomde dat ik huilde toen ik Michael W. om vergeving
vroeg voor mijn getreiter op school. Al in de droom begreep ik hoe weerzinwekkend
mijn tranen waren. Hij was het die recht had op verdriet, ik huilde.
Die dag zocht ik hem vergeefs op Facebook - ook elders op het web was hij niet
te vinden. Er zijn geen digitale bewijzen van zijn bestaan. Misschien leidt hij een
verborgen leven in Zevenaar of Apeldoorn, op zijn hoede voor de meute, wiens
onvoorspelbare gedrag hij al heeft leren kennen op het schoolplein, waar hij de
voortekenen van de vervolging aan den lijve heeft ondervonden.
Ik denk aan hem en de droom terug wanneer ik lees dat Michel Houellebecq aan
Bernard-Henri Lévy schrijft dat hij zich op het schoolplein vooral afzijdig hield,
zowel van de slachtoffers als van de beulen. ‘Ik heb nooit de fysieke moed gehad
me aan de zijde van het slachtoffer te scharen; maar ik heb tenminste nooit het
verlangen gevoeld om me bij het kamp van de beulen aan te sluiten.’
Lévy antwoordt dat hij een stap verder ging en zich over de zondebok op het
schoolplein van het Pasteurlyceum in Neuilly ontfermde - ‘ik heb die jongen onder
mijn vleugels genomen en hem, jaren achtereen, tot mijn vriend gemaakt.’
(Wat waar kan zijn, of niet, maar een beetje vreemd is het wel dat hij zich in
dezelfde alinea de naam van die jongen niet eens kan herinneren.)
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Hoe dan ook, ik kan me op neutraliteit noch een deugdzaam karakter beroepen. Ik
kon goed sarren. Ik kan het nog steeds (iemand zwaktes zie je in één oogopslag),
maar ken nu de verderfelijke wetten van uitsluiting en het principe van de zondebok,
zodat ik me heb leren beheersen. Ook tegenover roddel en achterklap heb ik me die
houding aangemeten.
Als ik probeer te achterhalen waar Michael W. zijn natuurlijke geschiktheid voor
slachtofferschap vandaan kwam, kom ik niet verder dan zijn sproeten, het slissende
in zijn spraak en zijn kinderlijke manier van doen; drie merktekenen. Hij was fysiek
sterk, speelde waterpolo en fietste altijd heel hard waarbij hij af en toe een enthousiast
soort brandweeralarm uitstootte. De goede ziel bleef over het algemeen vriendelijk
tegen de mensen die hem nabootsten. Eén keer moest ik voor hem op de loop toen
ik te ver was gegaan (wat ik zei of deed ben ik vergeten); ik rende de hele school
door en verschool me hikkerig van de lach achter de snickers en marsen in de kantine.
Ik vertoonde kortom alle kenmerken van een kleine beul, iemand die opgelucht
was dat hij zelf aan het slachtofferschap was ontkomen.
Jarenlang had ik zelf onderaan de sociale ladder gebungeld, uitgesloten van het
contact met de meeste anderen. Op weg naar school, in de trein van Almelo naar
Zutphen, was ik onderwerp van hoon; mijn gedrag was zo bizar en onvoorspelbaar
dat de klassenleraar in het eindrapport van de lagere school interventie van een
‘bekwaam psycholoog’ aanbeval.
Maar goed, ik bevrijdde me op min of meer op eigen kracht uit de sociale
onderwereld en kreeg vrienden die dat tot op de dag van vandaag zijn gebleven.
Des te onsmakelijker is het dat ik, toen ik eenmaal aan die lage sociale status was
ontsnapt - niet in de laatste plaats omdat het mooiste en liefste meisje van allemaal
als door een wonder verliefd op me werd -, dat gedrag kopieerde en op andermans
hoofd liet neerdalen.
Bestaat het onvergeeflijke? Ja, het onvergeeflijke bestaat.

Maandag 3 juli 2017
Op het aanrecht staan kaarten met vosjes en paarden, uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes van de kinderen. Als ouder heb je maar één enkele, pathetische
wens: dat je kind populair is. Dat het zich in de gunst van anderen mag verheugen.
Je weet maar al te goed hoe het was om niet gevraagd te worden voor partijtjes. Hoe
je bij gym als laatste overbleef als de groepjes moesten worden verdeeld. De grimassen
van verveling of zelfs weerzin als je je bij het groepje voegde waarbij je door de
grillige wil van het ostracisme was ingedeeld. De gedurige afwijzing als een wond
waar de korst elke dag weer af getrokken werd.
Je zou een vinger geven om je kind daarvoor te behoeden.
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H. wordt afgewezen door M., die plotseling niet meer met haar wil spelen.
H. lijdt, ze probeert op alle mogelijke manieren weer bij M. in de gunst te komen.
M. laat zich pas overhalen als H. haar een plaktatoeage belooft.
H. koopt vriendschap voor een middag en neemt genoegen met het bedrog.
M. schort haar weerzin voor een middag op voor een slangentattoo.
H. en M. lijken beiden tevreden met de transactie.
T. kijkt hoe zijn dochter zich in bochten wringt om geliefd te worden; hij probeert
uit alle macht het vriendinnetje niet te haten.

Zondag 16 juli 2017
Met mijn vader naar het kerkje van Klein Wetsinge. Ik haal hem op in Deventer, we
rijden over de IJsseldijk naar Zwolle. Hoe lieflijk de uiterwaarden en de rivier, de
ooievaarsnesten her en der. Een ontroerender landschapstype ken ik niet.
Naast mij klinkt onafgebroken gekanker. Het brandpunt van mijn vaders explosieve
haat is Derk Bolt, die in Colombia juist de dag ervoor is vrijgelaten door marxistische
rebellen. Natuurlijk is zijn weerzin jegens Derk Bolt terecht, die dompteur van de
gemeenschappelijke traan die adoptiekinderen met hun biologische ouders verenigt
op tv. Niettemin lijkt zijn gesakker me vooral onzinnig, energieverlies, maar mijn
vader is niet te houden: ze hadden 'm nooit moeten vrijlaten, die smeerlap; een mars
van veertien uur door de jungle... Kinderspel, de aansteller...
Als ze Derk Bolt met zijn kloten aan een boom hadden gespijkerd had mijn vaders
dag niet beter kunnen zijn.
En de Duitsers, mijn god, de Duitsers... Hij is nog altijd woedend op de Duitsers.
Hoe ze het continent vernield hebben, die hufters; al die prachtige gebouwen... al
dat erfgoed... De hele wereld mag de Duitsers intussen vergeven hebben, één man
houdt dapper stand.
We steken splinternieuwe bruggen over die retentiegebieden en hoogwatergeulen
overspannen, het hele uiterwaardengebied was heringericht om hoge waterstanden
te kunnen beheersen. Geldsmijterij, vindt mijn vader, van zijn centen. Prestigeobjecten
van aandachtsbeluste politici. ‘Als ik het voor het zeggen had, zou het er wel even
anders aan toegaan. Heel anders.’
Hij beschouwt de ouderdom duidelijk als een soort vrijplaats om nog een paar jaar
vrijuit te kunnen kankeren voordat hij doodgaat.
Het wordt nog een lange dag zo.
Met zijn vrienden botert het ook al niet. Zodra het over hun gezondheid gaat, loopt
hij de kamer uit. ‘Ik heb klachten gehad dat ik hun ziektes niet onthoud’, zei hij.
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Eenmaal op het Groningse land ontspant hij. De gifangel is leeg.
Boven het tongewelf van de kerk van Klein Wetsinge dreunt het uurwerk. Al
driehonderd jaar ratelen daar de tandraderen en kettingen; ten behoeve van de
landarbeider sloeg de luidklok om twaalf uur voor de schaft en om vier uur voor het
einde van de werkdag. Vanuit een kraaiennest bovenin de kerk kijken we uit over
het oeroude cultuurlandschap van het Reitdiep; mijn vader is weer de oude, hij geniet
van het landschap van zijn jeugd.
De zon brandt op de velden, op een landweggetje naar Noordpolderzijl zet ik de auto
stil en vraag hem te luisteren. Hij hoort niets.
We zouden, zeg ik, tureluurs, kieviten, grutto's en scholeksters moeten horen, maar
het land is stil en leeg, zover we kijken. Alleen een bruine kiekendief foerageert
boven de slootkanten.
Rechts van de weg naar café 't Zielhoes staat een boer met een rieten hoedje op te
schoffelen tussen de aanplant, hetgeen een wat vergeefse indruk maakt op zijn land
dat zich uitstrekt tot aan de horizon.
‘Goeiedag’, roept mijn vader door het open raam. ‘Waar zijn de vogels gebleven?’
‘De vos en de kraai hebben ze opgevreten’, roept de boer terug.
‘Nee hoor’, zeg ik strijdvaardig, ‘door de intensieve landbouw hebben ze nergens
meer een plek om te schuilen. De vos en de kraai geven alleen het laatste zetje.’
Het gesprek neemt een gemoedelijker wending. Hij heet Bierema, hij schoffelt de
kanten ‘zodat het er een beetje knap bij staat voor jullie’. Hij is de zesde generatie
die hier vanaf de inpolderding in 1811 het land bewerkt. In feite, zegt hij, gaan ze
nog veel verder terug; zijn familie boerde al op de wierden rond 800 na Christus.
Sjalotjes, antwoordt hij, als ik hem vraag wat hij verbouwt. We kunnen ze kopen
bij Albert Heijn. (Daaraan denken bij het schap, een boer met een schoffel en
twaalfhonderd jaar diepe wortels op het Hoogeland.)
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Louise Glück
Ochtendgebed
Vers Vertaald [9]
- De dichter Robert Frost zei ooit: ‘Poetry is what gets lost in translation’.
In de rubriek ‘Vers vertaald’ doet een Nederlandse dichter een
reddingspoging. Dit keer vertaalt Liesbeth Goedbloed een gedicht,
‘Matins’, uit de Pulitzer-prijswinnende bundel The Wild Iris van de
Amerikaanse dichter Louise Glück uit 1993. -

Ochtendgebed
Niet alleen de zon maar de aarde
zelf schijnt, wit vuur
danst van de opzichtige bergen
en de vlakke weg
schittert in de vroege ochtend: is dit
alleen voor ons, om een reactie
uit te lokken, of ben jij
ook ontroerd, niet in staat
je te bedwingen
in bijzijn van de aarde - ik schaam me
voor wat ik dacht dat je was,
ver weg van ons, dat je ons zag
als een experiment: het is bitter
om het wegwerpdier te zijn,
bitter. Lieve vriend,
lieve, huiverende bondgenoot, wat
verrast jou het meest in wat je voelt,
het stralen van de aarde of je eigen gevoel van verrukking?
Zelf blijf ik me verbazen
over die verrukking.
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Leeflijst [4]
Drie vragen aan docent Nederlands Roeland Smith
- Welk boek doet ertoe en welk juist niet? In de rubriek ‘Leeflijst’
beantwoorden docenten Nederlands drie vragen aan Christely van Mourik.
Roeland Smith (39) staat voor de klas op het Coderius College in
Amersfoort, een gezellige school waar literatuur wordt besproken in
kringgesprekken. Hij doceert Nederlands en robotica: ‘Robotica is eigenlijk
ook een taal, maar dan met een heel precies luisterende, domme
gesprekspartner.’ *
Welk boek heeft je leven veranderd?
Toen ik een jaar of acht was, heb ik Het neefje van de tovenaar van C.S. Lewis
gelezen. Ik weet nog dat ik dat als een droom heb ervaren. Dat was de eerste keer
dat ik ontdekte dat een boek je echt naar een heel andere wereld mee kan nemen. En
dat je daar later dan ook naar terug kan verlangen. Die allereerste magische
leeservaring kwam niet meer terug. Maar het boek bleef mooi. Ik was er te oud voor
geworden. Een aantal jaar geleden las ik van de Israëlische schrijver Meir Shalev
Een duif en een jongen. Dat opende weer een nieuwe deur naar literatuur. Ik werd
opnieuw betoverd. Ik maak veel muziek, maar door Shalev merkte ik dat het lezen
van een echt mooie tekst me meer doet dan het horen van mooie muziek. Shalevs
boeken hebben op iedere bladzijde een heel mooie zin, het vertelde verhaal is
tegelijkertijd gestoord en realistisch, en er is altijd een plot. Een open einde zie ik
gewoon als luiheid van de verhalenverteller. Kom op, knok tot je een einde hebt! Je
moet iets afronden. Wordt het dan plat? Als schrijver moet je je best doen om het
niet plat te laten worden. Dat kan Shalev erg goed.
Welk boek had je liever niet gelezen?
Laatst heb ik Het smelt gelezen, van Lize Spit. Dat was eigenlijk een erg goed
boek. Het klonk nog een aantal dagen door in mijn hoofd. Maar het verhaal is heel
rottig. Dus of ik het nu liever niet had willen lezen, dat weet ik niet zeker. Het is heel
fatalistisch. De personages komen niet in actie. Bij boeken van Griet Op de Beeck
erger ik me daar ook aan. Er wordt heel natuurgetrouw beschreven hoe het dan
misloopt. Treurig, treurig, treurig. Kom in actie, laat iets gebeuren! Ik mis de vonk,
de spanning. Bij dit soort boeken ga ik bladeren, tot er weer iets gebeurt. Bij Shalev
doe ik dat niet, omdat ik zijn taal heel mooi vind.
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Welk boek raad je je leerlingen aan?
Bij Tommy Wieringa blader ik ook niet. En dan bedoel ik vooral Dit zijn de namen.
Ik raad dit boek aan leerlingen aan, en ik heb nog nooit een leerling gehad die het
niet geslaagd vond. Wieringa schrijft hele mooie zinnen, en ook hij werkt toe naar
een plot. Dat is voor leerlingen heel bevredigend. Leerlingen die aanvoelen dat de
verhaallijnen bij elkaar gaan komen, worden beloond en andere leerlingen krijgen
een verrassing. De detectiveachtige twist aan het einde vind ik knap gedaan. Dan
heb je een goed boek geschreven.
Het is belangrijk dat leerlingen lezen bevredigend vinden. Aan het eind van de
opleiding moeten leerlingen ervaren hebben dat lezen mooi en bijzonder is, en dat
ze het ook kunnen. Leesplezier kun je snel afbreken. Vandaar dat wij ook niet toetsen
met leesverslagen maar met kringgesprekken. En als een boek leerlingen bevalt dan
kopen we dat in. Laatst bijvoorbeeld Geronimo van Leon de Winter. Heb je dat
gelezen? Literair is het slecht. Een personage is somber en een alinea later zit datzelfde
personage vrolijk op de bank. Dat soort slordigheden. Maar er zit wel een extra
verhaallijn door het boek heen verweven. En jongeren vinden de complottheorie
spannend.
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Joost Baars
Inleiding bij Hopeloos hoopvol
- In oktober 2017 verschijnt Hopeloos hoopvol van John Caputo. Joost
Baars, van wiens hand in Liter 81 al een bijdrage verscheen over Caputo,
schreef voor Liter een introductie bij deze voorpublicatie. *
John Caputo's boek Hopeloos hoopvol (Hoping against hope) leest als een apologie,
in de zin dat het de mens van nu een pad naar geloof voorspiegelt. Maar in
tegenstelling tot de beroemde twintigste-eeuwse apologieën van bijvoorbeeld C.S.
Lewis en Dorothy Sayers - die de geest tegen de achtergrond van ontkerkelijking en
opkomend modernisme en postmodernisme terug in de kerkelijke fles probeerden
te redeneren - is het een pad vooruit. In de nu volgende fragmenten uit hoofdstuk 2
gebruikt Caputo daarvoor een beroemde passage uit Lyotards boek Het onmenselijke,
waarin wordt gesteld dat het onmogelijk is om ons denken definitief aan een ultieme
waarheid te relateren. Waarom? Omdat ons denken alleen kan bestaan omdat wij
bestaan, en het zeker is dat ons bestaan van tijdelijke aard is. Alles zal uiteindelijk
verdwijnen in het grote niets van de entropie. Het voert te ver om helemaal uit te
leggen wat dat natuurkundige begrip inhoudt, maar twee aspecten ervan zijn van
belang. Ten eerste: ‘de entropie’ is een van de mogelijke manieren waarop
natuurkundig gezien het einde van het heelal zal plaatsvinden. Ten tweede: entropie
is een staat waarin alles zó in evenwicht is, dat er niets meer beweegt. Het heelal
eindigt dus niet in instabiliteit maar in een totale stabiliteit.
Caputo (1940) is een Amerikaans filosoof en theoloog, en een kenner van de Franse
postmodernist Jacques Derrida. In zijn oeuvre vormt Derrida's principe van
‘deconstructie’ - een leeswijze die alle betekenisstructuren tot op het bot destabiliseert
- de basis. Voor de meeste mensen - of ze nu christelijk of atheïstisch zijn - is
deconstructie een vernietigende kracht, maar voor Caputo is het een scheppende.
Denk daarbij ook aan de entropie van Lyotard: juist door de instabiliteit van
betekenisstructuren (kerken, heilige boeken, orthodoxieën) op te zoeken breng je die
structuren in beweging en kan er iets ontluiken dat door die structuren zowel
beschreven wordt als wordt verborgen: geloven.
Dat geloven is bij Caputo iets dat ‘onvoorwaardelijk’ is. Juist daarom kan het
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niet zo zijn dat het definitief gevangen wordt in een betekenisstructuur, zoals het
leven en het bestaan zelf ook alleen maar kunnen zijn in een structuur die voortdurend
verandert. Een voorbeeld van hoe dat geloven eruitziet - hoe entropie en God,
wanhoop en hoop, postmodernisme en orthodoxie samenkomen - kunt u lezen in de
hier geselecteerde fragmenten. En hoewel Caputo's schrijfstijl even aanstekelijk als
slimmig is, staat er veel meer op het spel dan slechts Caputo's intellect. Elders in
Hopeloos hoopvol vraagt Caputo zich over zijn eigen gedachtegoed af: ‘kun je dit
preken?’ Zijn antwoord: ‘het is het enige wat je kunt preken.’ Ik kan uit eerste hand
verklaren dat dat waar is.
Het was op een zaterdag dat ik begon te lezen in Caputo's essay ‘Proclaiming the
Year of the Jubilee’ - een tekst die een soort prelude vormt op Hopeloos hoopvol.
Die avond kreeg mijn vrouw een hartaanval. Entropie. Pas enkele dagen later - ze
was niet dood (God-zij-dank) maar de toekomst was uiterst onzeker - nam ik het
essay weer op en las verder waar ik gebleven was. De eerste woorden die ik las:
Sperare aude! - Durf te hopen! Subtekst: de Verlichting met haar motto sapere aude,
durf te denken gaan je niet helpen. De denkbare toekomsten zijn op. Je kijkt nu de
afgrond in. Het onmogelijke. Het onmenselijke. De entropie. De weg daaruit is niet
denkbaar, het komt aan op een ondenkbare weg. Dat betekent niet alleen het
onbekende omarmen, maar ook het feit dat je machteloos staat. Dat je het leven niet
bezit, maar dat het je is gegeven. Dat besef hangt direct samen met de ontmanteling
van de betekenisstructuren die wij opbouwen om dat gegevene in te behouden. Daarin
ontluikt het hier en nu zich als gift. En het ontvangen van een gift impliceert een
gever.
Die gever bevindt zich bij Caputo buiten het bestaande. In de entropie dus. Wij
noemen die God. En Caputo is zijn profeet.
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John Caputo
De glimlach van Lyotard
Voorpublicatie
De mystici
Ik heb een tijdje doorgebracht in een dertiende-eeuws klooster. Om eerlijk te zijn
hadden we wel elektrisch licht, riolering en centrale verwarming (maar geen
airconditioning). Verder was er sinds die tijd niet veel veranderd. We volgden een
oeroude dagorde. Om vijf uur 's ochtends ging de bel voor een paar uurtjes gebed,
meditatie en een eucharistieviering vóór het ontbijt. Daarna volgde een dag van ora
en labora, lichamelijke arbeid, studie en nog meer gebed.
De maaltijden verliepen in stilte terwijl we luisterden naar een ‘spirituele lezing’
en we reciteerden de psalmen om de andere dag in het Latijn en in het Engels. Daarna
was het bedtijd, de ‘grote stilte’, en de volgende ochtend begon alles weer opnieuw.
Onze religieuze vorming duurde vijftien maanden, dan werd je drie maanden postulant
(als je aangegeven had dat je in wilde treden), en dan gedurende een canoniek jaar
plus een dag novice, wat uitliep in de ‘eerste gelofte’. Gelukkig waren we nog maar
achttien, ideale rekruten voor een religieuze bootcamp, en we waren bereid om alles
te doen wat ons werd gevraagd.
Het was een Franse orde en ze noemden het noviciaat een ‘École normale’, een
term die afkomstig is van Michel Foucault die, zoals ik jaren later ontdekte, onze
stichter aan het spit reeg vanwege diens invoering van ‘normale’ praktijken in het
Franse onderwijs. De drie jaren daarna, de ‘scholasticate’, die we doorbrachten aan
de universiteit, waren van een andere orde en vormden een zeer opwindende tijd.
Opwindend in de innerlijke betekenis van het woord moet ik erbij zeggen, want we
zaten nog steeds in onze vormingstijd. Ik was een ‘Frat’-jongen: ik hoorde bij de
Fratres Scholarum Christianarum (F.S.C., de Broeders van de Christelijke Scholen).
In die periode, de tijd van broeder Paul*, maakte ik kennis met de mystici en met de
metafysica van Thomas van Aquino. De combinatie van mystiek en metafysica en
het onderzoeken van de grenzen tussen geloof en filosofie heeft me sindsdien niet
meer losgelaten. Ik ontwikkelde een levenslange liefde voor de mystici, voor de
extravagante verstoorders van de kerkelijke vrede, wier voorkeur voor het
onbeschaamde hen vaak genoeg zelf in de problemen heeft gebracht.

*

Caputo beschrijft zichzelf in drie ‘alter-ego's’. Broeder Paul is ‘een vrome jongeling die
dolgraag deze tijdelijke wereld zou inruilen voor eeuwige beloning’. De professor is ‘een
sobere academicus, wiens denken is ingebed in een complexe filosofische traditie.’ Jackie is
‘het kleine jongetje dat verdwaalt in de angstige verwondering over het feit dat er iets is in
plaats van niets.’ (noot vertaler)
Het boek Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een postmoderne pelgrim verschijnt 15 oktober
2017 bij Uitgeverij Skandalon, vertaling Irene Paridaans, inleiding Peter Rollins, nawoord
Joost Baars.
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De roos heeft geen reden
Na vier jaar verliet ik het religieuze leven. De broeders van De LaSalle waren voor
het grootste deel docent op een middelbare school en ik werd klaargestoomd om
Engels en godsdienst te gaan onderwijzen.
Maar in mijn eerste jaren aan de universiteit had ik vrij uitgebreid kennis gemaakt
met de filosofie, en was de bliksem ingeslagen, en dus meldde ik me na vier of vijf
jaar religieuze vorming bij mijn Provinciaal, de man die de leiding had over de
broeders van de Middle Atlantic States waartoe ik behoorde, en legde hem mijn
situatie voor. Na mijn studie wilde ik naar Fordham University, een jezuïtische
universiteit die naast haar klassieke katholieke curriculum continentale filosofie op
het programma had staan. Daar wilde ik promoveren in de filosofie, en daarna zou
ik terugkomen om filosofie te gaan doceren aan de De LaSalle University (toen nog
een college) in Philadelphia. Ik beloofde hem dat ik er wat van zou maken. Hij
antwoordde dat ik een gelofte van gehoorzaamheid had afgelegd en dat het enige
wat belangrijk voor mij zou moeten zijn was ‘het volgen van de wil van God zoals
die door mijn superieuren voor mij wordt verwoord’, een zin die ik al honderden
keren daarvoor had gehoord. Wat ik wilde zou misschien ooit gebeuren, zei hij, tenzij
het niet gebeurde! Het kon ook zo zijn dat ik de rest van mijn leven in het weeshuis
zou werken dat door de orde werd gerund. Dat zou niet belangrijk voor mij mogen
zijn, zei hij.
Maar het was wél belangrijk. We hebben het hier over de periode vóór het Tweede
Vaticaans Concilie, het katholicisme van het Concilie van Trente. Zoals Thomas
Merton het formuleerde: heel vreemd dat in die tijd de wil van God zich openbaarde
door de wil van een Italiaanse ambtenaar van de Romeinse Curie. Een jaar later, toen
paus Johannes XXIII een van de belangrijkste concilies in de geschiedenis van de
kerk bij elkaar riep, zou alles anders worden. Toen drong het opeens tot de
kloosterordes door dat ze hun idee van Gods wil moesten bijstellen, dat ze de van
God gegeven talenten van hun leden serieus moesten nemen als ze tenminste wilden
overleven in de moderne wereld. Wij waren allemaal heel blij met Vaticanum II,
zoals we op dit moment blij zijn met paus Franciscus, en we hopen dat zijn werk niet
teniet gedaan zal worden door zijn opvolgers, zoals bij Johannes XXIII is gebeurd.
Maar noch de Provinciaal, noch broeder Paul hadden ooit van Vaticanum II
gehoord. En dus bedankte ik de Provinciaal voor de kostbare jaren die ik in de orde
had mogen doorbrengen en waarin ik mijn roeping op het spoor was gekomen - te
leven als filosoof - en daar ben ik nog steeds dankbaar voor. [...]
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Waar de gelovigen zijn
Een van de dingen die me opvielen toen ik langzaam maar zeker uit mijn
pre-Vaticaanse wereld tevoorschijn kwam, een wereld van alles of niets, katholiek
of niet-katholiek, gelovig of ongelovig, was dat mensen als Lyotard, die niet
geïnteresseerd zijn in religie, of Nietzsche, die God ‘dood’ verklaarde en zich uitputte
in allerlei lelijke dingen over godsdienst, vaak een diep inzicht hebben in religie,
tenminste als we een niet al te zuinige of provinciale definitie daarvan hanteren. Een
van mijn helden van het vroege katholicisme, Hans Küng, kwam precies vanwege
dit punt in botsing met de Romeinse Curie. Hij zei herhaaldelijk dat gelovigen die
denken in termen van zondeloosheid en onfeilbaarheid gevaarlijk zijn. De critici van
de religie hebben inzicht in het leven, en religie is een vorm van leven. Ik ben
opgegroeid in een wereld waarin men dacht dat de duivel mensen als Lyotard naar
de wereld had gestuurd. Gaandeweg ben ik gaan inzien dat zij juist de open zenuw
van religie hebben geraakt, de genade van de religie, een religie van genade, een
soort proto-religie op z'n minst, een religie zonder religie.
Dat blijkt wel uit de manier waarop Lyotard de sceptische, atheïstische,
naturalistische filosofen bespot die denken dat ze niet in religie geloven. ‘Jullie, de
nietgelovers,’ zegt hij (met een grijns), ‘jullie zijn eigenlijk gelovigen; jullie geloven
nog veel te veel in die glimlach’ - in ‘de glimlach van de materie ergens in een uithoek
van de kosmos.’ Zelfs de atheïsten zijn gelovers en delen in de ‘euforie’. De professor
en ik zouden nu zeggen dat Lyotard de religie van de glimlach voorstelt, of wat we
met Angelus Silesius de mystiek van de roos zouden kunnen noemen. We geloven
allemaal in die glimlach, theïsten en atheïsten, naïeven en sceptici, fysici en mystici,
wat de verschillen dan ook mogen zijn die aan de oppervlakte komen in onze
oeverloze debatten over de interpretatie van die glimlach.
Of we het nou leuk vinden of niet, Lyotard roept zeer effectief een gevoel van
menselijkheid op te midden van het onmenselijke - waar de aarde niet een rondjes
draaiende planeet is, maar de grond die ons draagt; waar de maan niet een willekeurige
buitenaardse satelliet is, maar iets waar geliefden naar staren; een wereld waar beekjes
kunnen mijmeren, bergen koninklijk kunnen zijn en de hemelen vol goden. De
dichterlijke stroom van zijn discours is een kracht in plaats van een bezwaar, en is
in feite een striktere manier van zeggen wat hij te zeggen heeft.
De ‘glimlach’ van Lyotard is de vleesgeworden mystiek van de roos. Hij zou net
zo goed een ander fenomeen genomen kunnen hebben, laten we zeggen een liedje
dat weerklinkt in een kosmische leegte, of een dans die ongezien wordt uitgevoerd
ergens in een hoekje van het heelal. Dan had hij kunnen beschrijven hoe hij geloofde
in dat liedje of meedeed met die dans. Of hij had Jezus, een van mijn favoriete Joodse
dichters, kunnen citeren en het over de ‘leliën des velds’ kunnen

Liter. Jaargang 20

67
hebben (Matt. 6: 28). Deze roos, die lelies, die glimlach, dat liedje en dat dansje zijn
allemaal voorbeelden en zinnebeelden van aardse euforie. In zijn keuze voor de
glimlach ligt de veerkracht vervat van het menselijke te midden van het onmenselijke,
en hij herinnert ons aan wat Nietzsche onze ‘gouden lach’ noemt in het gezicht van
ons aardse getob, ook een heel krachtig beeld.
Een glimlach is een bescheiden lach, een discrete lach, geen uitbarsting waarmee
we anderen kunnen verstoren. De glimlach is een stille bevestiging van het leven,
een subtiele omarming, een milde kracht, sterk genoeg om het leven te verdragen en
hoop te geven. Glimlachen als glimlachen onmogelijk is - bestaat er een grotere
kracht? Het is het sterkste voorbeeld van macht zonder kracht of geweld. Het is
vergeven als vergeven onmogelijk is, zoals Jezus die zijn beulen vergaf. Bestaat er
een grotere kracht dan te glimlachen door onze tranen heen? Glimlachen betekent
‘ja’ zeggen tegen het leven, ja, ja ik wil, ja, zoals Molly Bloom zo verleidelijk zei in
haar monoloog. De glimlach is de roos van de wereld, de genade die zich uitstrekt
over de wereld en die drie genades in zich verenigt: helderheid, vrolijkheid en bloei,
in één voorzichtig en vriendelijk gebaar. Een religie die niet glimlacht is een
anti-religie; de glimlach is een religie-loze religie, die zich prima redt zonder die
religie die niet glimlacht.
Zo bezien is religie de doxologie van de glimlach, de bewaker van haar euforie
en de bestudering van haar anatomie. De anatomie van die glimlach op het spoor
komen, de dynamiek van haar krachtlijnen en de betekenis die dat voor ons heeft
onder woorden brengen, van de hoogte- en dieptepunten van de euforie die hij
teweegbrengt, daar gaat dit boek [Hopeloos hoopvol] over. Ik heb mijn hele leven
binnen en buiten de religie doorgebracht, ik heb geprobeerd ermee te leven en
geprobeerd om er afstand van te nemen en dat, zou ik nu willen stellen, is precies
waar het in religie over gaat. Dat is precies wat religie betekent. We kunnen er nog
de oude (en dubieuze) etymologie van het woord re-ligie bij halen: re + ligare,
opnieuw verbinden, om Lyotards gedachten te onderstrepen. Laten we zeggen dat
religie een manier is om opnieuw verbonden te worden met die kosmische glimlach,
niet in de betekenis van het opbouwen van een economische schuld, maar in de zin
van het beantwoorden van die glimlach. Het is de vreugdevolle bevestiging van de
wereld die een glimlach met een glimlach beantwoordt. Religie is de doxologie van
de glorie van de glimlach.
De aanhangers van mijn religie geloven in die glimlach. Religie knaagt geen gaatje
in de eeuwigheid, maar nestelt zich diep in de tijd. Religieus worden is een kwestie
van leren glimlachen. Die glimlach geeft ons een reden tot hoop, zij het een redeloze
reden en een hopeloze hoop, want een glimlach kan veranderen in een frons, en
lachen in huilen. Dat betekent dat hoop, een onbeschaamde hoop, weet hoe je moet
lachen door je tranen heen. Die glimlach duurt niet eeuwig, maar dat maakt haar juist
des te kostbaar.
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De verstokte niet-gelovers hebben in deze visie de glimlach opgegeven, zij zijn
verslagen door het leven en dwalen rond in de diepte van wanhoop en depressie, zij
hebben het vermogen verloren om door hun tranen heen te glimlachen. Zij beoordelen
de glimlach negatief, ze geloven niet in die glimlach omdat ze hem domweg zelf niet
meer kunnen opbrengen. Hun wanhoop is eigenlijk een bevestiging van de realiteit
van die glimlach, zoals het feit dat een man voor een beer uit rent aantoont dat die
beer een reële bedreiging vormt. Als je het zo bekijkt zijn de enige echte ongelovigen
de doden, of zij die zo goed als dood zijn, zij die wanhopen, zij die op sterven na
dood zijn. Hopeloosheid is geen postmoderne ervaring, het is een bijna-doodervaring.
Alleen in een niet-menselijke toestand is religie helemaal verdwenen, daar waar geen
glimlach meer is en niemand om tegen te glimlachen, waar de materie haar glimlach
verloren heeft en waar er sowieso niemand meer is om dat op te tekenen of te
beantwoorden.
Ik heb zelf het nodige geschreven en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat
Lyotard zichzelf uiteindelijk uitstekend vermaakt met dit hele verhaal. Ik zie hem
grijnzen van oor tot oor terwijl hij zijn zenuwslopende essays schrijft. Hij kan zijn
glimlach niet onderdrukken tegenover die ongelovigen die uiteindelijk toch geloven.
Misschien zien we zelfs wel iets schampers in die grijns. Denkt hij misschien dat hij
zelf kan ontsnappen aan het onafwendbare lot waar hij over schrijft omdat hij zelf
degene is die het beschrijft? Het lijkt wel of hij zichzelf onsterfelijk waant, zoals een
dokter die zijn patiënt slecht nieuws vertelt en net doet alsof hij zelf het eeuwige
leven heeft. Aan de andere kant schotelt hij zijn lezers een vreselijk lot voor, waar
ze alleen maar met afgrijzen naar kunnen luisteren. Als auteur van deze passage kan
hij zich even verkneukelen over dat wat wij beschouwen als een catastrofe, een
natuurramp, een apocalyptisch einde van alles. Hij is erg tevreden over zichzelf
omdat hij heel goed weet dat het nadenken over het ondenkbare veel gedachten
oproept.
Dit essay is alledaags werk en tevens een bijdrage aan de glimlach op het gezicht
van de materie - en dat weet hij. Vergetelheid is een vreselijk lot. Maar de gedachte
aan vergetelheid, aan de dood van de dood, doet ons huiveren maar ook tintelen van
leven. Er zit een zekere vreugde in het nadenken over het vreugdeloze en het
ondenkbare.
Ik durf te beweren dat Lyotard, als wij eenmaal de ketenen van de confessionele
religies hebben afgeschud, een filosoof van de genade is. Zijn nihilisme sluit aan bij
wat ik het nihilisme van de genade noem; de genade die ons overkomt als we het
nihilisme in de ogen kijken, een dappere, kosmisch-nihilistische ‘genade’, een woord
dat ik uit de gereedschapskist van de klassieke religie wil trekken zodat het een nieuw
leven kan krijgen in onze ongelovige, postmoderne wereld. Het nihilisme van de
genade hangt samen met de kracht van het niets, dingen die zijn omdat
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ze zijn, niet meer en niet minder, en zonder waarom. Dit is een nihilisme dat niet
alleen durft na te denken, hetgeen de vermetelheid is van de Verlichte denkers, maar
dat eveneens durft te hopen op het bloeien van de roos, wat een vermetele mystiek
is, een tweede en meer hoogstaande vermetelheid. Het durft te glimlachen, wat niet
betekent dat ik niet bloedserieus ben. Ik stel tenslotte de kwestie van het onmenselijke
aan de orde, van het kosmische nihilisme, van religie en de mogelijkheid tot hoop.
Dat zijn ernstige dingen.
Het is maar goed ook dat ik dit allemaal niet wist toen ik opgroeide. Als ik dit had
voorgelegd aan de priesters en de nonnen uit mijn jeugd, of aan mijn overste in het
klooster, zouden ze me de deur uit geknikkerd hebben nog voordat ik die zelf had
kunnen vinden. Maar ik mag graag denken dat ik in het donker rondtastte naar zoiets
als dit. Ik weet zeker dat Jackie en broeder Paul zeer geschokt zouden zijn. Ik denk
dat ik zelfs mezelf erg had laten schrikken.
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Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen. -

Hemels brood
Toen Stefan van Dierendonck vijf jaar geleden debuteerde met de roman En het
regende brood, trok hij veel meer aandacht dan literaire nieuwkomers in de regel te
beurt valt. In het programma van Pauw en Witteman, bij uitstek een podium waar
auteurs wordt gesommeerd om achter hun werk vandaan te komen en eerlijk te
bekennen dat alles wat ze schrijven aan hun eigen bestaan is ontleend, was hij gewillig
genoeg om te bevestigen dat zijn eerste boek in eigen ervaringen wortelde. Net als
zijn hoofdpersoon Clemens Driessen was hij op jonge leeftijd tot rooms-katholiek
priester gewijd, had hij van zijn bisschop de kans gekregen om in Rome verder te
studeren, om daar allengs tot de conclusie te komen dat er van zijn aanvankelijke
roeping zo weinig meer over was hij dat hij maar beter uit kon te treden. De directe
aanleiding daartoe was, heel prozaïsch, een glutenallergie. Van Dierendoncks maag
was niet bestand tegen tarwehoudende hosties, en omdat het bisschoppelijk gezag
hem niet toestond glutenvrij in de viering van het misoffer voor te gaan, zag hij geen
andere mogelijkheid dan de moederkerk de rug toe te keren. De frase ‘spreek slechts
één woord en ik zal gezond worden’ klonk hem, doodziek van de tarwekiem, zo
wrang in de oren dat er iets in hem knapte.
Op de vraag van Pauw en Witteman of er bij het besluit om het priesterschap op
te geven nog andere overwegingen hadden gespeeld, gaf Van Dierendonck aan dat
zekere misstanden in de rooms-katholieke kerk, zoals het wijdverbreide seksuele
misbruik, hem ook flink dwars zaten. Van de problemen rond de handhaving van
het celibaat maakte hij geen melding. Laat dat laatste nu het hoofdmotief zijn in Van
Dierendoncks nieuwe boek En het sneeuwde in Rome. Hier legt de held het
priesterboord af nadat hij tijdens een langdurig verblijf in de eeuwige stad verliefd
is geworden op zijn docente Italiaans.
Met zijn tweede roman heeft Van Dierendonck het toekomstige talkshowhosts wel
bijzonder gemakkelijk gemaakt. Want hoewel hij in een obligate noot vooraf laat
weten dat hij de werkelijkheid naar zijn hand heeft gezet door er fictie van te maken,
is het voor zijn lezers overduidelijk dat hij naar eigen beeld en gelijkenis een
hoofdpersoon heeft gecreëerd die Stefan heet, op jonge leeftijd priester is geworden,
naar Rome is getrokken om er kerkgeschiedenis te gaan studeren, de hostie niet
verdroeg, van zijn geloof en zijn gelofte is afgevallen, om tenslotte zijn ervaringen
te boek te stellen in een debuutroman waarin zijn alter ego Clemens Driessen de
hoofdrol speelt.
Niet alleen het personage Stefan laat zich met gemak herleiden tot een bestaand
model, ook zijn mentor kunnen we op honderd meter afstand herkennen. De in Rome
residerende, zeergeleerde priester, tevens Bekende Nederlander en
televisiepersoonlijkheid, die geregeld een ‘dunne, slimme glimlach’ op zijn ‘asgrijze’,
maar ook ‘aristocra-
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tisch en aantrekkelijk’ gezicht weet te toveren, lijkt verdacht veel op Antoine Bodar.
De Bossche bisschop bij wie Stefan aanvankelijk zeer in de gunst staat, krijgt net als
de mentor geen naam, maar wij weten dat hij in het echt Hurkmans heet.
Nu hoeft het autobiografische gehalte van En het sneeuwde in Rome ons niet te
plagen. Al wat ertoe doet is de vraag of Van Dierendonck erin geslaagd is om er een
literair geslaagde roman van te brouwen. Die vraag kan een heel eind in bevestigende
zin worden beantwoord. Binnen het raamwerk van het autofictionele genre dat de
laatste jaren zoveel furore maakt, ontplooit hij voldoende vertellerskwaliteiten om
ons tweehonderddertig bladzijden lang te blijven boeien. De hoofdlijn van zijn
verhaal, de verliefdheid op de Romeinse Arianna, weet hij mooi te omvlechten met
flashbacks en flashforwards. Hij heeft een elegante hand van schrijven, is niet wars
van ironie en zelfspot, en neemt zichzelf waar nodig flink de maat. Al wat me op
den duur een beetje tegen gaat staan zijn de passages die zo lijken te zijn ontleend
aan een highbrow reisgids voor Rome en Omstreken. Van Dierendonck is in dezen
ervaringsdeskundige en dat zullen we weten ook. Dus voert hij ons langs bekende
en minder bekende bezienswaardigheden en knoopt daar de nodige cultuurfilosofische
uitweidingen aan vast.
Zijn echte belang dankt dit boek niet zozeer aan de toeristische excursies en zelfs
niet aan de liefdesgeschiedenis, maar aan de geloofscrisis die er, zoals dat ook het
geval was in En het regende brood, het zwaartepunt van vormt. Zonder in allerlei
abstract-theologische redeneringen te vervallen weet Van Dierendonck het drama
van een priester aanschouwelijk te maken, een priester die aanvankelijk steun vindt
bij de traditionele vormen en rituelen van de kerk, maar vaste grond onder zijn voeten
verliest wanneer hij tot de conclusie komt dat die vormen en rituelen niets anders
zijn dan het harde pantser om een wormstekige kern. Zodra hij niet langer in staat is
de hemel te laten neerdalen in het aardse brood, blijkt die hemel leeg. In hoeverre
die bevinding Van Dierendoncks laatste woord is wacht ik met enige spanning af.
Misschien moet hij na En het regende brood en En het sneeuwde in Rome het drieluik
maar volmaken met En het vroor in Nijmegen. Of zou het in Nijmegen ook kunnen
dooien?
Stefan van Dierendonck, En het sneeuwde in Rome. De Bezige Bij, Amsterdam 2017,
272 blz., €19,99.
Jaap Goedegebuure

Moderne mystiek
Het zal je maar gebeuren. Je loopt als doorgewinterde atheïst op een zekere dag een
kerk in Zuid-Spanje binnen. Daar spreekt een vreemde vrouw je aan. Je bent
uitverkoren. Jij moet vanaf nu het belangrijkste verhaal van de wereld gaan vertellen.
Het overkwam de Deense journalist Charlotte Rørth. Dit bijzondere moment vormt
het kantelpunt van haar leven. In De Dag dat ik Jezus ontmoette beschrijft Rørth haar
ervaringen en de zoektocht die dit tot gevolg heeft in detail.
Aanvankelijk reageert Rørth sceptisch op alles wat ze meemaakt, maar de
uitzonderlijke gebeurtenissen stapelen zich op. Plotseling kan ze bijvoorbeeld niet
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meer bewegen - ze straalt een groot licht uit. Tijdens een wandeling met de hond
wordt ze getroffen door licht uit de hemel.
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‘De volvette lichtstraal schiet uit de hemel en raakt mij zacht maar
indringend precies boven mijn wenkbrauwen en baant zich dan een weg
door het kraakbeen van mijn voorhoofd en door mijn opvatting van de
wereld en verschuift alles wat weinig mensen begrijpen en waar ik niet
van kan wegvluchten, want het boort zich dwars door mijn voorhoofd,
hier achter mijn eigen huis. Het doet geen pijn als de lichtkegel hard inslaat,
mijn huid opwarmt en mijn hoofd achteroverduwt. De gele stroom glijdt
langs mijn ruggengraat naar beneden en er bij het staartbeen weer uit en
laat een strook van licht in mij achter.’
Naast deze ervaringen krijgt ze dromen waarin ze een stem hoort en visioenen waarin
ze Jezus ontmoet. Rationeel als ze is opgevoed, gaat ze op zoek naar verklaringen
voor deze ervaringen. Is het epilepsie, een hersenbeschadiging? Maar geen van de
antwoorden die ze krijgt is bevredigend.
Rørth loopt rond met roodomrande ogen van het huilen, ze ziet kleuren rond de
mensen om haar heen en haar vingers stralen zoveel energie uit dat ze lichtgeven.
Een onbeschrijfelijk groot verlangen beheerst haar. Ze is aangeraakt door iemand en
dat kan ze nooit meer ongedaan maken. Juist omdat zij een outsider is die door deze
plotselinge ervaringen op zoek gaat naar het bovennatuurlijke, kan zij de gevestigde
bolwerken, lees: kerken en moskeeën, een spiegel voorhouden. Zo schrijft zij: ‘Er
is geloof dat sterker is dan de mensen die hier en nu leven en die het als hun taak
zien om het geloof in verschillende systemen onder te brengen die niet bestaan om
de mensen binnen te laten, maar om sommigen erbuiten te houden.’ En: ‘Het is hard
om op te schrijven, maar de ontmoeting met Jezus als een aanraking van je naakte
huid is het tegenovergestelde van het in regels vastleggen van je geloof.’
Waarom is juist zij uitgekozen om dit allemaal mee te maken? Zelf zegt ze daar
het volgende over tegen haar moeder: ‘Ik ben niet iets bijzonders. Hij heeft mij juist
gekozen omdat ik gewoon ben.’
Dit is mystiek, dacht ik al snel bij het lezen van het boek. Zo beschrijft Rørth haar
ontmoeting met Jezus als volgt: ‘Zijn blik vloeit mijn lichaam in. Van mijn hals over
mijn schouders, buik, schoot, benen, voeten. Hij is zozeer man, zo mannelijk, zo
verleidelijk en onweerstaanbaar, zijn uitstraling is sterker dan erotiek, hij raakt me
nog dieper vanbinnen dan enig andere man ooit.’ Ook na deze ontmoeting omschrijft
ze het gevoel dat haar in bezit heeft genomen als een soort verliefdheid, maar dan
nog sterker. Deze liefde ontsteekt in haar een vurige hartstocht voor haar omgeving.
‘Het is alsof ik de hele wereld liefheb, alsof hij in mij een liefde voor anderen heeft
gelegd, die zo groot is dat er genoeg is voor iedereen. En dat ik me daarom geen
zorgen hoef te maken of er genoeg is voor mij.’ En: ‘Ik geef licht en ik tril, ik heb
een lichaam dat zichzelf optilt als ik loop, ik ben rank en gespannen en draag een
innerlijke vreugde mee die banaler is dan die van een kind.’ De ontmoeting met Jezus
zet haar in vuur en vlam. ‘Het was net als na de liefde, alleen oneindig veel sterker.
Ik ben geschokt door het inzicht van hoe dicht erotiek en geloof bij elkaar liggen.’
Rørth zelf ontdekt pas later tijdens haar zoektocht dat haar ervaringen mystiek te
noemen zijn. Ze vindt herkenning bij de apostel Paulus, maar ook bij klassieke mystici
zoals Johannes van het Kruis en Theresia van Ávila.
De vertaling vertoont hier en daar sporen van haastwerk, desalniettemin kunnen
we

Liter. Jaargang 20

73
blij zijn dat dit pareltje in het Nederlands beschikbaar is. Rørth heeft met De dag dat
ik Jezus ontmoette een uniek modern mystiek boek het licht doen zien.
Charlotte Rørth, De dag dat ik Jezus ontmoette. Bekentenissen van een moderne
ongelovige. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2017, 191 blz., €17,99.
Els Meeuse

C. Rijnsdorp als culturele opvoeder
Scheelzien
In al de jaren dat ik moderne literatuur recenseerde, vooral in het Nederlands Dagblad,
heb ik mij geïnspireerd gevoeld door C. Rijnsdorp (1894-1982). Op de dag van zijn
begrafenis schreef ik het ‘Vooraf’ voor mijn eerste boek met gebundelde recensies,
Aangekruist. Ik verwees daarbij naar Rijnsdorps boek De moderne roman in opspraak
(1966), waarin hij literatuurrecensies uit het Rotterdammer-kwartet (bijbladen van
Trouw) had verzameld.
Rijnsdorp zag helder dat een schrijver een roman schrijft tegen de achtergrond
van zijn eigen tijds- en levensbeschouwing. Daarom sprak het voor hem vanzelf dat
een literatuurrecensent twee antennes in de letterkundige lucht stak: een literaire en
een levensbeschouwelijke. Een beoordeling ‘uit zuiver literair oogpunt’ noemde hij
‘een hogere vorm van scheelzien’. Ik was en ben dit hartgrondig met hem eens.
Maar nooit wilde Rijnsdorp daarbij de levensbeschouwing laten overheersen. ‘Ook
de meest authentieke levensbeschouwing mag het literaire oordeel niet vervalsen.’
Zijn eerste en belangrijkste insteek gold het literaire. En vervolgens: ‘De
levensbeschouwing speelt bij de beoordeling mee, omdat men nu eenmaal kritiseert
als totale mens’. Rijnsdorp mengde door zijn literatuurkritieken ook iets over de
manier waarop het in het boek ging over angst, eenzaamheid, bedrog, geloof, liefde,
vriendschap, hoop, wanhoop.
Wat ik zojuist van hem citeerde, zei hij in 1963 in zijn dankwoord nadat hij in het
Muiderslot de ‘Prijs der Literaire Kritiek’ had ontvangen van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Enkele seculiere collega's reageerden daar in de pers uiterst
kritisch op, om niet te zeggen: lelijk. Ik zal straks een paar reacties citeren. Maar
eerst de reden waarom ik over Rijnsdorp schrijf.

Geen gezwam
Begin dit jaar promoveerde Anne Schipper (1957) aan de vu op Rijnsdorp. Anne
was de eerste tien jaren van Woordwerk - het christelijk literair tijdschrift dat aan
Liter voorafging - redacteur, samen met Bert Hofman en mij. Na jaren ontmoetten
we elkaar als driemanschap weer bij Annes promotie.
Het proefschrift heet Een geknevelde volksopvoeder. Met ‘volk’ wordt het
protestantse volksdeel bedoeld, waarin Rijnsdorp geboren werd en wortelde, en
waarvoor hij een halve eeuw een intelligente opvoeder was. Hij wilde zijn aculturele
geloofsgenoten bij de cultuur brengen, bij muziek, literatuur, filosofie. Hij ergerde
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zich mateloos aan de ‘wereldvrees’ en de ‘sectarische versuffing’ in cultureel opzicht
van het calvinistische volk. Kunst en cultuur behoorden, zo schreef hij, tot ‘de
algemeen-menselijke roeping’. Hij had een grondige hekel aan romans die dienden
als propaganda voor het christendom en aan gedichten die de natuur moes-
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ten bezingen in de geest van Psalm 119. Nog in 1968 constateerde hij dat calvinisten
- de uitzonderingen daargelaten - geen begrip hadden voor wat literaire kwaliteit
was. Hij wees invloed van de theologie op de kunst af. Over de eigen wetten van de
kunst en over zijn werk als literatuurcriticus schreef hij in 1936 aan zijn vriend en
medestander Piet Risseeuw: ‘De theologie oordeelt belijdenissen. Wij oordelen
werkstukken. In verband hiermee: geen gezwam.’

Kossmann en Fens
Jammer genoeg heeft de vu Rijnsdorp nooit een platform geboden om zijn culturele
gedrevenheid te delen met studenten. In 1965 maakte de vu dat een beetje goed met
een eredoctoraat. En twee jaar daarvóór was er dus die ‘Prijs der literaire kritiek’
voor Rijnsdorp. Alfred Kossmann deed daar minachtend over in Het Vrije Volk.
Rijnsdorps werk, schreef hij, getuigde van de geborneerdheid die tot de christelijke
folklore behoort, want hij beoordeelde de literatuur ‘naar de maatstaven van zijn zeer
bijzonder geloof’ en hij liet ‘zedelijke normen prevaleren boven artistieke’. Kennelijk
kende Kossmann Rijnsdorps werk niet. Kees Fens voegde er in De Tijd aan toe: wie
het christelijk dagblad De Rotterdammer leest, ‘krijgt wekelijks huisbezoek van dr.
C. Rijnsdorp’, die ‘vijf-minutenpreekjes houdt naar aanleiding van een boek’.
Kossmann en Fens werden overigens stevig weersproken door de vooraanstaande
katholiek Anton van Duinkerken.

Gekneveld
Anne Schipper heeft al die bijzonderheden weer boven water gehaald. En veel meer.
Hij zet Rijnsdorp zeer gedocumenteerd in diens tijd: de bloei van de Jong-Protestantse
literatuur in de jaren dertig, de opkomst van het tijdschrift Ontmoeting na de oorlog,
het gevecht om de cultuur bij het volk te brengen. Hij noemt Rijnsdorp als
volksopvoeder een ‘gekneveld’ mens, gekneveld door zijn afkomst, door zijn
burgerlijk milieu waar hij ver boven uitstak maar dat hij als opvoeder trouw bleef,
uit roepingsbesef. De protestantse dichter en essayist Klaas Heeroma heeft Rijnsdorp
bestreden, hij vond diens ideaal veel te hoog gegrepen. Heeroma vond het volk
onopvoedbaar.
Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Maar dat geldt niet alleen het christelijk
deel van het volk. ‘Het volk’ houdt van voetbal en bier, niet van Nijhoff en Haasse.
Dat is een algemeen verschijnsel. Rijnsdorp was veel te optimistisch over het
opvoeden van ‘het volk’. Dat zijn culturele roman Eldert Holier (1938) mislukte,
lag voor een groot deel aan hemzelf. Hij dacht dat het volk zo'n ingewikkelde culturele
roman wel aankon. Daarin was hij naïef.
Maar hij had wel degelijk een grote culturele invloed op een geïnteresseerde
bovenlaag van het protestantse volk, in de kring van Opwaartsche Wegen, door zijn
wekelijkse recensies in de protestantse pers, door zijn lezingen overal in het land,
door zijn radiorubriek bij de NCRV.
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Rijnsdorp had veel te bieden, en heeft dat voor de liefhebbers nog. Zijn roman
Koningskinderen is zelfs voor het brede publiek nog heel leesbaar. Zijn boek over
de moderne roman biedt aanknopingspunten voor literatuurrecensenten die niet scheel
willen zien. Zijn dagboeken Literair dagboek (1974) en Laatste gedachten (1982)
zijn bronnen van wijsheid.
Anne Schipper is met dit proefschrift nog niet uitgepraat over Rijnsdorp en het brede
veld van diens tijd en culturele tijdgenoten.
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Begin 2018 promoveert hij voor de tweede keer, nu aan de Theologische Universiteit
van Kampen, op het onderwerp Het volk aan de kunst. C. Rijnsdorp, calvinisme en
cultuur. Zijn promotor is ook dan George Harinck, met deze keer als copromotor
Jacqueline Bel.
Anne Schipper, Een geknevelde volksopvoeder. C. Rijnsdorp en de culturele verheffing
van het calvinistische volksdeel: strategie en leiderschap. Uitgeverij Lululily,
Rotterdam 2017, 265 blz. Vrij te downloaden op Google met ‘vu Dare Anne Schipper’.
Informatie over papieren versie: anneschipper@upcmail.nl.
Hans Werkman

Spuwen
Tachtig jeugdverhalen over jodenbekering spoorde Ewoud Sanders op voor zijn
proefschrift. 13 katholieke en 67 protestantse, deels in boekvorm verschenen, maar
vaak ook in bundels, kranten, tijdschriften of zondagsschoolboekjes. Hij vergeleek
de verhalen onderling en de verschillende edities ervan. Secundaire literatuur over
zijn onderwerp vond hij nauwelijks. Inmiddels is de handelseditie van Levi's eerste
kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering 1792-2015 beschikbaar. Het eerste
deel van zijn proefschrift is verreweg het boeiendst. Sanders probeert hierin de
verhalen te plaatsen in de historische context van jodenzending, kijkt (summier) naar
de opvattingen over jeugdliteratuur binnen het christendom, gaat op zoek naar
motieven en doelgroep van de schrijvers en uitgevers en behandelt de verspreiding
en receptie van de verhalen binnen en buiten de kring waarin ze verschenen.
Inmiddels heb je dan al lezend een indruk gekregen van de inhoud van de verhalen,
waarin joden christenen haten en waarin joden met interesse in het christendom door
hun volksgenoten worden vervloekt en gruwelijk gemarteld (en dat alles geschikt
voor kinderen vanaf elf jaar). Veel verhaalelementen zijn ronduit antisemitisch.
Ongelooflijk is het om vervolgens in een lovende recensie in een publicatie van de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland te lezen: ‘[...] dat het voor de Heere niet
onmogelijk is om verstokte Joden te bekeren’, te meer daar die recensie in 2012
verscheen.
Daarna gaat Sanders - nog steeds in deel 1 - op zoek naar patronen die uit zijn
vergelijkend onderzoek naar boven kwamen. Met stijgende verbazing en een groeiend
afgrijzen las ik over het terugkerend verhaalelement van spuwende joden, de inzet
van Jesaja 53 en de bizarre rol die voor de ogen is weggelegd. Waar de christelijke
verhaalpersonages beschikken over blauwe, heldere en vriendelijke exemplaren, zijn
die van de aan hun eigen geloof vasthoudende joden donker en er schijnt bijvoorbeeld
‘een valsch licht [in], als van dreigend vuur’. De bekeerlingen tot slot hebben
weliswaar donkere ogen, maar die veranderen van zoekend in stralend.
De verschillen tussen de protestantse en katholieke verhalen die Sanders in het
slot van deel 1 behandelt, zijn weinig verrassend, zoals de veelheid aan Bijbelcitaten
in de protestantse tegenover het bedienen van nooddoop en het voorvallen van fysieke
wonderen in de katholieke.
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Dan volgt met deel 2 het omvangrijkste gedeelte van Levi's eerste kerstfeest. Hierin
staan van alle tachtig verhalen uitgebreide samenvattingen, een beschrijving van her-
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komst en drukgeschiedenis, doelgroep en receptie en beschikbaarheid. Deel 3 geeft
schematische overzichten van bijvoorbeeld auteurs, illustratoren, uitgevers, kranten,
tijdschriften, vertalingen, basering op de werkelijkheid, leeftijd van de personages
en het milieu waarin ze leven.
Deze hang naar volledigheid doet meer recht aan het woord proefschrift dan aan
het woord handelseditie. Je zou het een zwaktebod kunnen noemen dat Sanders ‘blijft
hangen’ in het verzamelen en in kaart brengen, zijn onderwerp vooral van heel dichtbij
bekijkt en weinig tot uitzoomen komt. Maar wanneer je leest hoe zijn verzameling
van verhalen tot stand kwam met veel creativiteit en doorzettingsvermogen in het
(digitale) zoeken, is meteen duidelijk dat dit echt meer dan genoeg werk was voor
het proefschrift van één man alleen. Bovendien nodigt Sanders hartelijk uit tot nader
onderzoek en doet daarvoor suggesties. De verhalen zouden geplaatst kunnen worden
tegen de achtergrond van bekeringsverhalen in het algemeen, ze zouden vergeleken
kunnen worden met verhalen over jodenbekering voor een volwassen doelgroep, en
interessant zou zijn te kijken naar de literaire antwoorden van de joodse gemeenschap
op de zendingsdrang van christenen.
Wat dat betreft is Sanders zelf een zendeling: vanuit de betrokkenheid op zijn
onderwerp - hij schrok zelf van zijn vondsten en had (mede door zijn joodse
achtergrond) soms moeite ze neutraal te beschrijven - zet hij anderen ertoe aan het
onderzoek voort te zetten. Een stukje bekering heeft Sanders met zijn proefschrift
overigens al bewerkstelligd: Uitgeverij Den Hertog besloot dit jaar om De zoektocht
van Lea Rachel van M.H. Karels-Meeuse, in 2000 nog in de ‘Boekentoptien
jeugdboeken’ van het Reformatorisch Dagblad en voor het laatst verschenen in 2015,
niet meer te herdrukken.
Ewoud Sanders, Levi's eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering
1792-2015. Vantilt, Nijmegen 2017, 500 blz., €29,50.
Elizabeth Kooman

God boven goden
Ruim een eeuw na dato verschijnt John Steinbecks Aan een onbekende god (Engels:
To a god unknown) in een nieuwe Nederlandse vertaling in de reeks Bint klassiek.
Aanleiding om dit wat minder bekende boek van deze Amerikaanse Nobelprijswinnaar
op te pakken. De titel van het boek ontleent Steinbeck niet zozeer aan Paulus, als
wel aan de Vedische (hindoeïstische) hymne ‘To a god unknown’ waarmee hij zijn
boek aanvangt: ‘Hij is de schenker van adem, en sterkte is zijn gift / De hoge God
eert Zijn geboden / Zijn schaduw is leven, Zijn schaduw is dood / Wie is Hij aan wie
wij onze offers aanbieden?’. Steinbeck toont in dit boek de onbewogen en genadeloze
kracht van deze onbekende god.
Aan een onbekende god is een vroege Steinbeck; het is zijn derde werk, geschreven
in 1935. Toch bevat het boek al wel enkele typische Steinbeckiaanse ingrediënten:
tegen de achtergrond van een warme vallei ergens in Californië (1) volgen we de
geschiedenis van enkele generaties van een geslacht (2), met vanaf de eerste pagina's
een gevoel van naderend onheil voor de hoofdpersoon en zijn familie (3). Dat gevoel
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uit Vermont om zijn eigen land in Californië te gaan kopen. Joseph is een krachtige
man met een nauwe band tot de aarde. Hij reist af ondanks zijn vaders bezwaren en
bouwt zijn nieuwe boerderij in de vallei Nuestra Senora, onder een gigantische eik.
Na de dood van zijn vader kort daarna komen ook Josephs broers Thomas, Burton
en Benji naar Nuestra Senora. Ze beleven tijden van voorspoed waarin de kudde
koeien groeit, er veel vruchtbare regen valt en Joseph zelf een vrouw vindt.
Vanaf het begin voelt Joseph een diepe verbintenis met de eikenboom in zijn vallei,
waarin hij de geest van zijn vader herkent. Hij spreekt met de boom en brengt hem
‘offers’ in de vorm van stukjes oor van alle nieuwgeboren kalfjes. Dit alles is een
bron van ergernis voor zijn broer Burton, die met zijn sterke geloof in God Josephs
daden ziet als duivelsgodsdienst. De frictie tussen Joseph en Burton escaleert als
Joseph zelfs zijn pasgeboren zoon in de armen van de boom wil neerzetten. Dat gaat
te ver voor Burton, die de wortels van de boom doorzaagt en vertrekt. Dit is het begin
van de rampspoed die de familie Wayne treft: de regen stopt en de zon schijnt en
schijnt maar door. Terwijl je als lezer tegen beter weten in blijft hopen op regen,
verdroogt alles wat in de vallei leeft.
Alleen in de mystieke open ruimte in het dennenbosje bovenop de heuvel op de
grens van Nuestra Senora blijft de kleine bron ondanks de brandende zon vloeien.
Joseph wordt steeds aangetrokken tot de kracht van deze plek, terwijl zijn vrouw
Elizabeth er juist rillingen van krijgt: ‘Ik was bang dat als ik me teveel met de heuvels
zou vermengen, ik nooit meer in Elizabeth terug zou kunnen vallen’. De open ruimte
is het altaar van Josephs natuurgodsdienst, waar uiteindelijk ook de grootste offers
uit het boek worden gebracht om de honger van de aarde te stillen. Als de priester
wil bidden voor Josephs ziel, wijst Joseph dat af en vraagt enkel om gebed voor het
land. Joseph is het land geworden, zijn ziel ís het land. Enkel dan is de onbekende
God tevreden en zendt hij regen.
Aan een onbekende god is een beklemmend boek. Je voelt de kracht van de
veeleisende onbekende god, terwijl Steinbeck zijn personages meedogenloos de dood
in schrijft. Dit is een boek om in te verdwijnen en een vroeg bewijs dat Steinbeck
zijn Nobelprijs verdiende.
John Steinbeck, Aan een onbekende god. Bint, Amersfoort 2017, 280 blz., €18,95.
Anke Brons

Mystieke en bijbelse poëzie van leed en liefde
Op het voorplat van Leger van Mieke van Zonneveld vertoont zich een vervaagd
mens, beter gezegd een bleek en mager figuur. Het lijkt een bruid met een boeket in
haar handen, een bruid voor de dood, en tegelijk lijkt het een spook. De leegte
eromheen is blauwgrijs, mistig. Die statige, vage vorm zou een wit bloedlichaampje
kunnen zijn, onderdeel van het leger van witte bloedlichaampjes waarnaar de titel
onder meer verwijst.
Het magazine Advalvas van de Vrije Universiteit Amsterdam waaraan Mieke van
Zonneveld (1989) de master Letterkunde volgt, vermeldt dat haar vader haar als kind
al uitlegde dat een leger van witte bloedlichaampjes het virus achter een griep te lijf
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gaat. Toen ze 21 was, werd ze verraden door haar eigen lichaamsleger; ze kreeg acute
leukemie. Voelde ze zich aangewezen op de dood, als die bruid? Wellicht wel, maar
de bruiloft ging gelukkig niet door; Van Zonneveld overwon, haar lichaam herwon
zichzelf. Een deel van de gedichten uit Leger gaat over die overlevingsfase. In andere
gedichten gaat het over liefde, lust en leed, maar de dichteres hanteert de taal zo dat
de ik-figuur vaak niet tastbaar wordt, het zijn mysterieuze verzen. Evengoed kan het
een figuur uit de oudheid zijn die aan het woord is of besproken wordt, of een figuur
uit een schilderij, of de dochter van de buurman.
De debuutbundel bestaat uit 26 gedichten. Als je de reeksdelen afzonderlijk meetelt,
48. Ze hebben titels als ‘Exodus’, ‘Apollo’, ‘Concaaf dobberend’, ‘Brieven in mineur’
en ‘Doornroosje’, ‘Acute promyelocytenleukemie’ en ‘Zelfportret als klaproos’. De
gedichten, in het kleine lettertype dat uitgeverij De Bezige Bij over het algemeen
hanteert voor poëzie, zijn volumineus. Niet zo zwaarlijvig als de gedichten in
bijvoorbeeld Kalfsvlies van Marieke Rijneveld, maar het is te stellen dat Van
Zonneveld de taal ruim gebruikt voor wat ze wil overbrengen. Wat ze wil overbrengen,
komt veelal vanuit het ik-perspectief. Dat is begrijpelijk: het is toch het meest effectief
wanneer het gaat om diepgevoelde, persoonlijke ervaringen, zoals de ervaring van
leukemie.
Met de driedelige reeks ‘Babel’, eerder gepubliceerd in Liter 74, begint de bundel.
Een reeks waarin een ik-figuur op weg gaat, een misstap zet, een geliefde treft en
die weer afstoot en tot slot arriveert in, symbolisch, ‘hoerenstad’ Babel. De
uiteindelijke versie van de triptiek is minimaal gewijzigd en de wijzigingen zorgen
vooral voor een beter ritme. En ritme heeft het. Het swingt niet, want ritme en inhoud
zijn hier meestal niet feestelijk, maar het hink-stap-springt en soms walst het, met
weifeling: ‘Stemmen in mijn rug riepen me terug. Mijn huid / was rood als klaprozen,
mijn voeten waren vlug.’ en ‘Mijn psalmen vielen stil of werden enkel lippendienst.
/ Gewogen in de holte van mijn hand verstond ook God ze niet.’ Over klaprozen
gesproken, in ‘Zelfportret als klaproos’, dat een commentaar bij een schilderij lijkt,
staat deze terzine: ‘Barsten in een slakkenhuis van calciumcarbonaat / een sok op
een bergtop, een handschoen op straat / een bloem benoemd tot onkruid en dan
resoluut gemaaid.’
Over het gedicht ‘Babel’ en over alle andere gedichten in Leger is zo veel te
vertellen dat het jammer is dat een recensie daar geen ruimte voor biedt. Wat maakt
dat er zo veel over te zeggen is? De dichtbundel is een geschenk ‘uit de hemel’ voor
ieder die de Bijbel als taaltempel en geschiedboeken graag leest - verschillende
bijbelverzen worden aangehaald en bijbelse personages, plaatsen en gebeurtenissen
dienen zich aan - de beeldspraak is fascinerend, de terzijdes in de zinnen zijn boeiende
uitlopers van de grote verhalen in de gedichten, de interpretatiemogelijkheden zijn
talrijk, de rol van God in de bundel het opmerken waard - eindelijk een dichtbundel
waarin God überhaupt weer genoemd wordt en in de waarde van het mysterie gelaten
wordt - net als de details in de regelafbraak en woorden die naast elkaar staan.
In Leger komen overigens naast klassieke termen modernere begrippen voor:
Instagram, ATRA-pillen, de trein, bodylotionlijn, de basics van risicospreiding. Ze
maken de bundel veelzijdiger, laten de poëzie aansluiten bij de moderne tijd. Keerzijde
is dat een
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verder tijdloze bundel als Leger daardoor aan tijdloosheid inboet. Het voelt bovendien
alsof het niet Van Zonnevelds idee was om sommige van de termen in haar gedichten
te betrekken, of misschien zijn de gedichten met de modernere taal afkomstig uit een
andere periode. Ik hoop dat Van Zonneveld zich qua stijl niet teveel gaat
compromitteren aan moderniteit.
Van Zonneveld beheerst haar teksten verder excellent en verzorgt deze tot in de
interpunctie nauwkeurig. Leger is klankrijk en klassiek. De bundel is gedisciplineerd
ritmisch en dat ritme wordt strak gedirigeerd door rijm, dat veelvuldig maar nagenoeg
nooit te nadrukkelijk voorkomt. Er moet jarenlang aan de gedichten gewerkt zijn,
want het is alsof elk woord een paar keer in een weegschaal gelegd is en elke
woordvolgorde omgeploegd is ten bate van een voortschrijdend ritme. De gedichten
komen zeer gefocust over wat hun thematiek en boodschappen betreft. Ze zijn
origineel van stijl en intrigerend van inhoud, vanwege de verbijbeling en daardoor
mystificatie van een modern mensenleven. Van ‘Babel’ af aan is zonneklaar dat de
dichteres elegante poëzie schept, die bij uitstek werkt wanneer je het hoort. Leger is
een poëzieprestatie in optima forma en belooft een levendige leeservaring.
Mieke van Zonneveld, Leger. De Bezige Bij, Amsterdam 2017, 64 blz., €16,99.
Ruben Hofma
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Schrijvers
Joost Baars (1975) is dichter, essayist, boekverkoper en programmamaker. Hij
publiceerde de bundel Binnenplaats (2017) en schreef voor Liter en Tirade.
Menno van der Beek (1967) is dichter en publiceerde verschillende bundels,
waaronder Kaddisj (2006) en Een ziektegeschiedenis (2010).
Frans Berkelmans (1930) is benedictijner monnik in Egmond. Hij is redacteur
van Benedictijns Tijdschrift en schreef onder meer over Ida Gerhardt.
Malachi Black (1982) is Amerikaans dichter. Zijn meest recente werk is Storm
Toward Morning (2014).
Len Borgdorff (1952) zit achter zijn bureau. Hij wandelt en fietst. Daarnaast
schrijft hij gedichten, columns en verhalen.
John Caputo (1940) is Amerikaans godsdienstfilosoof. In 2015 publiceerde hij
Hoping against Hope, waarvan in 2018 de Nederlandse vertaling verschijnt.
Koos Geerds (1948) is eigenaar van een bureau voor coaching. Hij publiceerde
een tiental dichtbundels waaronder Dialoog met het eiland (2014).
Eva Gerlach (1948) is dichter en vertaler. In 2000 ontving ze de P.C. Hooftprijs.
Louise Glück (1943) is Amerikaans dichter en essayiste.
Liesbeth Goedbloed (1981) publiceerde gedichten in Liter en was betrokken
bij ‘Psalmen voor Nu’.
Jaap Goedegebuure (1947) was tot 2012 hoogleraar moderne Nederlandse
letterkunde. Hij werkt aan een biografie van Frans Kellendonk.
Nicolette Hoekmeijer vertaalde onder meer werk van Toni Morrison, Edward
St. Aubyn, Nathan Englander en Maggie Nelson.
Ruben Hofma (1992) is boekhandelaar, literatuurjournalist en dichter. Met zijn
scriptie over journalistiek en gedichten won hij de Afstudeerprijs Villamedia.
William Kent Krueger (1950) is Amerikaan en schrijver van misdaadromans.
Zijn standalone roman Ordinary Grace (2013) werd lovend ontvangen.
Pauliene Kruithof (1990) is schrijver en dichter, kunstenaar, docente en
organisatieadviseur.
Mia Martin vertaalde verhalen van Ali Smith, Jonathan Safran Foer en Carson
McCullers.
Jamie Quatro is Amerikaans schrijfster. In 2018 verschijnt haar eerste roman,
Fire Sermon.
Roeland Smith is docent Nederlands aan het Coderius College te Amersfoort.
Hans Werkman (1939) was hoofdredacteur van Woordwerk en Liter. Zijn
laatstverschenen boek is Martje en de anderen (2015).
Tommy Wieringa (1967) is schrijver. Dit voorjaar kwam zijn novelle De dood
van Murat Idrissi uit. Hij is in 2017 gastschrijver van Liter.
Dingeman van Wijnen (1956) is uitgever en vertaler.
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Quarantaine
Malachi Black
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Op één of andere manier ben ik geland
Deze tien gedichten van Malachi Black volgen in hun titels de oude kloosterklok,
de getijden: de heilige uren, het in Europa gegroeide schema dat de kerk over de dag
van haar in kloosters teruggetrokken leden heeft gelegd. De taal van het gedicht leent
uit de Bijbel en uit de liturgie, en de regelmaat is de gehoorzaamheid van de zuster
en de broeder. Tegelijk is de cyclus een haast wetenschappelijke poging om te zien
wat er gebeurt, als een modern mens, met alle zorgen en met alle wetenschap, in het
donker tast naar de grote Ander.
‘Ik geloof niet dat u mij hebt gemaakt’: Black neemt steeds de slotregel van het
vorige gedicht mee, om daar dan het volgende mee te openen. Op die manier lijkt
hij vragen te maken van zijn eigen grote uitspraken. Het geheel is een liturgie, zeker,
maar het is ook een zakelijke redenering. En de natuurwetenschappelijke puzzelaar
- ‘in mij de eonen en de kramp / van een eindeloos voorgeslacht’ - die op het
vermoeden leeft uit de chaos te zijn opgestegen als een toevallige verdichting, begint
een samenhang te zien. Een samenhang die, omdat er tien coupletten te gaan zijn,
onderzocht moet worden: ‘Maar dan denk ik dat ik de wind zie / als een bedoeling’.
Het gedicht selecteert haast aan de deur: het eerste couplet is enigszins moeilijk,
stroef bijna, stroef als het opstaan, de dichter komt uit bed, de dichter gelooft er
weinig van, al ziet de dichter langzaam wel wat mogelijkheden. Maar braaf en trouw
als een kloosterling moet de lezer door, couplet twee in, waar het zingen al makkelijker
gaat, en dan het geheel door, de verzen voor zich uit mompelend, misschien heen en
weer lopend in de tuin of ijsberend door een studeerkamer.
Black schreef ergens: ‘Het is bepaald niet weinig ironisch dat, omdat zowel gedichten
als gebeden eenzijdige conversaties zijn, ze allebei [...] een bedenken van een publiek
nodig hebben’. In de eenzaamheid van het gedicht, het gebed, het onderzoek, ontstaat
aan de vraag een antwoord. Dat is niet eenvoudig: niet voor niks draait de klok al
haast twee millennia door in kloosters, zonder dat men de zaak sluitend heeft
gekregen. En er is een dichter voor nodig om het weer te proberen, met nieuwe taal.
Aan het eind is er voor iedereen die de cyclus meemaakt en napraat misschien iets
te halen: ‘En dat begrijp ik dan. Al ben ik ook gemaakt / als wat ik ben, ik ben een
kapstok voor het eeuwige’.
Menno van der Beek
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Ach, laat mij opstijgen
Zoals de leeuweriken doen, in harmonie
En hier vandaag uw overwinning vieren:
Als ik dan val, dan weet ik dat ik beter vlieg.
George Herbert
Uit The Temple (1633)
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[Gedichten]
Lauden
Ik land op één of andere manier
en steviger dan zeeschuim spoel ik aan:
ik kom uit bed. Ik glim niet echt gezond.
Ik krijg van u de vroege ochtend, Heer,
zoals u aardbevingen aan gebouwen geeft.
En dat vergeet ik dan.
U stopt die suiker in
de geur van de meloen, vol met het sap
van wat u bent (ook ik word rijper).
De zomer en de zin om te bewegen
komen van ver: daarmee wrijft u de heupen
van de insecten los en daarna alles.
En dat vergeet ik dan.
Net als de zee,
nog zo'n machine zonder geheugen,
geloof ik niet dat u mij hebt gemaakt.
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Priem
Ik geloof niet dat u mij hebt gemaakt,
dit paar trillende handen,
deze koorts, deze platvoetendans
van pezen, deze gordijnen
van huid over een skelet.
Ik ben wat ik ben: een broze
ribbenkast en het vogeltje
van adem dat er in rondfladdert.
Stap voor stap ga ik rechtop lopen:
met in mij de eonen en de kramp
van een eindeloos voorgeslacht.
Zon ligt weer op de bladeren.
Ik denk dat ik u in de wind zie
maar dan denk ik dat ik de wind zie.
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Terts
Maar dan denk ik dat ik de wind zie
als een bedoeling, ons voortjagend
met het weer. Alle stukjes
lucht die u bij elkaar gebracht hebt
dragen op één of andere manier
de regen. Ze weten op één of andere manier
zich te groeperen, uit te waaieren, weg te duiken
voor de sneeuw, de stranden glad te harken,
en de gewelfde meeuwenvleugels te laten bollen.
Als wind in een schelp: ze herkennen
u in zichzelf. Ik zal u ontdekken,
ik kan u als een hint in de dingen zien.
Dat kan ik. Ook dankzij het raam:
ik ken u als een opengaan.
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Sext
Ik ken u als een opengaan
van de gordijnen, als het licht losbarst
in de lucht. Maar nu is het middag
en de middag is niet de goede tijd
om u met de hete bol van een menselijk oog
op te jagen. Dus draai ik onrustig rondjes
als een kromme bezem door deze
huiskamer en ik probeer
een oor voor u open te houden. Ik probeer het.
Ik hak een groot gat in mijzelf voor u.
Om een trillende blindheid te zijn
in de oneindige vibratie
van uw mompelende juli
hak ik een groot gat in mijzelf voor u.
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Noon
Ik hak een groot gat in mijzelf voor u
maar u bent stil. U bent verlegen:
een enig kind, dat zich nog steeds verstopt
als het beschuldigd of geroepen wordt
en u geeft doorlopend niet thuis
voor wie u achterna zit. Ik zal niet
geweigerd worden: u bent de tong
die ik blind uitsteek tegen dit smekende
vlijmscherpe rood-glimmende scheermes
vol fijne draadjes van mijn bloed,
ik weet dat u het bent: u bent
het gif in het serpent, de slang
die ik probeerde niet te zijn,
mijn Heer. Ik weet dat u het bent.
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Vespers
Mijn Heer, ik weet dat u het bent:
uw adem blaast de
alziende zon weg
en nu stikt de horizon in de
avondschemer. Al was het maar één keer,
ik zou u willen horen overslaan
met mijn hartslag, dubbelslaan
als ik stuiptrek als ik opvouw
langs de lijnen van de wensen die ik in mijn huid kerf.
Maar, Heer, u bent de kloof
tussen de hoop
en wat gebeurt:
u wint. Dus wat blijft voor mij over
als wat mij overblijft gekomen is?
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Completen
als wat mij overblijft gekomen is:
als wat dan overblijft gebroken achterblijft
in iets dat voor de deur is neergestort:
als wat mij overblijft gekomen is
en niets geworden is en nooit iets wordt
dit koninkrijk dat komt waar niets van komt:
als wat gekomen is weinig meer is
dan wat achtergelaten is en als
wat achter is gelaten minder is dan dat
wat is gekomen ooit in eeuwigheid:
als wat dan overblijft bedoeld zou zijn
voor mij en als wat mij dan overblijft
als dat dan niets is en ook nooit iets wordt
komt dan dit koninkrijk dat nooit iets wordt:
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Nocturne
Kom naar dit Koninkrijk dat Nooit iets Wordt:
ik noem de onderdelen van de nacht. En één voor één
heb ik met beurse lippen, met mijn mond
de deeltjes licht heel even vastgehouden en zelfs nu nog
ben ik een labyrint van straling die ik meekreeg
in mijn miljoenen maal miljoenen cellen,
het trots aanzwellend donkere geluid
waarmee de golfbewegingen een lichaam afbreken
tot spetters met elementair materiaal. Ik weet het,
ik heb ze rechtstreeks meegedeeld gekregen
de krachten en al de omstandigheden
die eens het universum uit de leegte kneedden
en ik kan meepraten als het begin bevend herleeft.
Er is geen eind,
Wat Al Geweest Is
Komt Weer Langs
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Vigilie
Er is geen eind: wat al geweest is komt weer langs
komt straks weer langs: maar uitgerekt: en dan
en dan: en dan opnieuw: er komt geen einde aan
aan het begin en dan: er is altijd weer dan
en weer geboren worden: een ontstaan en dan:
de nacht die draait en in de dag verandert
in volle glorie en opnieuw: er komt geen einde aan:
de zegen van en dan en weer van voor af aan:
het onbeperkte jawoord van de aanvang
begint hardnekkig weer van voor af aan: en dan
komt het oneindig nawoord dat ontmantelt
tot alles opkomt weer van voor af aan
het gloeien van de eindeloosheid en daarna
het eindeloze drijven weer van voor af aan
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Metten
Het eindeloze drijven weer van voor af aan:
het gloeien en het steeds weer aangroeien
aan wat ik kan en ben en wat ik hebben kan.
en dat begrijp ik dan.
Al ben ik ook gemaakt
naar een versleten beeld,
ik ben een onderdeeltje van de lens.
Ik ben zoals een zenuw in een klier is.
En dat begrijp ik dan. Al ben ik ook gemaakt
als wat ik ben, ik ben een kapstok voor het eeuwige,
ik ben een bank voor wat daarvan wordt uitgeleend.
en dat begrijp ik dan.
Al zakken vlokken vuur
door de gevallen sneeuw, al smelt de ijskap
en al bevriest de oceaan of breekt de dijk
op één of andere manier ben ik geland.
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Aantekening van de auteur
Quarantaine is een gedicht voor de mogelijkheid van God, in elkaar gezet als een
sonnettenkrans, in de traditie van John Donne's ‘La Corona’. De tien onderdelen van
Quarantaine ontlenen hun logica en hun ordening aan de christelijke cyclus van
monastieke gebedsuren, ook bekend als de canonieke of heilige uren (‘Horae
Canonicae’), die de traditionele periode van versterving en afzondering van veertig
dagen en veertig nachten in één dag samenvat. Deze cyclus ontleent elementen aan
diverse bestaande en historische tradities, katholiek, koptisch en oosters-orthodox,
bijvoorbeeld door in ieder van de tien gedichten te verwijzen naar een bijbels gebeuren
of naar een religieuze overweging. Het werk begint met de lauden, het vroege gebed,
‘in de nacht’ (zie Psalm 119: 148), bij het morgenlicht of net daarvoor (03:00 u), en
het prijst God voor het opgaan van de zon. Daarna komt de priem, het vroege
ochtendgebed of het eerste uur (06:00 u), dat verwijst naar de schepping, de
verdrijving uit Eden en het verschijnen van Jezus voor Kajafas (zie Mattheüs 26:
57-66). De terts, het gebed midden op de morgen, of het derde uur (09:00 u), wordt
geassocieerd met het neerdalen van de Heilige Geest met Pinksteren (zie Handelingen
2: 1-4); de sext, het zesde uur of het middaggebed (12:00 u), verwijst naar de
kruisiging (zie Mattheüs 27: 31-43); en de noon, het negende uur of namiddaggebed
(15:00 u), naar de dood van Jezus (zie Mattheüs 27: 45-52). Bij zonsondergang, of
als de lampen worden aangestoken, passen de vespers, het elfde uur van de dag (18:00
u), met een meditatie over het ‘Licht van Christus’, en de completen, het twaalfde
uur of het nachtgebed overwegen de dood, het ‘uiteindelijke in slaap vallen’. Het
middernachtelijk uur (00:00 u), afwisselend de nocturnen, de vigilie en de metten
genoemd, verwijst naar de drie stadia van Jezus' gebed in Gethsemane (zie Mattheüs
26: 36-44).
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Malachi Blacks (1982) meest recente werk is Storm Toward Morning (Copper Canyon
Press, USA, 2014) en zijn gedichten verschenen in allerlei tijdschriften en
bloemlezingen. Daarnaast is zijn werk op muziek gezet en gebruikt voor exposities,
in Amerika en elders op de wereld. Black geeft les aan de University of San Diego
en woont in Californië.
Uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van literair tijdschrift Liter.
www.leesliter.nl
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[Nummer 88]
Van de redactie
Henri de Saint-Simon (1760-1825), positivist en bewonderaar van Napoleon, was al
jong de mening toegedaan - zonder deze overigens voldoende genealogisch te kunnen
onderbouwen - dat hij afstamde van Karel de Grote. Daar hij uit een rijke familie
kwam kon hij het zich permitteren er een huisknecht op na te houden, en als jongen
al instrueerde hij die om hem elke ochtend resoluut te wekken en hem dan als volgt
toe te spreken: ‘Sta op, mijnheer de graaf, gij hebt grote dingen te doen’. Uiteindelijk
speelde de mede door hem onder Napoleon begonnen Franse economische dynamiek
een rol bij de aanleg van het Suezkanaal, dus helemaal ongelijk had die huisknecht
niet. Een goed verhaal, een sterke regel, het kan het verschil maken. Hangt er maar
vanaf, wat je ermee doet.
Wij nemen afscheid van Tommy Wieringa als gastschrijver, met een verhaal, een
dagboek en een gesprek. Het was een mooi Liter-jaar: wij bedanken hem voor het
mooie werk en de aandacht waar hij ons mee bedacht heeft, en hopen hem in de
toekomst in deze pagina's nog vaak tegen te komen. Op de valreep introduceert hij
bij Liter Pieter Boskma, een door hem bewonderde dichter, met een mooi fragment
van een nog te publiceren waterrijk lang gedicht. Een nieuwe gastschrijver heeft zich
al aangediend, in de persoon van Abdelkader Benali, en wij zijn daar blij mee. Liter
is twintig jaar, en het blad wordt nog steeds vol goede ideeën elke keer wakker.
Gedichten en verhalen, tekeningen, emblemata en beschouwingen, voor u, trouwe
lezer. Een goede wintermaand met mooie feestdagen gewenst, om uitgerust weer tot
grote dingen te kunnen komen.
Zie vooral ook www.leesliter.nl
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Len Borgdorff
White Christmas
Verhaal
Natuurlijk had ik toch in mijn bed geplast. Toen de anderen al lang sliepen, lag ik in
het duister nog ontheemd pogingen te doen om niet te veel te woelen. Daar blijf je
alleen maar wakker van, had mijn me moeder geleerd. Ik hoorde het rustige lichte
ademen van Jan en Sjouk. Zij lagen in een tweepersoonsbed. Anneliek lag in het bed
boven mij. Zij had nog één keer over de rand naar omlaag gekeken, naar mij.
‘Welterusten, Chrisje,’ had ze gezegd. Toen was ze gaan liggen en daarna had ik
niets meer van haar gemerkt. Ik lag op haar plek. Dat was vanwege het ophalen.
Zoveel had ik er wel van begrepen. Twee keer had Oom Abe me 's nachts uit bed
gehaald. Beide keren was ik nog droog geweest en had ik in de po geplast, maar nu
was ik toch nat.
Gisteren, eerste kerstdag, hadden vrienden van mijn ouders me opgevangen. Ze
hadden me na de kerk mee naar huis genomen en 's avonds was ik naar mijn oom en
tante in Den Haag gebracht waar mijn neefjes en nichtjes opvallend vriendelijk waren.
Draaien ging moeizaam nu en je kon ook horen dat de boel nat was; daarom bleef
ik roerloos liggen. Het was nog donker, maar de anderen waren al wakker. Anneliek
vroeg of ze even bij me in bed zou kruipen. Dat was vriendelijk bedoeld; dat wist ik
wel. Bovendien was het haar bed. Ik was hier een vreemde. ‘De vreemdeling die in
hun stede woonde.’ Ik merkte het ook aan Sjouk. Die veerde overeind om op zijn
bed te gaan springen. Jan zei dat hij daarmee op moest houden. Ik voelde me radeloos.
‘Ik wil nog even slapen,’ zei ik. Anneliek leek het te begrijpen, maar Sjouk voelde
niet voor enig begrip. Daarvoor was hij te jong, begreep ik: hij was pas vijf. Ik zeven.
En ik had in bed geplast. Ik moest nu vooral niet gaan huilen.
Gelukkig kwam Oom Abe binnen. Hij nam Sjouk onder zijn arm en tegen Anneliek
en Jan zei hij: ‘Aankleden jullie,’ en hij dreef ze het kamertje uit. Ik bleef alleen
achter, durfde niet al uit bed te komen.
Eergisteravond had mijn vader een ongeluk gehad, op de avond voor Kerst, vlak
bij huis. Ze hadden hem naar binnen gedragen. Er waren allemaal buren en vrienden
gekomen en ze hadden de hele nacht bij zijn bed gezeten. De dokter was een paar
keer langs geweest. Ik had ze zien sjouwen met mijn vader.
De volgende ochtend moesten wij naar de kerk. Ik had al grote zussen, dus voor
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de kerk waren geen vader of moeder nodig. Onderweg zag ik een spoor van bloed
en in het gootje van een spoorrail was het zelfs nog niet helemaal opgedroogd.
Na de kerk waren de anderen naar huis gegaan en ik werd meegenomen door
vrienden. Ik was te druk voor thuis. Mijn zussen en oudere broer niet en mijn kleine
broertje al helemaal niet. Ik wel.
Ik klapte de dekens zorgvuldig terug, legde mijn natte pyjama onder het kussen
en wilde net mijn broek aantrekken toen Oom Abe binnenkwam. Hij had droge kleren
bij zich en een bakje water. ‘Trek die eerst maar uit, dan kunnen we je even wassen.’
Uiteindelijk verscheen ik in de nieuwe trui en broek die mijn moeder vorige week
voor me gekocht had en die we gisteren vergeten waren. Mijn moeder had dus toch
nog aan me gedacht.
Over het bedplassen werd geen woord gezegd. Het was niet gebeurd.
Na de kerk putten Jan en Anneliek zich uit in het verzinnen van spelletjes om me
te vermaken. Sjouk vond het vervelend, merkte ik, al die aandacht van zijn broer en
zus voor mij. Die hielden maar niet op om te pimpampetten en te ganzenborden. En
Jan probeerde me te leren dammen, wat ik wel lief bedoeld vond, maar ik kon er
mijn kop niet bij houden, ook al omdat het juist mijn vader was die me dat aan het
leren was.
Het was een bovenhuis en het was niet groot en er waren nog meer kinderen. Ik
kreeg het benauwd.
Toen er een kersttafel werd gedekt, tilde tante Bettie mij op. Zij was de zus van
mij moeder, maar zij was veel jonger en ik vond haar ook mooier. Dat was een
verademing. Ze wilde me laten zien wat voor lekkers er allemaal op tafel stond en
hoe mooi Anneliek het aan het maken was. Ze had me langer mogen dragen, boven
die kluwen van benauwende aandacht.
Na het eten zette Oom Abe een plaatje op met kerstliedjes. Er was een glimmende
radio waarvan de bovenkant het deksel was van een platenspeler. Ik vond het een
prachtig apparaat. Niemand mocht eraan komen, alleen Oom Abe. Maar ik mocht
er heel dicht bij komen staan. Het toestel stond op een laag kastje zodat ik goed kon
zien hoe onder het opengeklapte deksel de plaat zijn toeren maakte. Het waren de
bekende liedjes die we vandaag, gisteren en die week ervoor op school eindeloos
gezongen hadden. Ik stond er en ik bleef maar kijken naar het draaien van de plaat,
kon er mijn ogen niet van af houden. Achter me dreigde het aanbod van meer en
ander vertier indringender te worden, maar ik kon er niet op reageren. Nog steeds
stond Oom Abe bij me. Maar niet meer om te voorkomen dat ik eventueel iets geks
met het apparaat zou uithalen - de installatie was hem heilig, zoveel had ik wel door.
Die Oom Abe met zijn veel te grote oren, handen en een mond die altijd maar naar
woorden zoeken moest, bewaakte mijn territorium.
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Achter mij werd het rustiger. Het leek wel alsof iedereen uit de kamer verdwenen
was.
‘Ik heb ook nog een nieuwe plaat,’ zei hij. Met een hendeltje haalde hij de arm
van de platenspeler omhoog en schoof die opzij. Hij deed dat langzaam. Het waren
de avondmaalshanden van Dominee van Gorcum. Voor de grote kwam een kleine
plaat in de plaats. Het toerental ging van 33 naar 45. De naald zakte in de groef.
Als ik recht voor me uit keek, zag ik door het raam hoe grauw het buiten was.
Maar toen de muziek begon leek het even te gaan sneeuwen en, hoewel Oom Abe
achter me stond, leek het wel of hij het was die zong van een witte Kerst. Het plaatje
voor me glom, de kast van radio met platenspeler glom, ik voelde een Oom Abe
achter me waar God nog een puntje aan mocht zuigen. Toen de man van het plaatje
begon te fluiten, begon ik te huilen, zachtjes, beschaafd, zoals keurig opgevoede
jongetjes dat doen. Schreien heette dat. Oom Abe legde zijn kolenschoppen op mijn
scharminkelige schoudertjes.
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Ruben Hofma
‘Mijn eerste associatie met de meeste woorden is een bijbelse’
In gesprek met Mieke van Zonneveld
- Mieke van Zonneveld (1989) debuteerde als dichter begin dit jaar met
Leger, een dichtbundel die opvalt door muzikaliteit en bijbelreferenties.
Van Zonneveld studeerde Oudheidkunde en Letterkunde aan de VU en
doceert Nederlands aan de Internationale School Hilversum. In 2013 won
ze de Turing-gedichtenwedstrijd met het gedicht ‘Nee’. Met het oog op
Leger spraken we over de poëzie van het persoonlijke, de verwijzingen
naar de Bijbel, een ziektegeschiedenis en dromerige idealen. *
Wie Leger leest, leert jou een beetje kennen, al is veel van wat je schrijft versluierd.
Heb je er geen moeite mee gehad het persoonlijk te laten worden en het een vreemd
publiek te laten lezen?
Veel gedichten uit Leger heb ik geschreven in een periode waarin van publicatie
nog geen sprake was. Daardoor kon ik vrij en kwetsbaar te schrijven. Toen ik eenmaal
een contract had getekend bij uitgeverij De Bezige Bij, kwam de potentiële lezer
ineens als een spook mijn kamer binnen. Ik heb daarna een tijd erg weinig geschreven,
maar op den duur hield het spook het vanzelf weer voor gezien. In het dagelijks leven
is er iets geks met persoonlijke gesprekken. Omdat er een ander bij betrokken is, doe
je, denk ik, altijd concessies om de communicatie te versoepelen. Dit is een, zij het
heel lichte, vorm van zelfverloochening. Het gedicht is in veel opzichten de ideale
gesprekpartner, bijvoorbeeld omdat het geen moeite heeft met ambiguïteiten. Een
van de intiemste vormen van communicatie is daarom communicatie via een gedicht.
Als een vreemde mijn gedichten leest, luistert die het gesprek af dat ik voer met
mezelf. Natuurlijk is dit gesprek gestileerd en inderdaad versluierd. Toch onthult het
iets waarvoor in dagelijks leven weinig ruimte is. Een vreemd publiek vind ik
trouwens minder bedreigend dan een bekend publiek. Mijn bundelpresentatie was
verreweg mijn ‘engste’ optreden.
Over die versluieringen: wat beweegt jou om voor je gedichten regelmatig juist
Romeinse mythologie, sprookjes als Doornroosje en geschiedenissen uit de Bijbel
te koppelen aan persoonlijk materiaal?
Leuk, dat onderscheid tussen mythologie, sprookjes en geschiedenissen. Het
gebeurt niet zo bewust. De Doornroosje-cyclus is lang naamloos geweest. Het was
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een cyclus over mijn droomleven, waarin ik indertijd afstanden overbrugde die in
het dagelijks leven bleven bestaan. Ik droomde vrijwel elke nacht, tot gekmakens
toe, over iemand die bij dag onbereikbaar was. Wat de Bijbel betreft: die is onderdeel
van mijn persoonlijk materiaal. Voordat ik naar school ging, kerkte ik al minstens
drie jaar. Ik herinner me niets van die tijd, maar feitelijk gingen woorden als zonde,
discipelen en vergeving in mijn leven vooraf aan aap, noot en Mies. Ik geloof dat je
denkwijze sterk bepaald wordt door je taalvaardigheid en je woordenschat. Mijn
eerste associatie met de meeste woorden is een bijbelse.
In Leger komen veel referenties aan de Bijbel voor, ik denk aan de reeksen ‘Babel’
en ‘Oostwaarts’, die je vervlecht met je eigen leven. Het is typerend en
onderscheidend, zoals ook in ‘Dat rode daar’, waarin je schrijft: ‘snakte ik met alles
wat / aan ziel nog in mij over was alleen nog naar // dat rode, dat rode daar.’
De associatie van ‘dat rode daar’ via bloed met de ziel is gebaseerd op verschillende
bijbelpassages. Behalve het fragment uit Genesis waar Ezau zijn eerstgeboorterecht
ruilt voor linzensoep, verwijst het naar een tekst uit Leviticus, waarin het nuttigen
van bloed verboden wordt, ‘want daarin is de ziel van het leven’. Toen ik leukemie
kreeg, dacht ik regelmatig aan die tekst, vooral als ik bloedtransfusies kreeg - liters
ziel! Ezau verkiest het stillen van zijn honger boven dat abstracte eerstgeboorterecht.
Wanneer ik een hb (hemoglobinewaarde) had van drie komma nog wat en telkens
flauwviel als ik rechtop probeerde te zitten, kregen de zakken rood bloed waarmee
de verpleging de kamer binnenkwam een zeer sterke aantrekkingskracht.
In ‘Gebed’ staat geschreven: ‘Achter het woord staat alleen een ander woord / en
dat ad infinitum. Ik heb U getypeerd, genummerd / en gearchiveerd. De kast een
stoffig woordengraf. [...] Vrijheid is een plakkerige afgod en een deken / die niet
werkelijk bedekt. Ik mis U en dat is het. / Te worden aangeraakt. Te worden
opgewekt.’ Welke plek neemt geloof in God in jouw leven in?
Mijn ouders bezochten de Vergadering van Gelovigen. Daar ging ik ook tot mijn
tweeëntwintigste naartoe. Dat geloof een rol speelt in mijn leven staat buiten kijf,
maar welke rol precies is ook voor mijzelf totaal onduidelijk. Er zijn mensen die
vinden dat je dat moet specificeren, maar ik behoor niet tot die mensen.
In Leger staan uitingen van leven met God, maar ook zonder God. Ik lees het in
onder meer het gedicht ‘Gebed’, in het woord ‘vrijheid’. Zette je je om een of andere
reden af van God?
Vrijheid vind ik een mysterieus begrip. Ik herinner me dat ik vroeger weleens
dacht: al die kinderen zonder geloof zijn vrijer dan ik, want zij mogen zelf weten
wat een goed leven is, ze worden niet voortdurend gezien en hun gedachten zijn
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‘Feitelijk gingen woorden als zonde, discipelen en vergeving in mijn leven vooraf aan aap, noot en
Mies.’ (Foto © Keke Keukelaar)
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echt privé. Op de middelbare school leende ik atheïstische en agnostische boekjes
van mijn leraar Nederlands - iets van Richard Dawkins, Frans de Waal, Marcel
Hulspas en van André Comte-Sponville. Ik denk niet dat ik dit deed om me af te
zetten tegen God of tegen mijn opvoeding. Ik wilde begrijpen wat het betekende om
niet gelovig te zijn, wat het impliceert voor de manier waarop je de wereld en jezelf
waarneemt. Het begon als een gedachte-experiment, tegenwoordig heb ik vaak het
gevoel dat ik in twee werelden leef. Je ‘van God afzetten’ is trouwens een natuurlijk
onderdeel van gelovig zijn, denk ik. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Job in het Oude
Testament. Hij vergelijkt God met een beer en met iemand die telkens pijlen op hem
afvuurt.
In het slotgedicht dacht ik ook te lezen over een figuur die zich afzet van God. Er
staat: ‘Ze weet zich opgelicht door een gerichte blik omlaag / en spelt absentheïsme
met een h. // Geen opstand zo gelaten en geen aftocht zo bedeesd. // Ze is leger nu,
maar leeft.’
‘Opgelicht’ kan bedonderd betekenen, maar ook ‘opgetild’ of ‘verlicht’ en die
‘opstand’ is ‘gelaten’. Dat absenteïsme met een ‘h’ gespeld wordt, kun je lezen als
een omgekeerd credo, en als een spelfout. Juist in een gedicht kun je iets zeggen
zoals het echt is. Je kunt met behulp van ambigue woorden een paradoxale ervaring
als het ware conserveren.
In Leger staat een gedicht dat qua titel opvalt, ‘Acute promyelocytenleukemie’. De
strekking is meteen helder. Het gedicht ook, het is een van de duidelijkere exemplaren
uit de bundel. Je schrijft: ‘Ik dank mijn leven aan een reeks toevalligheden. Wat als
/ ik die avond was gaan slapen, wat als ik mijn hoofd die nacht / te hard had
neergelegd, wat als ATRA-pillen nog niet waren / ontdekt? [...] het gat is zwart en ik
zo bang, zo godvergeten ziek.’
Dat is een van de ziektegedichten en het eerste gedicht dat ik schreef over de
leukemie die bij mij werd vastgesteld toen ik 21 was. Toen ik ziek werd heb ik een
tijd niets geschreven, eerst omdat ik in het ziekenhuis nooit echt alleen was - om te
kunnen schrijven is alleen zijn een voorwaarde voor mij - later omdat ik me door de
morfine niet kon concentreren. Het leukemiegedicht is pas ontstaan toen ik enigszins
was aangesterkt en het minder bedreigend voelde om me mijn ervaringen in het
ziekenhuis weer voor de geest te halen.
Ik las dat je vader aan jou uitlegde, toen je griep had, dat het leger van witte
bloedcellen het gevecht aanging met een virus. Maar het leger deserteerde, zo
verwoord je dat in je debuut. Dat je hebt overleefd, is niet vanzelfsprekend.
Strikt genomen kan de deserteur in het slotgedicht grammaticaal niet terugslaan
op dat leger zelf, maar in het licht van de rest van de bundel is het niet zo gek dat je
dat verband legt. Het was inderdaad niet vanzelfsprekend dat ik het
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zou overleven, vooral in de eerste week. Daarna maakte ik een goede kans. Ik had
een agressieve vorm van leukemie die in het begin erg gevaarlijk is, maar waarvan
je helemaal kunt genezen. Het begon bij mij met hevige vermoeidheid na een
wandeling. 's Avonds zag ik grote blauwe plekken op mijn bovenbeen en belde ik
van de bovenverdieping naar mijn moeder die beneden was - ik was te vermoeid om
te lopen. Ik twijfelde erover of we naar de huisartsenpost moesten, want ik had daar
geen puf voor. Daar denk ik soms nog aan. Als ik niet direct gegaan was, was ik
misschien in mijn slaap gestorven, omdat je, als je geen bloedplaatjes meer produceert,
inwendig allerlei bloedingen krijgt. In het ziekenhuis was het een vreselijk gedoe;
ik kreeg meteen bloedplaatjes toegediend maar was er allergisch voor en ook voor
een bepaald soort antibiotica. Ik kan me herinneren dat de arts in het ziekenhuis van
Hilversum moest huilen omdat hij merkte dat niet tot mij doordrong hoe ernstig het
was. Daarna werd ik vervoerd naar het UMC. Daar bleek dat ik een vorm van leukemie
had waarbij de onvolwassen witte bloedcellen, waar je niets aan hebt, zich sterk
vermeerderen. De arts zei dat ik 90 procent kans had op volledige genezing als ik de
eerste week zou overleven.
Leger omvat vast gedichten uit een grote tijdspanne?
In ‘dagboek van een lentemeisje’ klinkt, denk ik, een bedeesde stem. Dat is een
oud gedicht en zelfs een herinnering aan eerder. De Doornroosje-reeks is nog ouder.
Aan de Doornroosje-reeks merk ik, ook door de thematiek van iemand niet kunnen
bereiken en het dromerige, dat het leven weinig concreet wordt. Zo leefde ik toen,
een beetje ijl. Ik weet dat ik me vaak eenzaam voelde. Misschien was dat een van
de redenen dat ik veel schreef.
Wat was dat voor eenzaamheid?
Enerzijds vond ik moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten. Ik ben nooit gepest en
had altijd enkele vrienden, maar ik liet mezelf niet echt kennen. Ik denk dat ik
aanvoelde dat je, om bij de groep te horen, niet te zeer met je eigenaardigheden te
koop moet lopen. Anderzijds hield ik ervan alleen te zijn. Ik herinner me dat ik vaak
onder afspraken uit probeerde te komen, omdat ik hunkerde naar een avond alleen
op mijn kamer. Soms loog ik dat ik huiswerk moest maken, want eigenlijk schreef
ik andere dingen. Door dat geschrijf leerde ik mezelf goed kennen, denk ik, wat het
alleen maar moeilijker maakte om mezelf onderdeel van een groep te kunnen voelen.
Als ik dapperder was geweest, had het misschien gekund, maar voor werkelijke
eerlijkheid was ik te laf en voor meeloperij te eigenwijs. Ik had ook een sterk
ideaalbeeld van communicatie. Ik geloofde in totaalbegrip en in het over en weer
scheppen van een enorme ruimte, waarin de ander zich helemaal vrij zou voelen om
zich te laten zien. Als je gelooft in zoveel vrijheid, voel je je snel beknot.
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Je won de Turing-prijs en Leger is een erg mooi debuut waaruit een hang naar
muzikaliteit blijkt, doeltreffend met klank(rijm) en ritme: ‘Iets ontvreemdt haar adem,
iemand steelt haar stem / en stelt me voor het laatst een vraag die ik herken // ijzig
zwijgt haar lichaamstaal als ik mijn val afwendt en zeg / het onweert het is donker
en ik weet niet wie je bent.’ Wanneer werd het je wens om dichter te worden, of was
dat nooit een wens maar ging het vanzelf?
Ik schreef als kind liedjes in gebrekkig Engels, omdat dit nu eenmaal de lingua
franca van de popmuziek is. Mijn vader is musicus en er is bij ons thuis altijd veel
gezongen. Muziek was in ons gezin belangrijker dan literatuur, maar ik was
geïnteresseerd in teksten. Omdat mijn Engelse vocabulaire nogal beperkt was, meende
ik op de radio allerlei mysterieuze en diepzinnige lyrics te horen. Zo is het begonnen,
met een vergissing. Ik wilde toegang tot die krachtige mengeling van taal en muziek.
Toen ik een jaar of twaalf was, ontdekte ik dat het ook in het Nederlands kon. Ik heb
daarna zowel Engelse als Nederlandse liedjes geschreven. Pas op mijn veertiende
ontdekte ik Nederlandse poëzie en ben ik opgehouden met mijn gestuntel in het
Engels. Er was een periode waarin ik ervan droomde dichter te worden. Toen ik
meedeed aan de Turing-wedstrijd was die droom al vervlogen, misschien doordat
de ziekte ertussen was gekomen, en ik had überhaupt moeite met toekomstdromen.
Ik bedenk regelmatig dat alles elk moment mis kan gaan, maar sinds Turing en de
publicatie van Leger gaat er vooral veel goed. Soms ontroert dat me ineens.
Wiens poëzie of welk soort poëzie lees je graag?
Een Nederlandse dichter die mij inspireert is J.H. Leopold. Hij schreef geweldige,
muzikale poëzie met een thematiek die mij erg aanspreekt. Hij schrijft weergaloos
mooi over liefde en eenzaamheid en verwerkt in zijn gedichten op een subtiele manier
allerlei filosofieën en antieke teksten. Ook het gevaar van elkaar te dicht te naderen
en daardoor kwetsbaar te worden zit in veel van zijn gedichten. Hij maakt
omtrekkende bewegingen als hij schrijft over intiem menselijk contact en juist
daardoor wordt de kwetsbaarheid voelbaar. Heel suggestief. Van de hedendaagse
poëzie vind ik de gedichten van Menno Wigman, Willem Jan Otten en Hester Knibbe
erg goed. Als ik Knibbes gedichten lees, denk ik dat poëzie voor thema's als religie
en liefde de beste vorm is. Er is ruimte voor de complexiteit van de werkelijkheid;
tegenstrijdigheden kunnen in een gedicht naast elkaar bestaan zonder uitsluitsel.
Over het algemeen houd ik van een melancholische en zoekende toon in poëzie. En
van een zekere eerlijkheid.
Je liet aan VU-magazine Advalvas weten dat je de maatschappelijk betrokken
gedichten buiten Leger liet. Welke maatschappelijke kwesties laten de dichter in jou
niet onberoerd?
Ik heb weinig maatschappelijk betrokken gedichten geschreven. Na de publi-
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catie van Leger heb ik wel overwogen om meer over de wereld te schrijven en minder
over mezelf. Gedichten over maatschappelijk onrecht moeten algauw daders en
slachtoffers bevatten en dat staat me ontzettend tegen, misschien omdat er zoveel
gekoketteerd wordt met slachtofferschap. Die trend speelt in op sentimenten die ik
wantrouw. Ik geloof dat ik liever schrijf over het menselijk tekort, namelijk het mijne.
Ik kan me voorstellen dat je bepaalde onderwerpen achter je laat, bijvoorbeeld je
ziektegeschiedenis. Wat kunnen we qua thematiek verwachten wat je nieuwe poëzie
betreft?
Dit vind ik moeilijk te zeggen. Misschien laat ik die ziekte achter me, misschien
blijf ik erover schrijven. Ik verwacht geen grote veranderingen qua thematiek, maar
ik word altijd sterk beïnvloed door wat ik lees en wat ik meemaak. In de afgelopen
twaalf jaar heb ik wel gemerkt dat mijn gedichten wat wranger en wat minder
dromerig werden naarmate ik ouder werd. Een van mijn laatste gedichten heet ‘Etude’
en is geïnspireerd door Rilke.

Etude
Nu komt het, nietwaar, na deze poging
heldert een Jozef mijn zomernacht op.
Ik sliep en zie daar waren zeven verwentelde
schapen, roerloos op hun rug, hoefjes
in de lucht. De herder knikte, liet ze liggen, zo
dwaalden er immers minder. En toen de eerste
schapen stikten kwam het weerwoord op
mijn tong helaas als amen uit mijn mond.
Een bedelholte vult mijn borstkas, jachtig
tromgeroffel slaat de maat van mateloze
drift en dwingt
een antwoord af. Jozef, waarom wil ik
gelijktijdig wel en niet,
dat gras de noten overwoekert
dat mijn handen hoeven worden
dat de herder mij ontziet.
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Joost Vormeer
Schijnbewegingen
Brief aan Frans Kellendonk
Beste Frans Kellendonk,
Onlangs las ik het tweede deel van je verzameld werk, met daarin je essays, artikelen
en enkele vraaggesprekken. In een gesprek met Willem Kuipers noem je het
calvinisme antipathiek, en daar moest ik om lachen, vanwege dat stijve woord, en
omdat ik zelf in een calvinistische omgeving ben opgegroeid. Je verwijt het calvinisme
een gebrek aan gemeenschapsgevoel en dat herken ik. Calvinistische gemeenschappen
hebben een provisorisch karakter: één ruzie, één afsplitsing en er ontstaat weer een
nieuwe gemeenschap. Ik zat op een reformatorische school met weekopeningen die
op kerkdiensten leken en gecensureerde boekenlijsten - ja, ook jouw boeken waren
verboden - en nooit heb ik het gevoel gehad onderdeel te zijn geweest van iets wat
inspireerde, iets wat groter was dan mijn puberale eenzaamheid.
Ik vind het daarom bijzonder dat de rooms-katholieke kerk een wereldkerk is en
dat de liturgie overal op aarde hetzelfde wordt gevierd. Toen ik een keer in
Mexico-Stad was, stapte ik op een middag een lege rooms-katholieke kerk binnen
en op dat moment had ik ook in Utrecht kunnen zijn. (Overigens voel ik een eenzelfde
herkenning als ik in het buitenland de regenboogvlag tegenkom. De
homogemeenschap is een internationale gemeenschap. Dat merkte ik ook na de
schietpartij in Orlando, toen hier in Nederland vooral homoseksuelen hun steun
betuigden en bloemen legden bij monumenten.)
Jij zei in een gesprek met Hans Maarten van den Brink het volgende: ‘Een
samenleving in de volste zin van het woord moet, lijkt me, door een religieus ideaal,
een metafysisch doel, bezield zijn.’ Net als ik in mijn pubertijd, was jij op zoek naar
bezieling. Voor jou is het religieuze ideaal duidelijk het katholicisme. Je bekritiseerde
de multiculturele samenleving omdat het de sociale cohesie in een samenleving zou
ondermijnen. Je zei: ‘Een straat waar men op de ene hoek een katholieke kerk probeert
te handhaven, op de andere een moskee en nog een hindoetempeltje ergens in het
midden, is een straat waar binnen de kortste keren helemaal geen godsdienst en
helemaal geen gemeenschap meer zullen zijn.’ Ik vraag mij af waar jouw samenleving
eindigt of begint. Wat is een samenleving? Wat is een gemeenschap?
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Wat mij aanspreekt aan de rooms-katholieke kerk is - en ik leen een term van de
Frans-Caribische dichter Aimé Césaire - een zekere ‘universele honger’. De kerk
van Rome hecht van oudsher minder aan de grenzen van de natiestaat dan protestanten.
Vandaar dat de rooms-katholieke kerk weinig problemen heeft met migratie, ook als
het om economische vluchtelingen gaat. De huidige paus roept gemeenschappen in
Europa op om vluchtelingen ruimhartig op te nemen. De kerk staat ook vrij positief
tegenover de Europese Unie; het zijn vooral katholieke politici geweest die de basis
voor Europese integratie hebben gelegd. Kortom, de rooms-katholieke kerk kende
door de eeuwen heen een vaag verlangen naar vermenging en kosmopolitisme.
Tegelijkertijd heb je volgens mij nooit beweerd tegen migratie of open grenzen te
zijn en waren kerkdogma's voor jou niet leidend. Je zegt dat je meestal walgend de
kerk uitloopt, zodra je eens een eucharistieviering bijwoonde. Je toont in je essays
een afkeer van politiek en je vult niet in hoe die gemeenschap tot stand zou kunnen
komen.
Dit maakt je op voorhand immuun voor kritiek. Je koestert een religieus ideaal als
kompas voor de samenleving en wijst het katholicisme aan als basis, maar vult verder
weinig in, zodat je met een schijnbeweging altijd kunt terugkeren naar je analyse. In
‘Grote Woorden’, je naschrift bij je colleges over Vondels Altaergeheimnissen, grijp
je terug naar een mythische tijd, de tijd voor Plato, toen volgens jou grote woorden
het leven nog heiligden en een gemeenschap konden stichten. Dus ergens in een ver
verleden bestond volgens jou die gemeenschap nog, maar we hebben haar verloren
en nu laat je haar zweven boven je woorden als een vorm van vrijblijvende
cultuurkritiek.
Als tiener las ik weinig, maar een van de boeken die indruk maakten was Eiland van
de Eeuwigheid van de Cubaanse schrijver Abilio Estévez. De oorspronkelijke titel
is Tuyo es el Reino, een verwijzing naar de klassieke roman El Reino de este Mundo
van een andere Cubaan, Alejo Carpentier. Deze roman maakte zo'n indruk omdat hij
mij liet zien wat mogelijk is met woorden, met taal en literatuur. De verteller neemt
je mee naar een afzonderlijke gemeenschap in een wijk bij Havana, genaamd het
Eiland. Dat Eiland is veel meer een mythische wereld dan een echte wijk, want er is
een Hier en een Ginder, en er zijn huizen met grote veranda's, exotische bomen en
veel standbeelden, replica's van Europese werken. Op een nacht vinden de bewoners
van het Eiland een gewonde jongeman in een Cubaanse vlag en dan begint of eindigt
de geschiedenis.
Het Eiland is Cuba, maar bevat ook de hele wereld. Het eerste deel heet ‘Een nacht
in de geschiedenis van de wereld’. De verteller beweegt voortdurend tussen de kleine
gesloten gemeenschap van Havana en het universele en in de ruimte daartussen gaat
het over Cuba en ook weer niet. Zulke schijnbewegingen zijn vaak
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de consequenties van het kunstenaarschap onder autoritaire regimes. Abilio Estévez
leeft al jaren in ballingschap in Spanje. Ik kan mij niet goed voorstellen dat deze
roman hem in de problemen bracht, maar ik weet niet hoe strikt de Cubaanse censuur
was in 1997, toen de roman verscheen. In de laatste hoofdstukken wordt het Eiland
vernietigd door een grote brand, maar het is niet zomaar een brand. Het is de
Apocalyps en deze vindt plaats in 1958, het jaar van de revolutie. Misschien dat het
regime de revolutie liever niet ziet als een brand of de Apocalyps, maar de stijl is zo
magisch-realistisch en postmodern dat ik als Nederlandse lezer (en buitenstaander)
er moeilijk kritiek in kan lezen.
Hoe komt het, Frans, dat jij werd ‘aangepakt’ door de Nederlandse ‘censuur’ en dan
bedoel ik de critici die in de rij stonden om de vermeende antisemitische en homofobe
strekking van Mystiek Lichaam aan te kaarten? What went wrong? Jouw reactie was
helder: zij maakten de fout door de verteller gelijk te stellen aan de auteur en door
niet te begrijpen dat literatuur, en dus ook Mystiek Lichaam, niet met realistische
normen gelezen moet worden. In je essay ‘Oprecht veinzen’ verzette je je tegen
realisme omdat het pretendeert de werkelijkheid weer te geven, terwijl dat niet
mogelijk is, en brak je een lans voor een kunsttaal die de aandacht vestigt op zichzelf.
Je noemde ‘de ogenblikken dat een verhaal of een gedicht eerlijk bekent dat het van
taal gemaakt is [...] de bevrijdende ogenblikken in de kunst.’
Is in jouw poëtica ruimte voor kritiek op representaties van groepen mensen? Wat
vind jij van het debat over de auteur Lionel Shriver, die kritiek krijgt vanwege haar
representatie van een zwarte vrouw in haar laatste roman The Mandibles? ‘De
denkbeelden in een roman zijn figuren als alle andere figuren’, schrijf je. In The
Scandal of Pleasure: Art in an Age of Fundamentalism stelt Wendy Steiner dat elke
kunstuiting altijd virtueel is, verwijzend naar zichzelf, en tegelijkertijd altijd naar
een wereld buiten zichzelf. En daar zit misschien de sleutel: het werk is tweeledig.
Als ik de roman van Estévez herlees, vind ik hem niet meer zo goed als vroeger. Ik
erger mij vooral aan de verteller die voortdurend benadrukt dat het werk fictie is,
dus bekent dat het van taal is gemaakt. Een voorbeeld: ‘En oom Rolo, die een
romanpersonage is, doet het licht uit. Vannacht zal ik niet slapen, zegt hij, en valt in
slaap op de manier waarop romanpersonages in slaap vallen (door te verdwijnen).’
Dit postmoderne procedé is een trucje geworden, maar getuigt óók van minachting
voor de lezer. Alsof je de lezer voortdurend moet voorhouden dat hij fictie leest. Nu
is mijn kritiek op Mystiek Lichaam niet dat de roman haar fictionaliteit te sterk
benadrukt. Mystiek Lichaam is naar mijn mening een geslaagde ideeënroman, maar
ik vond de personages, en dan vooral Broer, nogal steriel. Zelfs de eerderge-
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noemde oom Rolo in Eiland van de Eeuwigheid is levensechter dan Broer, en dat
terwijl over die arme man dus voortdurend moet worden verteld dat hij een personage
is.
Rolo is de homoseksuele oom van Sebastian en de broer van Helena, vandaar dus
oom Rolo. In diens boekhandel Eleusis ligt de hele wereldliteratuur uitgestald.
Daardoor heeft Rolo een nogal levendige fantasie. Op het eerste gezicht verschilt hij
van de jongere, rijkere en cynische Broer. Rolo verzamelt boeken, Broer verzamelt
kunst, Rolo fantaseert, Broer speculeert, Rolo maakt deel uit van een gemeenschap
en Broer staat erbuiten. Toch delen beide personages een zekere eenzaamheid. Als
Rolo niet kan slapen gaat hij cruisen in een verlaten treinstation bij het Eiland. Daar
komt hij een matroos tegen die zo overduidelijk een cliché is, een personage uit het
oeuvre van Jean Genet, dat ik nu (maar niet op mijn zestiende) weet dat hij niet echt
is, dat die matroos is ontsproten aan Rolo's fantasie. Maar wat ik mooi vind is dat
uit Rolo's verlangen nieuwe personages ontstaan: zijn verlangen heeft een scheppende
kracht. Als de verteller in de epiloog al zijn personages aan de kant schuift en zelf
aan het woord komt, beschrijft hij het lege vel papier als iets dat gevuld moet worden.
Woorden worden vlees, dat is het eeuwenoude wonder.
Voor jou Frans, is dit ook de kern van geloven. Geen dogma's, maar schepping, en
dit creatieve proces kan aan de basis staan van een gemeenschap die jij voor ogen
hebt. Zijn we er dan? Moeten we kunstenaars worden om een gemeenschap te vormen,
geen kunstenaars in de strikte zin van het woord, geen afstandelijke critici en
verzamelaars, maar mensen die in gezamenlijkheid iets kunnen scheppen, die
deelnemen aan iets wat groter is dan henzelf?
Leefde je nog maar, dan konden we van gedachten wisselen. Ik zal deze brief
bewaren, tot het moment dat we elkaar tegenkomen.
Met vriendelijke groet,
Joost Vormeer
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Hester Knibbe
Man, Hond
1
Man. Hij is herder en hond tegelijk in het dal
van de goden. Zijn kudde van twintig graast
rustig vraatzuchtig en mak als een schaap
en een schaap kunnen zijn. Hij stuurt ze
zzjuhss en dier na dier laat zich zorgeloos
jagen naar een andere snaaistek, zelfs
zwart schaap laat zijn oren hangen
naar hem. Herder en hond staat daar
uit één stuk met beide poten en staf
op de grond. - Schaap te zijn, zo nu en dan
een tik op de kont maar de kop blijft gespaard.
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2
Lager de simpele honden. Hun ochtend- avonden nachtgezangen vullen het dal. Soms
huilt er eentje vanwege het mooie
verdrietige omdat bijvoorbeeld een god
het loodje moet leggen iemand
eruit wordt geschopt; het blijft
een wereld van afzien en meedoen. Maar
's middags slapen ze vredig of schooien
wat vreten bijeen één oog al
gericht op de avond het tomeloze
tekeergaan staart tussen poten of
zwaaiend, met korte stoten, bek open
lucht gevend aan lichaam aan dat ene
dat ieder maar heeft in het dal in
om het even welk dal.

Liter. Jaargang 20

18

3
Hond heeft het rennen verleerd ligt,
kop op de poten te wachten voelt al waarop.
Hij blaft, hoest dan schor maar je hoort hem
niet janken. Hij krijgt nog te vreten nog
is er die hand die hem aait over kop. Hond
kent het leven van laag bij de grond veel beter
dan hij die beveelt: vier poten geeft
steviger beeld van aardse moeilijk
begaanbare plaatsen. Hij wacht, blaft, hoest
pijnlijk tevreden.
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4
Hoe laat stierf de man?
Alle klokken gaven een andere tijd aan
en eentje stond stil en één draaide dol.
Toen hij ging liggen, de oude, blafte de hond
driemaal, hoestte en vlijde vervolgens
zijn kop in de roerloze hand.
Men had wel het blaffen gehoord
maar geen die er notie van nam dus hoelang
ze daar ademloos lagen wanneer
de wil hun lijf had verlaten was gissen. - Zo
vredig als ze hun oren voor elke hoorbare
verbazing hadden afgesloten.
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Tommy Wieringa
Schrijversdagboek [3]
Woensdag 11 oktober 2017
Over anderhalve week verschijnt De heilige Rita. De eerste interviews erover zijn
een teleurstelling. Vanmorgen een vrouw van het AD. Een hele ochtend in de
aanwezigheid van een stomp voorwerp. De uitputting tijdens en daarna. Ze begon
met te zeggen dat ze het eens heel anders wilde aanpakken, ‘want je hebt vaak een
riedel, las ik in oude interviews terug’. Ik zei haar dat ik het woord ‘riedel’
onaangenaam vond, omdat je in interviews niet almaar andere antwoorden kunt geven
op dezelfde vragen.
Het romaninterview hoort een veilige plaats te zijn, nu geharnast en prikkelbaar.
Haar strikt anekdotische belangstelling, met de roman als verwaarloosbare aanleiding
om het over de biografie te hebben. Over het boek had ze niet meer te zeggen dan
dat het in ‘in veel verschillende stijlen geschreven was, soms heel vlug, dan weer
langzaam’. De personages vond ze eigenlijk ‘nogal sneu - mag ik dat zeggen?’
Lichter en lichter wordt de wereld. Steeds vaker ontmoet het kunstwerk de kritische
toets van de entertainmentindustrie. Drie uur duurde dit gericht - de aanhoudende
belediging van ongevoeligheid en gebrek aan werkelijke belangstelling. Een
onzedelijke betasting. De botsing met grove sensoren, ongevoelig voor de fijne
trilling, de subtiele notie. Nee meneertje, boter bij de vis en waar gehakt wordt vallen
spaanders.
Gebrek aan belangstelling is een intrusieve daad, iets doods en kouds dat in je
achterblijft als een schaar na een operatie. Daarentegen bloeit alles open van een
oprechte vraag, die nooit zonder antwoord blijft.
Ik ben er al de hele middag beroerd van. Het bevestigt de pijnlijke indruk dat het
aanzien van de roman erodeert. Dat het begrip ervan afneemt. Denken aan wat ik in
Westermans Ingenieurs van de ziel las, over de bolsjewistische arbeiders die
bijvoorbeeld Tjaikovski's Zwanenmeer recenseerden om af te rekenen met alles ‘wat
voorbij en afgestorven is’, zoals in 1926 verschenen in de uitgave Arbeiders over
literatuur, theater en muziek: ‘Het gaat over de liefde van een prins voor een prinses’,
schreven de arbeiders, ‘en, als gevolg van zijn verraad, over een stervende zwaan.
Van alle saaie verhalen is dit wel het allersaaiste. Hier zit werkelijk niemand op te
wachten. Drie van ons - we waren met z'n zevenen - vielen steeds in slaap. Die kregen
af en toe een duw van de mensen achter ons: “Hé jongens, niet snurken.”
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En wij? We hebben geléden.’
In veel verschillende stijlen geschreven, soms heel vlug, dan weer langzaam...

Donderdag 12 oktober 2017
Nadat ik de kinderen naar school had gebracht zette ik de fiets op de standaard en
keek vanaf de dijk uit over de braakliggende maisvelden van de Broekermeer, waar
het regenwater in de langgerekte voren de hemel glimmend zilvergrijs weerspiegelde.
Kraaien, kauwen en ganzen foerageerden tussen de maisstoppels, ze aten wat de
hakselaar had gemorst. Er klonk een schot, en nog een. De jagers zelf zag ik niet.
Gedurende de ochtend, die steeds helderder en zonniger werd, bleef het geweervuur
aanhouden. Elk schot deed me zeer, microcontracties van de ziel. Door het zolderraam
speurde ik met de verrekijker de velden af tot ik de lokganzen en lokkraaien zag,
zodanig geposteerd tussen de stoppels dat het leek of er heel wat te halen was. De
jagers zaten verscholen onder een camouflagenet in een droge sloot. Er tuimelden
kauwtjes uit de lucht.
Ik liep er door het drassige weiland naartoe, zonder te weten wat ik precies ging
doen. Eén eenvoudige wens had ik maar, en dat was dat het zou stoppen. Twee jagers,
ik kende ze uit het dorp, een ervan, Arjan V. uit Hardenberg, mocht ik zelfs graag.
De ander kende ik alleen van gezicht - een gezicht dat me op het schoolplein van
meet af aan onsympathiek is geweest door het stompzinnige machismo dat het
uitstraalt; botte wil verenigd met lichamelijke kracht.
‘Wat doen jullie nou toch?’ zei ik, emotioneler dan ik wilde.
‘Wildbeheer’, zei Arjan V. vanachter een camouflagenetje dat zijn gezicht bedekte.
‘Maar ze veroorzaken helemaal geen schade nu, ze vreten alleen maar wat over
is... De kauw is monogaam, jullie verstoren levenslange huwelijken. Kijk dan toch...’
Ik liep op een zieltogend kauwtje af dat even verderop in de modder lag te spartelen.
Een grijs vlies was over zijn ogen geschoven, toen ik erheen liep, greep de hond het
dier tussen zijn kaken vast. ‘Laat los verdomme’, zei ik, en raapte het kauwtje van
de grond. ‘Jullie zijn nog te beroerd om ze uit hun lijden te verlossen’, bracht ik uit,
en sloeg het kauwtje met zijn kop op een paaltje dood.
Zwijgend keken de mannen naar me. ‘Hou toch op met die onzin’, zei ik, en veegde
het bloed af aan mijn trui.
Ik liep naar huis terug. Aan mijn rug konden ze niet zien dat ik huilde. Ik had een
kauw gedood, mijn totemdier - uit zijn lijden verlost weliswaar, maar toch: gedood.
Toen er twintig minuten later opnieuw schoten klonken ging ik terug het weiland
in. De man die ik alleen van gezicht kende, hees zich uit de sloot, waarin ze hun
jachtstelling hadden gebouwd, liep me tegemoet en zei: ‘Dit is niet de manier op dit
op te lossen. Dit is niet jouw land.’
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‘Het jouwe ook niet’, zei ik. ‘Ik wil dat dit nu stopt.’ Ik zag alleen zijn kleine blauwe
oogjes die haat vonkten, de rest van zijn gezicht was verscholen achter een
camouflagenet.
Hij belde 112, nadat hij het keuzemenu doorlopen had hoorde ik hem zeggen dat
hij zich door mij bedreigd voelde, maar dat ‘meneer nu rustig leek’. De algemene
situatie, zei hij, was nog altijd ‘onveilig, met de geweren en zo’.
Zie de man die dood en verderf zaait poseren als slachtoffer; het gekef van zijn
laffe hondenziel.
Ik zou, had ik besloten, net zo lang blijven tot ze zouden vertrekken. Terwijl ik
tussen de maisstoppels ijsbeerde, raapten zij patroonhulzen op, verzamelden de
lokdieren en gooiden de geschoten beesten op een hoop. Een kauwtje leefde nog het maakte kleine geluidjes, er trokken spasmen door zijn lijf. De man die nog altijd
de alarmcentrale te woord stond met de telefoon aan zijn oor, nu om routeaanwijzingen
te geven aan de politieauto, zette zijn laars op zijn kop van de kauw en perste het
met zijn hak in de modder. Zo verliet een dier deze aarde, onder de hak van een
onverschillige.
Een tiental kraaien en kauwen op een hoop, eenzelfde aantal ganzen en vier
houtduiven. Een gans lag op zijn rug met zijn poten te maaien en blies bloed-bellen
uit zijn neusgaten. De mannen stapten eroverheen terwijl ze opruimden, Arjan V.
wierp de patronen uit zijn jachtgeweer.
We spraken niet. Ik keek naar de lucht, naar de kieviten en de kauwtjes die
overtrokken.
De tussenkomst van een agent even later was strikt genomen overbodig, maar
bood ons de gelegenheid tot een rituele uitwisseling van standpunten over de jacht,
waarbij zij in hun recht stonden en ik niet. Ook de boer, wiens land het was en met
wie ik vriendschappelijk omga, reed langs. ‘We hebben het er nog wel over’, zei hij
tegen mij voordat hij weer in zijn auto stapte. Arjan V. gaf me een hand en bood me
de houtduiven aan voor consumptie, wat onder de omstandigheden iets grappigs had.
‘Het beste, heren’, zei ik.
‘Het beste’, gromde zijn maat, en ze vertrokken in de Landrover in de richting van
het dorp.
's Avonds aan tafel vertelde ik C. het verhaal en huilde opnieuw; het zwierf al de
hele dag als stille ontzetting door mijn lijf. Al dat bloed, zoveel dood; er is geen
verschil tussen de jongen die de jagers op het erf van zijn vader zijn machteloze haat
toezond en de man die het weiland in ging om hen het jagen te beletten. Een kleine
veertig jaar die hen scheiden, maar verder is alles hetzelfde. Je blijft wie je bent.
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Vrijdag 13 oktober 2017
Interviewer: ‘Er zitten ook Chinezen in je boek. Waarom moesten die erin?’

Zondag 22 oktober 2017
Morgen verschijnt DHR, bovenzaaltje De Bezige Bij. De voorberichten zijn gunstig.
Ik denk vaak terug aan de ochtend dat ik deze aantekeningen begon - Terschelling,
mei 2015. Het eindeloze pogen. Wel een idee maar geen richting. Hoe het, naarmate
het werk gletsjerachtig voortschoof in de tijd, stilaan een consequent verhaal werd.
En ook: hoe Marinus bij leven een van de aanleiding was voor het verhaal, en in de
dood de voltooiing ervan. Dank, oude vriend; zelfs in de dood ben je onmisbaar
gebleken.
Nerveuze dagen, weken. Extra privatissima bij meditatieleraar aan het Entrepotdok
in Amsterdam. De zenuwen eronder houden. Het is heel moeilijk. De kolking onder
het oppervlak.

Brussel, woensdag 15 november 2017
Hotel Atlas. Alle personeel komt van elders. De frêle kamermeisjes en de vrouwen
in de ontbijtzaal, de nachtportier, de hoffelijke receptionisten. Gisteravond laat
gearriveerd uit Kortrijk, waar ik in een voormalig neoclassicistisch casino werd
geïnterviewd, dat later dienstdeed als katholieke jongensschool en nu een juweel van
een boekhandel huisvest. Wat een onderkomen voor het boek. Zo hoort het, marmer,
zuilen, trappenhuizen en overal boeken. Onze respectabele oude cultuur.
Meer dan tweeduizend kilometer afgelegd sinds verschijning DHR, en nog enkele
duizenden kilometers voor de boeg. Vanavond Passa Porta in de Dansaertstraat,
morgen Almere en voor vertrek naar Guadalajara over anderhalve week nog Oostende,
Amsterdam, Apeldoorn, Diepenheim en Schiedam. Een keer of veertig nog tot eind
maart. Ik weet wat het is om voor vijftien man in de bibliotheek van Den Helder te
staan, en weet ook dat het weer zo zal zijn op een dag (de golfbeweging van het
schrijversleven), zodat ik intussen schik heb van al die volle zalen. Het boek roept
gretigheid op. Het doet me denken aan het enthousiasme dat ik ontmoette ten tijde
van Joe Speedboot 12,5 jaar geleden. Iemand zei dattie het boek driemaal cadeau
had gekregen voor z'n verjaardag. Terugdenkend zijn de slapeloosheid en de
korzeligheid voorafgaand aan het verschijnen ervan nauwelijks meer voor te stellen,
weggeëbd de zenuwen, zoals het lichaam ook nauwelijks herinnering bewaart aan
scherpe pijn en hevig genot. Het is er, en dan is het er niet, dat is alles.
Wat rest is opluchting over de ontvangst en licht verdriet om het voltooide. Dat
mijn taak, wat dit boek betreft, erop zit. Ik hoef het alleen nog maar na te reizen in
boekhandels en zaaltjes, als een apostel van mijn eigen visioen. Het boek bestaat, en
heeft voor zijn bestaan het mijne niet meer nodig.
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John Berryman
Droomlied
Vers Vertaald [10]
- De dichter Robert Frost zei ooit: ‘Poetry is what gets lost in translation’.
In de rubriek ‘Vers vertaald’ doet een Nederlandse dichter een
reddingspoging. Dit keer vertaalt Jos den Bekker een gedicht, ‘Dream
Song 29’, uit de serie Dream Songs die John Berryman (1914-1972) in
1969 schreef. -

Droomlied nummer 29
Er zat een keer op Henry's hart een ding,
zo zwaar, al had hij honderd jaar,
of meer, huilend, slapeloos, heel die tijd
kon Henry geen goed doen.
Het begint altijd weer in Henry's oor
het kuchje ergens, een geur, gebeier.
En hij heeft aan zijn hoofd nog een ander ding,
als een bars Siënees gelaat waarop in geen duizend jaar
het stil verwijt vervaagt. Doodsbleek,
met open ogen, staat hij erbij, blind.
Alle klokken luiden: te laat. Nu geen tranen;
denken.
Maar nooit had Henry, zoals hij dacht,
iemand omgebracht en haar lichaam opgehakt,
de stukken verstopt waar men ze vinden kon.
Hij weet het: hij ging iedereen na en niemand wordt vermist.
Vaak somt hij ze, in het ochtendlicht, op.
Niemand wordt ooit vermist.
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Bas Kwakman
Titel

Liter. Jaargang 20

26

Liter. Jaargang 20

27

Liter. Jaargang 20

28

Liter. Jaargang 20

29

Liter. Jaargang 20

30

Liter. Jaargang 20

31

Marjolijn van Heemstra
Een warm, levend lichaam in de buurt
- In het najaar van 2015 werd ik gevraagd om in samenwerking met een
Amsterdams psychosecentrum een kort theaterprogramma te maken. Het
centrum koppelde mij aan J, een getalenteerde zangeres met een grote
psychosegevoeligheid die bij hen onder behandeling was. Onderstaande
tekst is een bewerkte versie van fragmenten uit onze presentatie. *
In de kelder van het psychosecentrum waar J behandeld wordt zetten we de lijnen
uit. Over twee weken staan we samen op het podium, een eenmalig programma:
theater ontmoet psychiatrie. Aan mij de opdracht ‘iets’ te doen met J's verhaal.
Ze tokkelt afwezig op haar gitaar, neuriet de ruimte vol.
Haar zangstem is zo helder vergeleken bij haar verschijning, haar onbestemde
blik, de aarzeling in haar bewegingen.
Een paar dagen hebben we gepraat, steeds twee, soms drie uur achter elkaar. Of
eigenlijk heeft J gepraat, ik stelde de vragen. De gesprekken waren vreemd intiem.
Misschien omdat ik zo ver voorover moest buigen om haar zachte stemgeluid op te
vangen. Of misschien vanwege haar manier van praten. Ik ben gewend aan taal die
verheldert, een brug bouwt van begrip. Maar J's taal is meer eierschaal dan brug.
Breekbaar kalk.
Ze wil leren hoe ze weer contact kan maken, daarom doet ze hieraan mee.
Hoe zullen we beginnen? Vraag ik.
De capuchon met konijnenoren hangt ver over J's gezicht, dan klinkt er gefluister
in de capuchon. Goed. Het begint goed.
Het begon ook goed. Vier jaar geleden werd J aangenomen op een prestigieus
conservatorium in Amerika. Ze was de beste singer songwriter van haar jaar. Hoge
cijfers en dito verwachtingen, geselecteerd voor masterclasses met internationale
sterren. Go big or go home, was het motto op school. En J ging big, dat wist iedereen.
Zullen we, stel ik voor, er een roadtrip van maken?
Geen idee waarom ik over een roadtrip begin. Misschien omdat de trip in het
woord me doet denken aan de trips waar J over vertelde. Of vanwege de associatie
met het land waar het zo goed begon en zo gruwelijk misging.
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Ik kijk naar de konijnenoren, de gitaar die ze voorzichtig in haar armen houdt, hoe
ze zachtjes heen en weer beweegt alsof ze een baby wiegt.
Ik schaam me nu al voor dat roadtrip-plan, zoals ik me voor alles schaam als ik
in J's buurt ben. Mijn stem, mijn ideeën, mijn hele aanwezigheid neemt te veel ruimte
in.
Maar J vindt het prima, zegt ze. Een theatrale roadtrip.
Ik praat, zij tokkelt.
Scene 1:
Een jonge vrouw onderweg.
Een lege weg, zon en ruimte, hier en daar een afslag, snelheid, mogelijkheden.
J knikt, ja, goed, tokkelt verder.
En dan?
En dan de motorpech.
Motorpech?
Motorpech. Ik schrijf het op.
Scene 2: We stappen uit en staan op de parkeerplaats van een ziekenhuis. De auto
blijkt een ambulance. De zangeres wordt in een rolstoel gezet, naar binnen gereden.
Lopen we achter haar aan?
J knikt.
Scene 3: We lopen achter haar aan. Ze zit op de gesloten afdeling voor een raam dat
niet open kan en begint te vertellen:
Over een verpletterende verliefdheid op een jongen van haar school, over veel en
nog meer wiet, eerst voor de lol en later omdat het de enige manier was om te vergeten
wat er werd verwacht, over een avond bij de jongen thuis, stoned en high van
verliefdheid, over de bubbel die zich vormde, een glinsterende mist die de dingen
en de mensen aan het zicht onttrok alleen hij en zij bleven over in extreem helder
licht, hun adem het enige geluid op de wereld en toen muziek, een lief zacht deuntje
J speelt wat zich die avond herhaalde in haar hoofd, hoge tonen en een aarzelend
‘aaaa-ooo’, het doet me denken aan Disney's kleine zeemeermin, Ariel voordat ze
voeten kreeg, toen ze nog tussen de krabben en het wier naar het vasteland verlangde
J stopt met spelen, zoals ook het deuntje stopte, er kwam iets anders voor in de plaats,
vals en veel te hard, ze vertelt hoe de bubbel zich vulde met schaduw, over
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de wijzers van de klok die smolten, een kou in haar ledematen, hoge, schelle tonen,
hoe alles om haar heen begon te druipen als een kaars, zelfs haar rechterbeen, hoe
ze hinkend naar huis liep en dan de dagen erna, alleen op haar kamer en overal
camera's, de ramen twee alziende ogen, het schermpje van de magnetron dat haar 's
nachts vol achterdocht gadesloeg, afluisterapparatuur in de tassen van vrienden.
Ze vertelt over de ambulance die stopte voor de school, de broeder die op haar
afliep en de plotselinge zekerheid dat er iets met hem gebeurd was, met de jongen
van wie ze zo hield, dat hij ergens in een ziekenhuisbed haar naam riep, haar nodig
had. En toen is ze ingestapt en met sirenes weggereden. En nu begrijpt ze niet waarom
ze hier in deze rolstoel zit, waarom het allemaal om haar draait, waarom het raam
niet open kan, waarom die wit geklede mensen haar steeds maar vragen:
Ben je van plan jezelf of anderen iets aan te doen?
Het net zo vaak vragen tot ze gaat twijfelen.
Waarom ze niet naar huis ging? Misschien omdat er thuis niemand op haar wachtte.
Of misschien vanwege dat motto: Go big or go home.
Ik vraag hoe we onze voorstelling zullen noemen. J lacht: American psycho.
Uiteindelijk werd ze het land uit gezet.
Te knots, te kwetsbaar: geflopt.
Op Schiphol was er niemand om haar op te halen.
J vraagt of ze haar konijnencapuchon op mag houden tijdens onze presentatie.
Natuurlijk. En of er geen personages nodig zijn als we straks in het theater staan.
Ze heeft wel wat ideeën: de man op de afdeling die dacht dat hij een sioux was en
het rietje in zijn hand een strijdbijl, of de vrouw zonder benen die als de dood was
voor sudoku's, de jongen die altijd zingend de isoleercel uit kwam, of de vrouw die
J de hele dag volgde met de kille blik van een moordlustige cowboy. We slopen van
's ochtends tot 's avonds om elkaar, zegt J. Zo bang dat we steeds moesten weten
waar de ander was.
Misschien, zeg ik, kan ik het verhaal van mijn buurman vertellen, die uren voor het
raam stond, soms apathisch, soms dreigend naar voorbijgangers. In de achtertuin
schoot hij met zijn luchtbuks op de duiven. Als hij schoot riep hij ‘Pang!’, alsof hij
met zijn mond de kogels afvuurde.
Hij gooide briefjes in de bus. Dat hij soms ontoerekeningsvatbaar leek maar dat
het goed ging zolang hij zijn medicijnen slikte.
Op een avond rende hij met een mes naar buiten en hakte in op twee buurmeis-
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jes die hun fiets vastzetten. Hij stak in hun buik, hun nek, hun benen, hij sneed een
duim af en stukken haar. 's Ochtends, de man opgenomen, de meisjes in het
ziekenhuis, werd de stoep schoongespoeld en kwam de wijkagent langs om de buurt
gerust te stellen. Hij zei dat geen enkel medicijn was opgewassen tegen de
eenzaamheid waarin de onderbuurman leefde.
Maar dat wil J niet in de voorstelling. Er zijn heel veel soorten psychose zegt ze. En
ze zegt ook: je moet niet bang zijn voor mensen met psychose, we zijn zelf al bang
genoeg. Ik denk aan onze eerste ontmoeting, aan haar blik toen ik tegen haar zei dat
ik het niet aan haar zag. De opluchting in haar ogen die mij even van mijn stuk bracht.
J vindt dat ik beter over mijn eigen angst kan vertellen, hoe ik soms als ik alleen
thuis ben 's nachts de deur barricadeer met lege flessen en de surfplank van mijn
vriend. De angst die ik geleerd heb te onderdrukken, maar zo vaak voel sluimeren
als de schemer invalt. Het enige dat helpt is de aanwezigheid van een ander, maar
ik heb geleerd dat dat niet de oplossing mag zijn. Je moet je demonen zelf overwinnen
en hier in de kelder met J, die bijna aan demonen ten onder ging voelt het plotseling
vreemd dat we onze kinderen leren hun spookbeelden voor zichzelf te houden, in
plaats van ze te leren dat het beste medicijn soms simpelweg een ander is.
Een warm, levend lichaam in de buurt.
J laat op YouTube een liedje horen van de jongen op wie ze zo verliefd was.
Hij zingt over een meisje dat op een ochtend verdween naar het land waar ze
vandaan kwam.
Ik heb hem gebeld, zegt ze, gevraagd: gaat dit over mij?
Nee, zei hij.
We lachen.
Wat erg, zeg ik. Om zo verliefd te zijn.
Ze speelt het liedjes dat ze voor hem schreef.
Een laag, verdrietig lied.
Ze vraagt of we klaar zijn. Ik schud mijn hoofd.
We weten nog niet waar de roadtrip heengaat.
Misschien rijden we wel terug, zegt J.
Of we stappen ergens uit.
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Mark de Haan
Het kinderhart van Nijhoff
Wie het werk van Martinus Nijhoff een beetje kent, weet dat hij veelvuldig gebruik
maakt van bijbelse interteksten. Zijn twee grote dichtwerken, Awater en Het uur U,
staan bol van de verwijzingen naar bijbelse verhalen en gebeurtenissen. Maar ook
zijn kortere gedichten bevatten dergelijke verwijzingen. Laten we ‘Soldatenkerstmis’,
‘Zingende soldaten’ en ‘De soldaat die Jezus kruisigde’ eens onder de loep nemen
en zien wat een nauwkeurige lezing ons brengt.1.

Soldatenkerstmis
De titel, ‘Soldatenkerstmis’, is een onverbiddelijke uitnodiging tot een vergelijking
met het kerstverhaal. Zeker als na een oppervlakkige lezing blijkt dat Nijhoff de
woorden kindje en God gebruikt. We kunnen niet anders dan de Bijbel openen bij
het meest complete kerstverhaal: het tweede hoofdstuk van Lukas.2.
Veel mensen denken dat Jezus in een stal geboren is. In feite weten we dat niet.
Nijhoffs soldaten vieren hun kerstfeest in een tent en waarom zou een voederbak
wel in een stal, maar niet in een tent kunnen staan? Voor nu kunnen we aannemen
dat Jezus niet in een stal, maar in een tent geboren is.
We moeten, gezien de context die Nijhoff ons geeft, aannemen dat het hier om
een legertent gaat. Natuurlijk zou tent ook een ander woord voor café kunnen zijn,
maar omdat in regel vijf van het gedicht het hele kamp zich óm de tent te hoop loopt,
lijkt de betekenis van legertent meer plausibel. Ten eerste zal niet snel het hele kamp
bij één café aanwezig zijn, ten tweede zijn de meeste cafés geen vrijstaande panden,
zodat men zich er niet óm zou kunnen verzamelen.
Laten we deze legertent transporteren naar het oude Israël. Ook dit levert geen
problemen op. Het Middellandse Zeegebied was in die dagen niet veilig voor de
Romeinse expansiedrift. Een van de bezette gebieden was Israël. We kunnen ons
voorstellen dat de in Israël gelegerde Romeinen ook legertenten bij zich hadden. Er
komt een jonge vrouw op een ezeltje aangereden, haar man loopt er naast. Ze staat
op het punt te bevallen, maar wordt in het nachtverblijf van de stad geweigerd
vanwege gebrek aan plaats. In zo'n geval is een beetje humanitaire hulp het minste
wat je van een leger mag verwachten. Maria wordt door de soldaten binnengelaten.
Jezus wordt geboren in een legertent.
Maar nu komen we op een kritiek punt, dat eigenlijk al uit de titel naar voren

Liter. Jaargang 20

36
komt: de op het eerste gezicht vreemde combinatie van soldaten en kerst. Oorlog
tegenover vrede. ‘Een kind is ons geboren / een zoon is ons gegeven / de heerschappij
rust op zijn schouders / deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman / Goddelijke
held, Eeuwige vader, Vredevorst.’ Deze profetie uit Jesaja3. gaat over Jezus' geboorte
en zegt dat Hij de naam van Vredevorst zal dragen. Hoe kunnen we het feest van de
vrede rijmen met legers, regimenten, kampen?
De verklaring is even logisch als eenvoudig. Hoofdstuk 9 van Matteüs kan hierbij
als illustratie gelden. De schriftgeleerden vragen de discipelen waarom Jezus Zich
met tollenaars en zondaars bezighoudt. Maar nog vóórdat de discipelen iets kunnen
zeggen beantwoordt Jezus hun vraag met: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter
nodig, maar zieken wel.’ Oftewel: Ik kom júíst voor zondaars en tollenaars. Mensen
die het zelf wel af kunnen hebben Mijn hulp niet nodig. Net zo goed als een dokter
een gezond mens niet kan helpen, kan een vredestichter alleen nuttig werk doen in
tijden van oorlog. Jezus is op Zijn plek tussen de soldaten.
En zie, Hij heeft al nuttig werk verricht. Het kind heeft de soldaten een gevoel van
vertedering gebracht, toen het om grote vingers greep, of keek naar 't blinken van
een afgesneden knoop. Dit gevoel van vertedering werkt door in de sfeer. Onder
soldaten van hetzelfde kamp heerst vaak een gespannen, opgefokte sfeer. Niets
daarvan bij Nijhoffs soldaten. Zij doen eerder denken aan de Duitse en Franse strijders
van de Eerste Wereldoorlog, die in 1914 gezamenlijk het kerstfeest vierden. Ze zijn
er niet op uit de vrede te verstoren. Ze durven zelfs niet te zingen zolang de baby
slaapt.
In tegenstelling tot Nijhoffs vredige soldaten, waren de soldaten van koning
Herodes er wél op uit de vrede te verstoren. Toen hij hoorde dat er een koning was
geboren, de Vredevorst, gaf hij zijn soldaten opdracht alle kinderen van twee jaar en
jonger om zeep te helpen. Maar Jezus' ouders waren zo wijs het advies van een engel
op te volgen en vertrokken naar het buurland Egypte.
Na de eerste acht regels van ‘Soldatenkerstmis’, waarin Jezus' geboorte min of
meer centraal staat, wordt de vaart flink opgevoerd. Regel negen kan nog bij het
kerstverhaal worden getrokken, al krijgt de baby geen goud, wierook of mirre, maar
een bloem. Een ander brengt een geit nabij. Op het eerste gezicht lijkt ook de geit
een gift aan de baby, maar dan vervolgt Nijhoff: ‘waarop een jongen schrijlings rijdt’.
Deze versregel krijgt daarmee raakvlakken met Jezus' intocht in Jeruzalem. Natuurlijk
kwam Jezus op een ezelin binnen, en niet op een geit, en natuurlijk was Jezus ten
tijde van de intocht de dertig gepasseerd en geen jongen meer, maar de eenvoud die
uitgaat van deze jongen, schrijlings rijdend op een geit, is dezelfde eenvoud van
Jezus' intocht, en geheel in lijn met de eenvoud van Zijn geboorte. Overigens had
niemand verwacht dat Zijn intocht zo nederig zou zijn. Jezus genoot bekendheid
omdat Hij verkondigde dat Hij de Messias was. Dat
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maakte Hem een omstreden figuur. Bewonderaars verwachtten dus een glorieuze
intocht met toeters en bellen, van iemand die op z'n minst gezeten zou zijn op een
paard, maar velen zullen zich zeker een koninklijke strijdwagen met vier span paarden
ervoor hebben kunnen voorstellen. Bij Jezus niets van dat alles. Hij kwam Jeruzalem
binnen op een jonge ezelin, een even nederig en eenvoudig beeld als dat van de
jongen op de geit.
We kennen het vervolg. Jezus wordt verraden door een van Zijn discipelen en
uitgeleverd aan het Romeinse rechtssysteem. Na een rommelige zitting wordt Hij
veroordeeld tot de dood aan het kruis. Dit kruis was niet van gepolijst ebbenhout,
netjes gevernist en gladgeschuurd; dit kruis bestond uit een balk en een dwarsbalk,
of misschien uit twee aan elkaar bevestigde boomstammen. Eenvoudig, ruw hout
dus. Het is dit ruwe hout waarnaar Nijhoff verwijst in de laatste versregel, waarin
het gelaat van een soldaat in ruw hout wordt uitgehouwen. En deze soldaat is Jezus
Zelf. In Matteüs 10 zegt Jezus: ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het
zwaard.’ Jezus is niet alleen Vredevorst, Hij is ook soldaat.
We zien dus dat in ‘Soldatenkerstmis’ het kerstfeest de hoofdmoot vormt, maar
dat later in het gedicht verwezen wordt naar Jezus' intocht en kruisdood. Vooral bij
de geboorte en de intocht wordt nadruk gelegd op Jezus' eenvoud, maar een
nauwkeurig lezer ziet het verband tussen het eenvoudige hout van de kribbe en dat
van het kruis.

Zingende soldaten
Op het eerste gezicht lijken de soldaten die Nijhoff beschrijft weinig met Jezus'
gemeen te hebben. Ze zijn blond, dus ze komen niet uit Israël. Ze kunnen worden
aangespoord tot het van verachting zingen voor granaten, dus ze zijn van ná de
uitvinding van de granaat. Tijd en plaats delen ze niet met Jezus. De overeenkomst
zit 'm in het lijden.
De eerste twee strofen van ‘Zingende soldaten’ behandelen een mars. Soldaten
lopen over puntige keien, met z'n vieren naast elkaar, het zicht op de torens in de
verte. Ondertussen zingen ze een naïef refrein. Tot zover lijkt het allemaal duidelijk.
Maar tussen regel twee en drie vindt een vreemde verschuiving plaats. Zonder
duidelijke overgang glijden we van fysieke pijn naar verdriet. Dit verdriet kan gelegen
zijn in het noodgedwongen verlaten van het meisje Marie en in oorlogstijd is veel
mogelijk, maar een heel bataljon dat naar één meisje terugverlangt is wel van
surrealistische proporties. Bij herlezing van dit naïef refrein ‘Marie, Marie, ik moet
je gaan verlaten’ (overigens een bestaand liedje4.), blijkt dat een overbekende uitspraak
van Jezus mee resoneert: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Later
in het gedicht wordt deze gedachte nog eens bevestigd met de zin ‘God heeft ons op
den weg alleen gelaten’.
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Klinkt het refrein van de soldaten nog een beetje melancholiek en zelfs min of meer
dartel, in de kruiswoorden van Jezus klinkt wel degelijk verdriet door. Over de
lichamelijke pijn die Nijhoff in de tweede versregel even noemt kan geen twijfel
bestaan: deze was aanwezig, ook in Zijn voeten.
Er is nog iets anders aan de hand met de zin ‘Marie, Marie, ik moet je gaan
verlaten’. Niet alleen klinken de beroemde kruiswoorden erin door, Jezus Zelf kende
ook een stuk of wat Maria's. In Johannes 19 kunnen we lezen hoe Jezus aan het kruis
nog tegen Zijn moeder zei: ‘Dit is uw zoon.’ Hiermee doelde Hij op Johannes, die
ook aan de voet van het kruis stond. Tegen Johannes zei Hij: ‘Dit is uw moeder.’
Met deze woorden nam Jezus afscheid van Maria. Hij gaf haar als het ware een
nieuwe zoon, om het uiterste verlaten, de dood, te bekrachtigen. Maria, ik moet je
gaan verlaten.
We hebben nu twee versregels die maken dat deze soldaten ons aan Jezus doen
denken: ‘Marie, Marie, ik moet je gaan verlaten’ en ‘God heeft ons op den weg alleen
gelaten’. Maar er is meer dat voor een soldateske personificatie van Jezus pleit. In
versregel elf laat Nijhoff de soldaten vertellen dat hun hart ziek is en dat hun lichaam
gaat breken. Het breken van het lichaam is symboliek die in protestantse diensten
tijdens het avondmaal nog altijd existeert. Voordat Jezus stierf heeft Hij Zijn dood
meermalen aangekondigd. De laatste aankondiging doet Hij met het Laatste
Avondmaal. Hij zegt dan: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En in een ander evangelie
zegt Hij: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.’ Bij het uitspreken van
die woorden breekt Hij daadwerkelijk het brood dat Hij met Zijn lichaam vergelijkt.
De daad bij het woord voegen, zou je kunnen zeggen.
Het zieke hart in ‘Zingende soldaten’ kunnen we begrijpen door aan te nemen dat
Jezus aan het kruis met de zonde van de wereld werd beladen. Er is niets mis met
Zijn hartkleppen of kransslagader; ‘hart’ krijgt hier een figuurlijke betekenis, het is
het soort hart waarvan je geen moordkuil moet maken.
De ring, de liefde en de smart waarover wordt gezongen, zijn alle drie zaken die
zowel op Jezus als op soldaten betrekking hebben. Tenminste, bij een figuurlijke
lezing van ring, waarbij ring voor trouw staat. Net zo goed als Jezus Zijn missie
trouw was tot in de dood, zouden soldaten hun missie tot in de dood trouw moeten
zijn. Jezus stierf uit liefde voor de mensheid, soldaten sterven uit vaderlandsliefde.
Soldaten hebben smart om verloren vrienden, Jezus om het van God verlaten zijn.
Jezus vertoont ongewoon veel overeenkomsten met deze soldaten. Net als in
‘Soldatenkerstmis’ dringt zich ook bij dit gedicht het idee op dat Jezus op een of
andere manier aan de soldaat wordt gelijkgesteld.
In ‘Soldatenkerstmis’ schrijft Nijhoff ‘God geeft een kinderhart aan den soldaat’ en
in ‘Zingende soldaten’ staat ‘Een goed soldaat heeft een groot kinderhart’. Er is
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iets met dat kinderhart. Een bepaalde kinderlijke eigenschap wordt met dat kinderhart
aan de soldaat, en daarmee aan Jezus, toegeschreven. In Matteüs 18 zegt Jezus tegen
Zijn discipelen dat ze moeten worden als een kind. Maar waarom als een kind? Wat
is het voordeel van een kinderhart boven het hart van een volwassen mens?
Volgens mij moet dat voordeel gezocht worden in de puurheid. Een kinderhart is
nog niet aangetast door de buitenwereld, nog niet ziek, maar juist gezond. In een
kinderhart is nog de zuiverheid aanwezig die nodig is voor blind vertrouwen. Een
kind vertrouwt zijn ouders blindelings en vertrouwt de rest van de wereld op dezelfde
manier. Noem het naïviteit. Het is dit vertrouwen waarmee soldaten de strijd aangaan,
zij vertrouwen op hun overste. Ze kunnen niet anders. Precies dit kinderlijke
vertrouwen is het vertrouwen waarmee Jezus Zijn missie is begonnen, vertrouwen
op God, dat God wist wat goed was.

De soldaat die Jezus kruisigde
De titel van dit laatste gedicht doet vermoeden dat één soldaat onderwerp van het
gedicht zal zijn, maar in de eerste regel al wordt van ‘wij’ gesproken. Deze soldaat
is óf goudeerlijk en niet zo tactisch, óf hij probeert te ontkomen aan een oordeel dat
hem alleen zal treffen door ook een aantal anderen erbij te lappen. Als we verder
lezen zien we dat van een oordeel geen sprake is. Jezus zei zijn naam en: ‘Heb mij
lief’. De soldaat vertelt dit verhaal achteraf (het staat in de verleden tijd), dus ten
tijde van het vertellen weet hij dat Jezus hem niet zou veroordelen. Een voorlopige
conclusie moet zijn dat deze man eerlijk is op een manier die men ook bij kinderen
wel vindt: nietsontziend en een tikje onnadenkend de waarheid spreken. Ik was niet
alleen, we deden het samen.
Ook in de regels drie en vier gebeurt iets dat richting het kinderhart wijst. Nadat
Jezus ‘Heb mij lief’ zei, had de soldaat het groot geheim voorgoed begrepen. In dit
verband ligt Matteüs 1: 1-4 niet ver weg: ‘Op dat moment kwamen de leerlingen
Jezus vragen: “Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?” Hij riep
een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: “Ik verzeker jullie: als je niet
verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet
binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het
koninkrijk van de hemel.”’ Jezus heeft het hier duidelijk niet over uiterlijke zaken.
Hij heeft het over een hartsgesteldheid, het opnieuw verkrijgen van een kinderhart.
Wat heeft dit alles te maken met het geheim uit Nijhoffs gedicht? In het Nieuwe
Testament komt zeventien maal het woord geheim voor. In slechts zes gevallen wordt
verwezen naar een specifiek geheim, zinsneden als ‘in het geheim’ en ‘heimelijk’
niet meegerekend. In drie van de zes verzen wordt gesproken van een geheim met
betrekking tot het koninkrijk der hemelen.5.
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We kunnen dus wel zeggen dat het woord geheim zoals Nijhoff dat gebruikt een
bepaalde verbondenheid met het koninkrijk der hemelen heeft, het koninkrijk dat
men slechts binnengaat als men gelijk een kind wordt.
In de tweede strofe slaat de soldaat de spijker door Jezus' handen. Hij wringt een
lach weg, het laatste beetje volwassenheid zou je kunnen zeggen. Hij werd een gek
die bloed van liefde vroeg. Het woordje gek is in dit verband interessant, want in 1
Korintiërs 1: 27 staat: ‘Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God
uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft
God uitgekozen om de sterken te beschamen’. Deze soldaat, voor de wereld gek
geworden, is uitverkoren om wat voor de wereld wijs is, te beschamen. En dit is
typisch een rol die in de Bijbel voor het kind is weggelegd. Ik verwijs weer naar
Matteüs 18, waar de discipelen van Jezus zich druk maken om wie de grootste zal
zijn in het koninkrijk der hemelen. Jezus wijst hen daar op hun dwaasheid door de
hartsgesteldheid van een kind boven die van hen te plaatsen.
We mogen niet voorbijgaan aan het woordje werd in de zesde versregel. De soldaat
was nog geen gek, nee, hij werd het. In hem ontstaat de voor het koninkrijk der
hemelen vereiste kinderlijkheid (in concept al aanwezig; hij had het groot geheim
immers voorgoed begrepen) door Jezus lief te hebben en tegelijkertijd de spijker
door Zijn hand te jagen. Iemand liefhebben en die dan om zeep helpen. De enige
manier om iemand compleet voor jezelf te hebben, is hem of haar te vermoorden.
Dat is wat hier gebeurt. De soldaat doodt Jezus om Hem niet te hoeven delen.
De kindwording van de soldaat heeft zich nu, door middel van het kruisigen van
Jezus, in de soldaat voltrokken. Hij is volledig kind geworden. Maar het gaat verder:
‘Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand’. Nog sterker dan gek verwijst het
woord dwaas naar de eerder geciteerde bijbeltekst.
Deze dwaze soldaat trekt in iedere muur, balk of stam een ichtusvis, het teken van
Jezus' naam. Een volwassene zal dit niet snel doen (uitgezonderd dan de eerste
christenen: zij werden vervolgd en gebruikten de vis als herkenningsteken), maar
van een kind kunnen wij ons goed voorstellen dat het in alle balken en stammen een
vis kerft.
De vis in het zand is een verwijzing naar de geschiedenis dat Jezus in het zand
schreef. In Johannes 8: 6-9 staat: ‘Dit zeiden ze [de Farizeeërs] om hem op de proef
te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met
zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: “Wie
van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.” Hij bukte
zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een,
de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.’
Wat schreef Jezus op de grond? Dat staat er niet bij, maar zeker
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is dat de Farizeeërs niet hadden begrepen wat Jezus bedoelde met ‘worden als een
kind’.
In de laatste twee regels is plotseling niet langer de hand van Jezus door de soldaat
doorboord, maar andersom: Jezus heeft een spijker door de hand van de soldaat
geslagen. Deze omkering moeten we lezen in het licht van de veranderde
hartsgesteldheid van de soldaat. Hij is kind geworden. In zijn binnenste is de tijd
gekeerd en teruggelopen. Hierdoor is hij dwaas geworden voor de wereld, maar wijs
voor God. De verandering is onomkeerbaar en wordt geïllustreerd door de spijker
die in zijn hand zit.
Een andere verklaring kan worden gezocht in de soldateske personificatie van
Jezus. Deze soldaat is één geworden met de persoon die hij kruisigde, hij identificeert
zich met zijn slachtoffer. Houden we deze verklaring aan, dan is de cirkel rond. Een
goed soldaat heeft een kinderhart. Jezus kan worden gelijkgesteld aan een soldaat.
De soldaat identificeert zich met Jezus. Zowel Jezus als de soldaat zijn in het bezit
van het kinderhart dat de toegang tot het koninkrijk der hemelen betekent. Ze zijn
niet meer van elkaar te scheiden. Beiden zijn samengesmolten rond het kinderhart.

Eindnoten:
1. Deze gedichten zijn te raadplegen via www.dbnl.nl; zoek op Martinus Nijhoff of op de titel van
het gedicht.
2. Voor de geciteerde bijbelteksten heb ik de NBV gebruikt.
3. Namelijk hoofdstuk 9: 5.
4. Zie het boek Rubber van Madelon Szekely-Lulofs, pagina 25.
5. Namelijk Markus 4: 11, 1 Korintiërs 15: 51-52 en Openbaringen 10: 7.
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Dit grote schilderij hangt in het Deense Skagen, dicht bij de plaats waar Michael Ancher het ooit
vervaardigde. Van links naar rechts zie je de zussen Marie en Hulde, hun moeder Ana Hedvig Brondum,
Helga en haar moeder Anna Ancher. De laatste twee zijn kleindochter en dochter van Ana Hedvig
en dochter en echtgenote van de schilder.
Anna en Michael waren de spil van de Skagense schilderskolonie. De oude Ana Hedvig komt op veel
schilderijen voor.
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Len Borgdorff
Juledag 1900
Juledag 1900 - Bij een schilderij van Michael Ancher, 1903
Er zweeft een regel vrouwen boven het damast.
Ze kijken je niet aan en lezen niet het boek
dat voor Marie, de vrouw die links zit, open ligt.
Het zal de Bijbel zijn - 't is Kerst - opgeslagen
bij een psalm, of bij een profetie waar zij van
opkijken nu zij ontembaar voor zich zien wat wordt
gezegd van zee, die zowel doodt als leven geeft.
De vrouwen laten zich lezen van links naar rechts.
Er wordt verloren in de wereld en geboren,
gevonden, zien ze, en verjaagd, verhoord, verwoord,
gezongen en vermoord, verwacht, bemind, bewaard.
Zij dragen zwart van links naar rechts, maar Helga niet.
Haar goud, na Ana's handen, is een golf die kalm
komt aangerold en straks bruisend opstaat, opstraalt
als Sterre van de Zee. Maar die ook grijs kan worden
voor haar tijd, als zij zich voegt naar het geregeld zwart.
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Christely van Mourik
Zwaarden en penselen
Tommy Wieringa herlezen [5] over Joe Speedboot (2005)
‘Dit is de stand van zaken: ik, Fransje Hermans, één functionele arm met veertig kilo
lam vlees eraan. Ik heb er weleens beter voor gestaan.’ Aldus de veertienjarige
Fransje, ons perspectief op het ingedutte dorp Lomark. Door een ongeluk met een
cyclomaaier is hij verlamd geraakt. Het personage Joe Speedboot, naamgever van
de roman, is Fransjes tegenpool.
Fransje zou je kunnen zien als een steen. Allereerst omdat hij zich oefent in het
Lichaam van een Rots, volgens de strategie van samoerai Miyamoto Musashi:
‘Wanneer u de Weg van de strategie beheerst kunt u uw lichaam plotseling in een
rots veranderen. [...] Niemand kan u in beweging brengen.’ Fransje is niet alleen
fysiek - want gedwongen door zijn verlamming - een steen. Ook mentaal past hij de
Strategie van Verstenen toe om emotioneel immuun te zijn: ‘Soms lijkt het of ik ga
huilen maar dat is onzin, ik zal van steen worden. [...] Verstenen. Dat is mijn
Strategie.’ Net als een steen is Fransje dicht bij de grond. Dromen van een ander
perspectief doet hij wel: ‘Ik probeerde me vaak in Woensdag [een kauw] te verplaatsen
wanneer hij boven Lomark vloog, me voor te stellen hoe de wereld eruitzag in
vogelperspectief. Het was mijn droom van alziendheid - niets zou meer verborgen
zijn.’
Bij Joe is echter geen verstilling of verstening te vinden. In al zijn bewegelijkheid
lijkt hij van een andere planeet te komen. Wanneer hij letterlijk Lomark in wordt
geslingerd, wordt hij dan ook vergeleken met een meteoriet (16). Waar Fransje
versteent, vindt Joe zijn bestemming in ‘de kinetica, in de schoonheid van beweging,
aangedreven door de verbrandingsmotor.’ (26) Joe's liefde blijft niet beperkt tot
horizontale bewegingen; hij wil de hoogte in. Niet verwonderlijk, voor iemand die
vergeleken wordt met een meteoriet. Terwijl Fransje Lomark vanaf de grond bekijkt,
heeft Joe dankzij zijn zelfgeknutselde vliegtuig een vogelperspectief.
Het motto van de roman is van de eerdergenoemde samoerai Musashi:
Er wordt gezegd dat de samoerai
een tweevoudige Weg heeft,
van het penseel en het zwaard.
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Fransje slaat het pad van het penseel in. Als zelfbenoemd chroniqueur fixeert hij
Lomark. Het eerste deel van het boek, ‘Penseel’, wordt gevolgd door een tweede
deel: ‘Zwaard’. Het zwaard is de weg van het gevecht, van de beweging, van Joe.
Joe weet Fransje mee te sleuren in zijn beweging. Zo sjort hij hem op zijn
bagage-drager, om het vliegtuig te bekijken: ‘- Zo, hijgde Joe, nou niet meer bewegen.
Hij greep het stuur vast en tilde zijn linkerbeen over de stang. Met zijn rechtervoet
trapte hij het pedaal omlaag en bracht ons vanuit stilstand in beweging.’ Joe neemt
Fransje zelfs mee de lucht in, in zijn vliegtuig. Ook rijdt hij Fransje, alias Fransje de
Arm, heel Europa door om deel te nemen aan armworstelwedstrijden.
Is Joe een messias, een verlosser, die ‘komt bevrijden uit de drukkende
onbeweeglijkheid van het dorp’ (17)? Eigen aan een meteoriet is dat hij van de hemel
komt, net als Jezus. Wanneer men Jezus vraagt of hij het is die verwacht wordt,
antwoordt hij instemmend, want ‘blinden kunnen weer zien en verlamden weer
lopen’. (Matteüs 11: 5) Bij Joe's komst in Lomark worden er ook blinden genezen.
Christof vallen de schellen van de ogen: ‘Christof had nog nooit zoiets gezien. Het
beeld van die jongen in een vloed van licht vervulde hem met het verlangen zijn oude
leven af te gooien.’ En hoewel Fransjes wandelen beperkt blijft tot ‘schuifelen op
kromme dunne benen’, weet Joe hem toch in beweging te krijgen.
En er zijn meer overeenkomsten tussen Jezus en Joe. Joe vertrekt op 20 december
naar Marseille, om deel te nemen aan een woestijnrally. Pas eind januari, zo'n veertig
dagen later dus, duikt Joe weer op in Lomark. Hij was niet de eerste die veertig dagen
in de woestijn verbleef. En wat te denken van Joe's entourage? De haast onzichtbare
Engel. Zijn vriend Christof, die hem als een trouwe en bezorgde discipel volgt.
Christofs bezorgdheid wordt verklaard wanneer je bedenkt dat zijn naam afgeleid is
van Christoforus - de beschermheilige van de automobilist. En de mooie PJ,
omschreven als hoer van de eeuw, een jonge Maria Magdalena.
Jezus koos, toen hij op aarde kwam, niet voor de weg van het penseel: ‘Ik ben niet
gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ (Matteüs 10: 34) Dat geldt ook
voor Joe, die Lomark steeds opschrikt met zijn bommen. In de roman wordt het Gat
van Betlehem beschreven. Een enorm gat, dat ontstond door oeverval nadat de
asfaltfabriek Betlehem Asfalt overmatig zand afzoog:
Dat gebeurt nou eenmaal als je een diep gat graaft, dan begint het zand
rondom te rollen als het ware, naar het diepste punt toe. Zandhonger heet
dat. Maar het Gat van Betlehem was zo diep dat het te weinig zand had
om zichzelf te vullen, waardoor alles in de omgeving aan het schuiven
raakte, want het moest ergens vandaan komen.
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Jezus van Nazareth - geboren Betlehem - en Joe Speedboot zijn allebei zo'n gat; alles
om hen heen raakt aan het schuiven.
Joe is geen messias. Hij brengt aan het schuiven, maar verandert niets. Als hij
vertrokken is uit Lomark, blijkt dat alles bij het oude blijft. Fransje stopt met
armworstelen en pakt het penseel weer op. Christof en PJ krijgen een kind en beginnen
een burgerlijk huwelijk. In Lomark staat de tijd weer stil. Alleen op de E 981, de
nieuwe snelweg die het dorp nóg geïsoleerder maakt, is volop beweging: ‘Wij zijn
verdwenen achter een metershoge geluidswal van aarde en kunststof. [...] Maar
daarachter zijn wij niet gestorven, noch zijn wij van gedaante veranderd. Wij zijn
hier nog.’ Er is niets veranderd. Er is niets achteruit- of vooruitgegaan. Want
‘vooruitgang bestaat niet, alleen beweging.’ Volwassen worden betekent dit inzien.
Verschillende levensfasen brengen roering en beweging, maar uiteindelijk gaat het
leven onveranderd door.
Tommy Wieringa, Joe Speedboot. De Bezige Bij, Amsterdam, 2005.
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Pieter Boskma
Bij het fragment
- Pieter Boskma (1956) is dichter. Zijn werk wordt door veel mensen
bewonderd, en zeker ook door onze gastschrijver, Tommy Wieringa. Wij
vroegen de dichter daarom om nieuw werk voor Liter, en Boskma
selecteerde een fragment uit een binnenkort te verschijnen langer gedicht.
Hij leidt het hieronder zelf in. *
‘De zee zal weer spreken en ditmaal de waarheid’ schreef ik in mijn dichtbundel
Tsunami in de Amstel (2016). In mijn nieuwe bundel in wording, Van de zoon en de
zee, komt in een gedicht van epische omvang de zee inderdaad aan het woord. Nu
eens uitbundig lyrisch, dan weer vol wrok tegen de mens, consequent ‘tweepoot’
genoemd, doet zij haar verhaal, in de wij-vorm (zij spreekt namens al het water) en
in een bij vlagen curieus en eigenzinnig idioom. Bescheiden is de zee bepaald niet.
Zo gaat het in dit fragment op nogal hoogmoedige toon onder andere over de
Verlosser.

Van de zee (fragment)
Wij zijn net als Hij overal tegelijk,
met beide een diepte onpeilbaar:
de onze stikdonker, de Zijne van licht ons vat alleen het gedroomde gedicht.
Wij weenden toen tweepoot Hem bloedkroon opzette
en glimpunten joeg door Zijn handen en voeten.
Onze regencommando's en neveleskaders
hebben Hem drie dagen later gehaald.
Want geen ding of wezen, met bloedstroom
en adem, of al op doorschijnende vleugels
aan het voortrazend uurwerk ontstegen, kan Hem
dragen zoals wij: met iedere voetstap meegevend
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maar hard als een rots onderhuids. En wij brachten Hem
naar ons verste Elysium waar wij weer één zijn met lucht
en met grond, wasten Zijn ogen en kusten Zijn wonden
en keerden Hem elk onzer talloze wangen.
Toch bleef sindsdien in ons slaan op de kusten
een woede bewaard die ons schokt en verbaast
en merken wij dat wij nog altijd bereid zijn
om Hem te wreken wanneer Hij maar wil.
Het duurt ons te lang soms, dan willen wij actie
en warmer door kwaadzin wekken wij stormoog
en sleuren tweepoot uit zijn hoekige schelp maar Hij toornspat ons dan tot wij luwen.
Soms zinnen wij op een afzetprocedure, en claimen
Zijn plek die niemand mag claimen, op straffe van
werping in afgrond vol drietand en vlammen
en tandengeknars. Maar wij dan? De grootste,
alom en eeuwig, ontembaar en zonder een heerser,
wij dan, de sterkste, het vele en ene, het leven gevende
en dat weer nemende, wij dan die er waren vóór
het woord, hoe kon het anders over ons zweven?
En in onze donkerte roert zich al iets
dat wij niet willen en ook niet benoemen,
zolang het geen naam heeft en wij het bewaken
blijft het beperkt in zijn zucht naar het boze.
En wij versoften weer...woessjjessjjoefff...
wij zullen wel moeten wil Hij ons niet wissen,
al waren wij lang terug Zijn instrument
om tweepoot een vloedles te leren wij dat niet vergeten, wij kunnen dat nóg.
Daarom laat Hij in ons bruisende grenswit
de teen van een dreumes een teken van kalmte
en onschuld neerschrijven, die ons vervult
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van koeste deemoed en serafijnengeduld.
Wij dus in strijd met onszelf en met alles,
wij kindgelijk, wij juichend met schuimspatsel
tegen het blauwsel, wij drager der Gestegene,
wij klankendeining voorafgaand aan het eerste woord.
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Leeflijst [5]
Drie vragen aan docent Nederlands Kim de Goffau
- Welk boek doet ertoe en welk juist niet? In de rubriek ‘Leeflijst’
beantwoorden docenten Nederlands drie vragen aan Christely van Mourik.
Kim de Goffau (29) doceert Nederlands aan osg Hugo de Groot in de
Rotterdamse wijk Charlois: ‘Een kleine, warme en gezellige school in een
grote stad.’ Haar leerlingen, afkomstig uit veel verschillende culturen,
vindt ze de leukste leerlingen van Nederland. Niet omdat ze braaf zijn,
maar omdat ze een open vizier hebben. *
Welk boek heeft je leven veranderd?
Dan schiet direct Noodlot van Couperus door mijn hoofd. Het is niet zijn bekendste
boek, maar het is prachtig! Beklemmend, zwart, hypnotiserend bijna. Toen ik zelf
op de havo zat, plaatste ik het op mijn leeslijst. Waarschijnlijk omdat het zo dun is.
En ik toch iets uit die tijd moest lezen. Noodlot sloeg echter in als een bom. Vanaf
het begin grijpt de beklemming en onafwendbaarheid van de ondergang je naar de
strot. Het heeft een behoorlijke wissel getrokken op hoe ik denk en op hoe ik de
wereld zie. Couperus presenteert een wereldorde - of meer het ontbreken van een
wereldorde - waarin de wereld geleid wordt door het noodlot. En dat vond ik een
heel schokkend inzicht, dat dat ook zou kunnen. Vooral als je dat ziet naast een
traditioneel christelijke manier van denken, waarin het normaal is dat God de wereld
heeft geschapen en alles volgens zijn plan verloopt. Ik herkende in dit denken ook
een bepaalde noodlottigheid. Dit boek was een groot rood kruis door de
vanzelfsprekendheid van het christelijk wereldbeeld. Dat vond ik toen, als
zestienjarige, heel heftig. Ik beleefde een existentiële crisis. Alles wat ik zeker dacht
te weten stond op losse schroeven. Ik gebruik een fragment uit Noodlot in mijn les
over het naturalisme. Dat fragment komt ieder jaar opnieuw binnen.
Welk boek had je liever niet gelezen?
Het eerste boek waar ik aan denk is Anna Karenina. Ik ben daar drie keer opnieuw
in begonnen, en kwam niet verder dan de helft. Ik vertel mezelf dat het een heel
langdradig verhaal is, zodat ik me er niet slecht over hoef te voelen. Ik ga het
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ook niet meer lezen. Net als Alice in Wonderland. Ik las het op aanraden van iemand
die Alice het allergeweldigste boek vond dat ze ooit gelezen had. En het boek heeft
natuurlijk een iconische status. Toen ik begon aan het boek, verwachtte ik er dus
nogal wat van. Maar ik kon totaal niet meekomen met het verhaal. Ik was
teleurgesteld.
Welk boek raad je je leerlingen aan?
In de brugklas lees ik altijd Zwarte zwaan van Gideon Samson. Echt een fantastisch,
thrillerachtig boek. Ik vind het één van de knapste kinderboeken van de Nederlandse
jeugdliteratuur. Het is een slim gecomponeerd en rijk boek. Je kunt er heel veel over
vertellen; over de verhaallijn en schrijftechniek, over tijdsbeleving en taalgebruik.
Daarnaast is Zwarte zwaan ook goed geschreven: lichtvoetig en met humor. Het is
zo goed om leerlingen kennis te laten maken met goede jeugdliteratuur, die
tegelijkertijd heel veel leesplezier oplevert. Mijn huidige brugklas vraagt iedere les
wanneer we nu weer verder lezen. Als ik dan zeg dat we niet nu, maar vrijdag verder
lezen, vinden ze dat heel jammer. Wanneer leerlingen op vrijdag vervelend doen in
de les, krijgen ze van hun klasgenoten op hun donder: ‘We zijn toch aan het lezen!’
Een boek dat ik graag voorlees aan derdeklassers is De dagen van de
bluegrassliefde van Edward van de Vendel. Het boek gaat over een ontluikende
homoseksuele liefde. De seksuele spanning tussen twee jongens wordt op een
ontroerende, maar soms ook redelijk expliciete manier beschreven. Het is grappig
om te zien wat dit boek met leerlingen doet. Aan de ene kant roept het een gevoel
van ‘bleh, vies’ op, aan de andere kant fascineert het ze.
In de bovenbouw stellen leerlingen hun individuele leeslijst op. Wat ik een leerling
dan aanraad, is afhankelijk van de leeservaring van de leerling. Voor de meesten is
volwassenliteratuur een te grote stap. Ze blijven in het Young Adultsfeertje hangen,
en dat geeft ook helemaal niet. Je moet oppassen dat je ze niet met te grote stappen
de literatuur in wilt sleuren.
Er zijn echter altijd leerlingen die vol goede moed aan Couperus beginnen. En dan
is het altijd even een kwestie van welk boek ik ze dan aanraad. Want ik wil natuurlijk
wel dat ze een goede Couperuservaring hebben. Veel leerlingen willen een spannend
boek. Met een plot dat ze voortdrijft. Ik heb ze Noodlot nog nooit aangeraden. Gek
eigenlijk, misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Na de zomervakantie kwam
een meisje naar me toe: ik heb Eline Vere gevonden en dat ga ik lezen! Ze was
helemaal trots.
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Benno Barnard
De haas
Het was een bleekblauwe avond in mei
toen ik mijn haas tegenkwam op de lege
landweg tussen twee onooglijke dorpen.
Een rammelaar, een moerhaas? Hij of zij
ging zeker foerageren. Onderworpen
aan een blinde evolutie, met vege
achterpoten slaand in een schermbloemrijke
berm, sprong die domme haas tegen de maan
mijn lichten in (honderd jaar voorgeslacht
was niet genoeg om uit te leren kijken
voor auto's). Ik remde slingerend. Aan
een finale, wanhopige zigzag
begon de haas... (en verdomd, haas, je zweeft
tot boven mijn verstand en hangt daar hoog
boven het als git glinsterende asfalt:
weerspiegeld in je nat glanzende oog
je afgekoelde leger. En je valt,
valt naar beneden, gaat ervandoor, leeft)...
Maar in de onvoltooid verleden tijd
liet ik hem achter, met zijn kont aan flarden,
in een hem onbegrijpelijke doodsstrijd.
Ik kwam levend thuis, maar jij, haas, verwarde
mijn gedachten. Was je al dood? En waarom
zou ik niet achteruit over je stom

Liter. Jaargang 20

53
schokkend organisme heen gereden zijn?
Emblematisch misschien. Maar als het iets
betekende - mijn lafheid en jouw pijn,
en de lichte deuk in mijn oude auto wat betekende het dan voor mijn o zo
zwakke protest tegen het kosmische niets?
De garage was stikdonker en koud.
Ik deed het licht aan: verfpotten, gereedschap
en tuinmeubilair ontstonden. Een muis
in een vuilniszak vertelde een grap.
Ik vluchtte de keuken in en het huis
verrees rondom als cynisch zelfbehoud.
De hond was blij. Ik dronk, dronk, en mijn hart
liep over: ‘Moge de nacht niet te zwart
voor je zijn! Hoor je de zilveren regen?’
Maar weet je, haas, die niet weet wie je bent,
de slaperigheid en het sentiment
hielden mijn mythische gedachten tegen.
De punt van mijn vulpen raakt nu het papier
als de zacht trillende neus van een zoogdier
de huid in de lege kom van mijn hand.
Wolf en aap zien de avond in de ramen:
onder geweldige hemellichamen
spelen de hazen met een causaal verband.
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Tommy Wieringa
De haas
- Dit voorjaar, tijdens de jaarlijkse Liter-ontmoeting waarbij gastschrijvers,
redacteuren en schrijvers elkaar ontmoeten, droegen oud-gastschrijver
Benno Barnard en huidige gastschrijver Tommy Wieringa eigen werk
voor. Voor Benno Barnard was dat het gedicht ‘De haas’, hiervoor
opgenomen. Bijzonder genoeg bevatte het - toen nog - manuscript van De
heilige Rita ook een passage met een haas. Dat noopte Wieringa ertoe om
onderstaand fragment voor te lezen. *
Meer dan dertig jaar geleden was het dat hij hier met zijn metaaldetector het veld in
was gegaan - zestien, zeventien was hij toen, en hij had daarna nooit meer iets
gevonden wat belangrijker was dan de laars, het kompas en het vliegtuigwiel.
Uit de hemel daalde nu een kraai neer, een grote gezonde kraai met een grote,
gezonde honger. Hij landde op het open veld, vlak bij een verweesde jonge haas,
waarvan de moeder in de storm van de machines verloren was geraakt. De kraai zette
een paar schommelpasjes, stond stil en schikte zijn veren. Met een schuin oog
monsterde hij zijn prooi. Het hazenjong rende een eindje bij hem vandaan en drukte
zich plat tegen de grond. Eerder op de dag lag het gras nog in regels te drogen, hij
had zich erachter kunnen verstoppen of erin weg kunnen kruipen, maar nu was de
aarde naakt en kaal. De kraai hupte achter hem aan. Hij had geen haast. De haas was
klein en de akker onafzienbaar groot; ach, ging het altijd maar zo gemakkelijk.
Het diertje deed een dappere uitval. Vlak voor het tegen de kraai op botste, sloeg
het een haak - de eeuwige list van de haas. De kraai adderde achterwaarts op, en
roeide meteen weer met een paar vleugelslagen naar hem terug. Hij was geen erg
goede jager maar de tijd was in zijn voordeel.
Paul Krüzen bekeek de ongelijke strijd vanuit de verte. Hij onderdrukte de neiging
om met wapperende armen het veld in te rennen. Hij had gedachten over jagen en
gejaagd worden. In de schaduw van de bomen hield hij zich onzichtbaar en bemoeide
zich nergens mee. Alles moest zijn loop hebben. In het leven van de dieren, in dat
van hemzelf, Paul Krüzen - meer haas dan kraai. Solitair levend prooidier. Hazenhart.
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Ver weg, aan de overzijde van de hoge, bollende akker, reed een auto. Toen een
trekker. Je hoorde ze nog een tijdje, dan was het weer stil. Alleen het gele land en
hij aan de bosrand. De smiespelende beek daarachter. Het peil was ongebruikelijk
laag voor deze tijd van het jaar. Stil sleepte de stroom zich door het halfdonker onder
de bomen. De bodem was rood van oer.
De haas, zo groot als de hand van een meisje, begon op te geven. Hij drukte zich
sidderend tegen de grond. Het was tijd, en de tijd bediende zich van een zwartgerokt
snaveldier. Het pikte naar je. Je voelde alles, elke sabelhouw, dacht Paul, maar je
moest je harden. Het vroeg een sterk harnas om neutraal te zijn. Met zijn dolksnavel
hakte de vogel op hem in. Paul knipperde niet met zijn ogen. Je moest je plaats in
de voedselketen kennen, dacht hij. Je plaats in de voedselketen, en jezelf wapenen.
Een vlucht kauwtjes trok over. De kraai bukte en keek met één borend oog de
hemel in of hij zich schrap moest zetten voor concurrentie. Toen toog hij weer aan
het werk. Het verzet was gebroken. Misschien was het diertje zelfs al dood, en met
zijn prooi in zijn snavel steeg de kraai even later op. Hij vloog laag over de
pasgemaaide akker, die bleek was als de geschoren schedels van de neonazi's die
Paul soms zag op wapenbeurzen, waar ze net als hij op zoek waren naar parafernalia
van de laatste grote oorlog die het continent had omgeploegd en het een nieuw aanzien
had gegeven. Outlaws, die knapen. De zeegroene Odal-rune in hun nek of op hun
onderarm bestemde ze tot een leven aan de rand. Een baantje op de vorkheftruck of
als pakkettensorteerder, meer zat er niet voor ze in. Hij ging ze uit de weg, die jongens
met hun brandende ogen, die droomden van een andere wereld dan hij.
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Els Meeuse
Ora pro nobis
Tommy Wieringa gelezen [6] - over De heilige Rita (2017)
Pijnlijke leegte en mateloos verlangen kenmerken de nieuwe roman van Tommy
Wieringa. De heilige Rita is een meeslepend boek, geschreven in de beeldende taal
die we van onze gastschrijver kennen. Het verhaal tekent op een overtuigende manier
de wereld van een dorpscultuur waarin voor sommige mensen de tijd stil lijkt te
staan. Het boeit van begin tot eind.
Wieringa brak met Joe Speedboot (2005) door bij het grote publiek. Daarna is er nog
veel werk, waaronder Caesarion (2009) en Dit zijn de namen (2012), van deze
gelauwerde en veel vertaalde schrijver verschenen. Opvallend genoeg kiest Wieringa
nu opnieuw voor een verhaal dat zich afspeelt in een grensgebied. Opnieuw botsen
culturen, smelten ze samen en gaan ze uiteen. Ook De heilige Rita draait om een
intense zoektocht naar liefde, het verlies van vriendschap en een nostalgisch
terugkijken naar het verleden. Ook deze keer weer een verlangen naar verlossing,
ingebed in een levenshouding waarin seks lange tijd de boventoon voert maar
ontoereikend blijkt te zijn.
Paul Krüzen nadert de vijftig, is vrijgezel en woont nog altijd met zijn vader in het
ouderlijk huis, een eeuwenoude boerderij met een mysterieus krakende zolder. Paul
heeft het dorpje Mariënveen nooit verlaten. Zijn enige toeverlaat is de Aziatische
Rita in een bordeel in Duitsland, net over de grens. Tot ook deze troost hem ontvalt.
Paul heeft een handeltje in oude spullen, voornamelijk oude militaire parafernalia
uit de Tweede Wereldoorlog. De zaken gaan hem goed. Hoe langer de oorlog voorbij
is, hoe meer hij verkoopt. Toch is hij allesbehalve gelukkig. Gaandeweg krijg je een
steeds beter beeld van zijn leven en ontdek je wie Paul werkelijk is en hoe het komt
dat hij is wie hij is.
Het kantelpunt in Pauls jeugd is het moment waarop er in de koude oorlog een
vliegtuigje bij hen achter in het maïsveld neerstort. Een klein sproeivliegtuigje waarin
een Rus blijkt te zitten die op deze wankele manier gevlucht is naar de vrijheid. Pauls
vader sleept de Rus, die op dat moment meer dood dan levend is, naar huis. Deze
heldhaftige redding zal hem echter duur komen te staan. Rus Anton wordt
aanvankelijk opgenomen in het ziekenhuis. Ontslagen uit het zie-
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kenhuis wordt hij afgeleverd op hun adres. Waar moet hij anders heen? Het leven
neemt voor Paul en zijn vader een rampzalige wending als Pauls moeder op een
zekere dag met de Rus vertrekt. De leegte die dan ontstaat kan niemand ooit nog
vullen, al blijft Paul zoeken.
Paul is van huis uit katholiek, net als zijn vriend Hedwiges. Als kind hield het
geloof hem meer bezig dan nu. Toch draagt hij een medaillon van de heilige Rita,
dat hij eens op een vakantie op Boracay van Hedwiges gekregen heeft. Tot zijn grote
verbazing, want Hedwiges had hem nooit eerder iets gegeven. Zelf kocht hij
vervolgens tijdens die vakantie ook een medaillon voor ‘zijn’ Rita. Rita draagt het
medaillon altijd. De heilige Rita kende net als Paul weinig geluk in haar leven. Ze
staat bekend als patrones van de hopeloze gevallen en een hopeloos geval voelt Paul
zich zeker. Paul ziet zichzelf overigens niet als een heilige; zijn liefje Rita is het al
evenmin - als er iemand de heiligheid nadert in het boek dan is het Hedwiges wel.
Na het dramatische afscheid van zijn moeder kan Paul geen Rus meer luchten of
zien. Onbetrouwbaar volk vindt hij het. Dit vooroordeel breekt hem uiteindelijk op.
Langzaam maar zeker ontglipt alles hem, deels door eigen schuld. Als zijn vader in
het ziekenhuis ligt, wordt zijn vriend Hedwiges beroofd en mishandeld. Paul
proclameert zijn verdenkingen luidruchtig. Gevolg: hij krijgt grote problemen met
de betreffende personen. Is hij nu aan de beurt? Paul laat zijn huis sterk beveiligen
en wacht tot het moment daar is. Hij sluit zich op in een ‘gevangenis’ die steeds
kleiner wordt. Zelfs in Club Pacha, waar hij zijn plezier en genot zocht, onder andere
bij zijn Rita, kan hij niet meer komen. Paul erkent op den duur het failliet van zijn
leven.
Kinderlijk, dacht hij, ik ben mijn leven lang kinderlijk gebleven. Alsof
met het ouder worden geen verlies en tegenslag zouden meekomen, dingen
die met een vrouw aan je zijde zoveel beter waren op te vangen. Een
alleenstaande man stierf gemiddeld vijf jaar eerder dan een getrouwde
man. Eenzaamheid was even schadelijk als roken of excessief drinken;
wie alleen leeft, aan de rand van de wereld bovendien, sterft een eenzame,
ellendige dood. Schrijf deze man in als kinderloos, zei Jeremia, een man
die in zijn dagen geen geluk heeft. Zo werd Paul terechtgewezen door een
profeet van voor de jaartelling, als een onverantwoordelijk kind dat zijn
kansen op geluk heeft verspeeld.
Lang heeft hij genoegen genomen met vluchtige seksuele contacten, maar hij vindt
er niet de rust in die hij zoekt. Een nieuwe kans dient zich aan. Hij ontmoet Ineke
Wessels, een oud klasgenootje dat wel wat in hem lijkt te zien. Maar wil hij wel? En
weet hij hoe hij met een ‘gewone’ vrouw om moet gaan? Ineke Wessels is een
lichtpuntje, maar is Paul in staat dit licht te omarmen?
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De heilige Rita laat op een indringende manier zien wat verlaten worden met een
kind kan doen. Zelfs als Paul bijna vijftig is, denkt hij nog bijna dagelijks aan zijn
moeder. Op een gegeven moment hoort hij zelfs haar stem:
Onmetelijk lang geleden was het dat hij haar stem gehoord had. Nu opeens,
nu hij in bed het evangelie van Mattheus lag te lezen, had ze weer
geklonken, even helder en krachtig als toen hij nog een kind was. Meestal
lag haar stem verborgen in een ontoegankelijke plooi van zijn geheugen,
maar nu, op een onbewaakt ogenblik, was ze tevoorschijn gekomen en
had ze hem geroepen. Een groot en onmachtig verlangen steeg in hem op,
onmiddellijk gevolgd door hetzelfde verdriet als tweeënveertig jaar geleden,
toen hij zich aan haar been had vastgeklampt en haar gesmeekt had hem
met zich mee te nemen.
Paul probeert zijn leven lang de leegte in zijn innerlijk op te vullen met vrouwen.
Zijn moeder, Rita misschien, of Ineke. Paul zoekt naar een diepere dimensie in zijn
bestaan. De vrouw overstijgt het aardse. Ze kan zich zomaar aan hem openbaren als
in zijn Bijbel leest. Een bijna mystieke ervaring die een onmetelijk verlangen creëert
en hem met een intens verdriet achterlaat. Ze is onbereikbaar. En toch blijven we
haar zoeken. Misschien kan ze ons helpen. De heilige Rita is een zucht naar
ontferming. Bid voor ons, ora pro nobis.
Aan het eind van het verhaal, voor de begrafenis van Hedwiges plaats zal vinden,
lijkt Paul het dichtst bij de rust te komen. Uitputting en vrede liggen in elkaars
verlengde, ontdekt hij.
Paul hoorde de woorden waarmee hij toen die nacht op zolder de boze
geesten had afgeweerd. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
Zijn lippen volgden het snoer van woorden van de grazige weiden naar
de wateren der rust... Want naast mij gaat Gij, Uw stok en Uw staf doen
me getroost zijn. Godsvertrouwen, dacht hij, en een Walter P38. [...] Hoe
verlangde hij naar een rimpelende stroom en een zachte oever om op uit
te rusten; de staat van geweld had hem verzwakt. Vrede, begreep hij, begon
met uitputting.
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Tommy Wieringa en Liter bij Marcel Möring
Aan tafel met twee Griekse helden: de moeders
Door Len Borgdorff en Gerda van de Haar
- We zijn in Rotterdam en zitten aan tafel bij Marcel Möring. De zuurkool
(Liter 86) was heerlijk, de koffie (www.leesliter.nl) goed en de uitwisseling
gaat door. Over bujews, moed indrinken en moeders. *
... Cultuurchristen betekent inmiddels zoveel als niet-moslim, om van erger niet te
spreken: Wieringa zal toch iets anders moeten verzinnen om zijn religieuze interesse
een naam te geven. Möring heeft besloten om zichzelf een bujew te noemen, meldt
hij.
‘Jood ben ik, maar ik verdiep me al vanaf mijn veertiende in het boeddhisme. Dat
is trouwens geen geloof maar een levenshouding. Ik heb het dan over het
zenboeddhisme zoals dat via de Japanse professor Suzuki naar het Westen gekomen
is. Boeddhisme sluit andere dingen niet uit. Lees je boeddhistische teksten, dan kun
je daar als gereformeerde uit Noord-Groningen uitstekend mee uit de voeten. Dat
geldt ook voor een jood, voor een katholiek weet ik het niet zeker, maar het gaat om
de vraag of je bijvoorbeeld in staat bent om je te onttrekken aan allerlei negatieve
gevoelens die je dreigen te bespringen over de dingen in de wereld. Kun je de chaos
in de wereld aanvaarden, het lot. Dat zit allemaal ook in christendom, jodendom,
islam. Dus dat is de bu.
De overeenkomst met het jodendom is dat beide zich richten op de dagelijkse
praktijk. Er is bij beide in principe geen heilsverwachting, geen hemel of hel. De
hele messiaanse notie komt pas vrij laat het jodendom binnen, het gaat in de kern
om hier en nu. We moeten de wereld beter maken. Jodendom en boeddhisme vinden:
je moet beter worden en je moet de wereld beter maken. Anders wordt het nooit wat.’
‘Het jodendom is vooral heel praktisch,’ brengt Wieringa in. ‘Dat heeft me veel
plezier opgeleverd bij de research van Dit zijn de namen. In de Talmoed wordt
bijvoorbeeld verteld hoe je een maagd kunt herkennen: je zet er eentje op een vat
wijn en ruikt aan haar mond.’
Möring: ‘Kijk, dat zijn nou midrasjiem om vrolijk van te worden! Vandaag las ik
deze: waarom bestaat er geld in de wereld? Voordat er geld bestond, waren de
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mensen heel somber en ze dachten voortdurend aan de dood die hun wachtte - allemaal
getob. Ze aten er niet van, konden niet slapen en gingen dan ook vroeg dood. Maar
omdat ze natuurlijk broodmager waren, hadden de wormen niks te eten. Dus die
kwamen zich beklagen. Bij God. En God dacht: ik moet dit toch op een of andere
manier oplossen en dat bracht hem op het idee van geld. Daardoor gingen mensen
dingen kopen! En omdat ze dat deden, wilden ze nog meer. Ze gingen eten en drinken
en dat ging zo maar door en toen... Toen waren de wormen weer tevreden.’
Wieringa: ‘Dat is trouwens ook heel boeddhistisch, zo'n analyse van begeerte en
hoe die gewekt wordt. De motor van begeerte houdt de mensheid op een tamelijk
ongelukkige manier draaiende: dat is het hart van het boeddhisme.’
Möring laat zijn laatste opmerking nog even binnenkomen. ‘Toen waren de wormen
weer tevreden.’ Het is even stil: ‘Ik denk dat dat wel op mijn grafsteen mag.’
‘Dan is je laatste woord wel erg ironisch. Daar was je toch niet van, van de ironie?’
‘O jawel, hier aan tafel wel, hoor. In de literatuur is het wat anders.’
Wat het gesprek op ironische literatuur brengt, een fenomeen dat nog niet zo
gemakkelijk te definiëren blijkt. En wat is dan precies onvrijblijvend schrijven? We
worden opgeschrikt door een harde bel en flikkerend licht.
‘Wat gebeurt er?,’ vraagt Wieringa. ‘Er komen zelfs zwaailichten uit.’
‘Ja, schatje,’ zegt Möring, niet tegen een van ons, maar tegen zijn vrouw, door de
telefoon.
‘O ja, dat heeft-ie natuurlijk nodig vanwege zijn gehoor. Goed hoor.’
Möring: Mijn geliefde ligt boven met migraine. Ik breng haar nu even iets te eten.’
We bieden aan om onmiddellijk te vertrekken, maar dat moet niet gebeuren. ‘Nee,
nee, het is niet leuk, maar wij zijn het gewend, dus trek je er niets van aan. Blijf waar
je bent.’

Het matje
Wieringa begint over het verhaal dat Möring schreef voor een bloemlezing
vriendschapsverhalen die hij ooit samenstelde: Omdat jij het was, omdat ik het was.
‘Dat verhaal ging over olie, over boorsituaties. Gronings.’
Als Möring terug is kan hij over de aanleiding vertellen. ‘Ik heb bij de NAM
gewerkt. Mijn vader kende daar iemand. Toen ik er ging praten zei die man, Huizing
heette hij: jij gaat het archief opnieuw inrichten. Negentien was ik en ik had geen
enkele kwalificatie.’
‘Maar een bril op je neus en wat hersens daarachter.’
‘Dus ik heb dat hele puttenarchief ingericht. Dat dateert vanaf de Bataafsche
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Petroleum Maatschappij, dus van 1880 of '90, dan krijg je Indië, de hele
oorlogsperiode...’
‘Dat zit allemaal in dat verhaal in Omdat jij het was.’
‘Klopt. Toen schreef jij me nog: waarom kan het nooit zomaar gebeuren?’
‘Ja, en daarmee bedoelde ik de seks.’
‘Precies, maar het moest juist niet gebeuren.’
‘Ik aarzelde wel, Marcel, omdat ik jou ging bevragen over iets waarover een
hooggeëerde schrijver natuurlijk had nagedacht, maar ik deed het toch. Het gaat in
dat verhaal om twee mensen: een boerin en een onhandige jongen die met zijn
onderzoeksproject in de modder is vastgelopen. Hij loopt naar de boerderij en treft
daar de alleenstaande boerin. Er hangt iets erotisch in de lucht.’
‘Er is een leeftijdsverschil.’
‘Precies, dat is op zichzelf al een erotische belofte... Maar er gebeurt dus iets en
dan komen ze voor het bed te staan. Zij heeft haar enkel verzwikt, hij heeft haar
geholpen en dan glijden ze, nee, het matje voor het bed glijdt onder ze weg en zij
belanden op bed. Toen ik dat las dacht ik: Marcel, twee volwassen mensen kunnen
heel goed zonder een matje in bed terechtkomen.’
‘Dat is waar. Ik heb er ook heel lang over gedaan, en daarna nog veel over gedacht,
want ik heb de neiging om het doelgerichte uit te sluiten en het iets toevalligs te laten
zijn. Dat is geen literaire neiging. Dat hoort bij mij.’
‘Dat komt dan uit je eigen nervositeit voort. In de gewone mensenwereld grijpen
ze elkaar vast en vallen op bed. Bij mij, tenminste.’
‘Tommy, ik verzeker je: ik niet! Twee nachten terug droomde ik over een meisje
van mijn middelbare school, Jolanda. We waren goed bevriend, hadden samen altijd
veel plezier in de klas. Maar dat was het dan. De examens volgden. Na de herexamens
waren er nog wat feesten. Ook op de Asserwijk, toen een boerengebied, was een
feest op een boerderij. Maar het was niet veel. Er waren, zeg, twaalf, misschien
vijftien mensen, dat was het wel. Op een gegeven moment loop ik naar buiten en ik
sta naast de deur, tussen stal en boerderij, een shaggie te roken, kijk naar de
sterrenhemel en dan komt Jolanda naar buiten. Ze gaat voor me staan, ze kijkt me
aan en begint me te zoenen. We waren maatjes en ik had heus wel in de gaten dat
zij een zeer gevormd meisje was. We hebben daar wel een half uur staan zoenen en
dat shaggie, dat voel ik nog altijd tussen mijn vingers wegglijden, in het grint. En
daarna kijkt ze mij aan. Ze glimlacht en gaat naar binnen. En ik ben toen naar huis
gegaan. Ik wist niet wat ik moest doen.’
Wieringa kreunt. Een goede reden om schrijver te worden, zeggen wij.
‘Waarschijnlijk wel,’ zegt Möring. ‘Andere jongens hadden meisjes... Maar, ik,
nou ja, voor mij is er een matje nodig.’
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Moed indrinken
‘Maar ik herken het wel,’ bekent Wieringa. ‘Ik ging eens met een vriend mee naar
Wageningen. Op de Wageningse Berg was een wild feest en daar was ook een
ravissante meid met rood haar en ik... echt, ik was echt van de kaart. Ik stond met
haar aan de bar. Ik dronk wat, had haar ook iets aangeboden. Toen keek ze me aan
en sprak ze het verpletterende zinnetje: ‘Je hoeft je voor mij geen moed in te drinken.’
‘Kijk, in zo'n geval zou ik naar huis zijn gegaan.’
‘Ik ook, ik ben weggegaan. Dus ik weet wel waar ik vandaan kom. Ik heb het
overwonnen.’
‘Ik heb er dus wel over nagedacht, over jouw vraag, en ik heb er ook iets aan
gehad, want in Eden is het wel anders. Met dank aan Wieringa.’
‘Dan heb jij er iets mee gedaan, maar ik loop nog met dat zinnetje rond: je hoeft
je voor mij geen moed in te drinken.’
Möring: ‘Dus straks, op je tachtigste, lig je op je sterfbed je laatste adem uit te
blazen en dan is daar opeens weer dat zinnetje: je hoeft je voor mij...’
‘Zo zal het gaan. De roodharige uit Wageningen.’
‘Het is een John Cleesemoment, weet je wel. Dan ziet hij in Fawlty Towers zijn
hele leven aan zich voorbijflitsen omdat hij die elandkop op zijn hoofd heeft gekregen.
- What's that?
- It's your life, mate.
- Is that everything? Can I have some more?
- No.’
Möring merkt op dat hij geen enkel verhaal heeft geschreven waarin het wel goed
gaat tussen twee mensen die elkaar dierbaar zijn... ‘Nou ja, behalve op het einde van
Louteringsberg.’
Heeft dat dan te maken met het feit dat dat boek zo ingehouden geschreven is,
vragen wij.
‘Ingehouden..., ingehouden,’ vraagt Möring zich af. ‘Louteringsberg gaat uit van
twee principes. Allereerst wilde ik dat het boek eruit zou zien als een gewone roman.
Ik wilde het banale van het alledaagse, dus koken, naar je werktafel lopen en daar
niks doen, gedachteloos een papiertje omdraaien en dan weer terug, een beetje
piekeren en verder niks, dat hele saaie wilde ik een leidend beginsel van het boek
laten zijn. Op die manier is het niet bepaald de meest avontuurlijke roman die ik
geschreven heb. Als onderzoek vond ik het interessant. Een echte nouveau roman
kun je het niet noemen, maar die richting gaat het wel uit.’
Dan volgt er een zin van bijna tweehonderd woorden: ‘En het andere principe is
dat ik Marcus Kolpa de controle over het leven dat hij leidt, dat hij voor zichzelf
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zo had ingedeeld dat er alleen maar beheersing mocht zijn, wat zich al uit als zijn
dochter het bos in wil gaan en hij haar een gps denkt mee te geven, een zakmes en
een kaart, enfin, je kent die dingen natuurlijk, vooral als vader, al die dingen die je
niet doet maar wel overweegt, dat ik hem die controle pas wilde laten verliezen nadat
ze in Israël waren geweest en hij had gezien wat er met zijn vrouw, want het was in
feite nog altijd zijn vrouw, was gebeurd, waardoor hij, misschien voor het eerst, in
staat was om de grens over te steken, want het gaat altijd om grenzen en om de angst
die er is voor wat er voorbij de grens komt, omdat de grens de angst aangeeft voor
waanzin, voor verlies, noem het maar op, en dat pakt in dit geval goed uit, wat voor
mij ook wel een verrassing is. Dat is wel waar het altijd om draait, in Mendel, in Het
grote verlangen met die ene scène waarin Sam de liefde bedrijft met een vrouw en
zij neemt het initiatief en ze vallen op een bank en zo: ook daar gaat het erom dat ze
een grens overgaan. Als schrijver kan ik dat makkelijk doen en dat moet ook, maar
in het gewone leven is een van de moeilijkste dingen om in de dagelijkse praktijk
van je leven grenzen te overschrijden en te aanvaarden dat daarna dus het onbekende,
de ellende en de chaos begint.’
‘Is dat,’ wil Wieringa weten, ‘je levensthema? Dat overschrijden? Ik heb juist de
indruk dat jij een heel straffe dagelijkse discipline hebt, met vaste patronen waar
weinig grensoverschrijdends in lijkt te zitten.’

Een saai leven
‘Ja, kijk, ik leid een ongelofelijk saai leven, bedoel je dat? Is jouw leven zo anders
dan het mijne?
‘Nee, het is een kantoorbaan: hoe saaier hoe beter.’
Möring: ‘Maar ik vind wel dat je achter je tafel de moed moet hebben van een
Griekse held.’
‘Precies.’
‘Als je het achter de tafel niet durft, dan stelt het allemaal niks voor. Dan wordt
het weer zo'n boek met een begin en een midden en een eind. Als je een roman wilt
schrijven, vind ik, moet je echt de allerhoogste top willen beklimmen. Het gaat er
niet om of je die bereikt, het gaat erom dat dat je inzet is en blijft. Je moet, nogmaals,
een Griekse held zijn.’
Maar Louteringsberg is toch een heel dagelijks boek en het duurt heel lang voor
hoofdpersoon Marcus Kolpa die grens inderdaad over gaat.
Möring: ‘De hele vraag hoe je je verhoudt tot de ander, of je dat nu met hoofdletters
schrijft of niet, draait om grensoverschrijding. Ik had die vraag altijd beantwoord
door de grens juist niet te overschrijden of er een filosofische kwestie van te maken.
Maar soms is het ook heel eenvoudig. In Louteringsberg gaat het om een man en
een vrouw die uiteindelijk ja zeggen tegen elkaar. En vierhonderd-
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vijftig van de vijfhonderd bladzijden gaan over een man die 's middags twee
crackertjes eet. In die zin is het ook een viering van het dagelijkse. Het gaat dan ook
meer om Marcus' dochter Rebecca dan om hem.’
‘Rivka... Ik kan helaas over het boek niet meepraten, want ik heb van het hele
oeuvre van Marcel...’
‘Het is ook geen boek voor jou, Tommy.’
Het is even stil.
Wieringa: ‘We zullen nog eens eindigen in een poortwachtershuis in Twickel,
Marcel.’ [Zie Liter 86, bladzijde 62]
‘Waar wij de hele dag zullen kibbelen omdat de boodschappen niet helemaal goed
gedaan zijn. Neem iets lekkers mee, wordt er dan gezegd.’
‘Iets lekkers! Man, zeg dan toch wat je wilt.’
Bujew en cultuurchristen te Twickel?
‘Nee, dat heb ik achter me gelaten. Nu ben ik, erger kan niet, een animist.’
Daar krijgt Möring vunzige gedachten bij, zegt hij. ‘Ken je dat verhaal van Herman
Pieter de Boer? Daarin misbruiken de jongens een spechtenhol. “So, bejje nog noar
tspechtenhol weest.” Want daar speelt het zich af, hè, ergens in het oosten van het
land... Animist! Jij komt toch niet uit een gezin met een bepaalde denominatie.’

De moeders
‘Juist heel erg, maar dan in het alternatieve. Mijn moeder is dik een jaar geleden
overleden. Zo'n drie weken heb ik aan haar doodsbed gezeten, met mijn zusters, en
toen is ze gestorven. Diezelfde avond ben ik gaan voorlezen in Nijmegen. Drie weken
had ik daar gezeten en ik had er zo tabak van. Ik heb toen een verhaal voorgelezen
over mijn moeder en die hele zaal zat zich in een soort wurggreep af te vragen wat
hier gebeurde... Ze stierf met allemaal edelstenen om zich heen en klankschalen,
koperen geleidingsmechanismen.’
‘Jij moet de novelle lezen die ik net geschreven heb, Kleurentovenaar, dat is dat
sterfbed.’
‘Ze was ook heel erg bezig met de apocalyps, mijn moeder, daar bereidde ze zich
op voor. Maar ik zei vaak tegen haar: moeder, de apocalyps is een ouderdomsziekte,
dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Maar nee, alles was voor haar de grote
kladderadatsch. Op de Vismarkt, twee huizen naast het huis dat was afgebrand, had
ze een nieuwe winkel en een nieuwe woning betrokken, een winkel vol met edelstenen
en zilver. Ze is gestorven als een heidense priesteres boven een tempel vol goud en
zilver. Het is ongelofelijk, een grot van Ali Baba als je binnenkwam. Je knipperde
met je ogen door alle flonkering en schittering, heel bijzonder. Ze wilde tot op het
laatst daar blijven, boven de winkel, terwijl het vrolijke
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rumoer van de transactie door het trapgat opsteeg. Na haar dood had ik opeens een
winkel met zes man personeel in Groningen. Dat is gelukkig allemaal geliquideerd,
maar ik kneep hem als een oude dief.’
‘Anders had je daar met een pruik op de boel moeten voortzetten.’
‘Ze verkocht er ook mijn boeken. Die lagen er op een stapel met een bloedrode
pijl erboven met de woorden: zoon van Lia.’
‘Dat is bijna net zo erg als bij Lieve Joris. Zij las ook wel voor, in Vlaanderen, en
dan was haar vader er ook met zijn auto, de klep van de kofferbak open. Van daaruit
stond hij dan haar boeken te verkopen...’
‘Caesarion is op dit punt behoorlijk autobiografisch. Mijn moeder was minstens
zo gelovig als Marthe Unger. Zij geloofde werkelijk alles wat op haar pad kwam.
Nu is het goeie van geloof dat er ook een bepaald systeem in zit en dat kun je dan
desnoods ondergraven, maar haar geloof was richtingloos en vormloos. En totaal!
Er hoefde maar een ozontherapeut over de vloer te komen of ze was weer een paar
duizend euro lichter. Zij heeft tonnen uitgegeven voor de genezing van een kanker
die ze weigerde regulier te laten behandelen. Daaraan is ze uiteindelijk gestorven.
In 2006 werd er voor het eerst een tepeltumor vastgesteld. Die had gemakkelijk
weggehaald kunnen worden, maar zij heeft die door haar antroposofische arts antroposofie is ook een geloof, een pervers geloof - laten diagnosticeren als een
ontsteking. Het is geen kanker, zei die man. Toen heeft de ellende drie jaar
voortgewoekerd. Toen het ondubbelzinnig kanker was, nam zij aan dat het haar iets
te vertellen had vanuit haar jeugd. Karma, je weet wel. Enfin, ze is er uiteindelijk
aan doodgegaan. Te zot voor woorden.’
Möring: ‘Ik had een au pair voor de kinderen. Ik had een advertentie geplaatst.
Dat was tussen Het grote verlangen en In Babylon en zelf was ik in die tijd veel op
reis. Er kwamen allemaal keurige jonge vrouwen langs, met zo'n staartje. Daar moest
ik toch niet aan denken, want zo'n vrouw is de hele tijd bij je kinderen, met dat
staartje. En toen kwam Mara langs. Mara had wilde zwarte lokken. Grote borsten,
geweldige kont en een en al kleur. Ze leek me zo gek als een deur. “Daar krijg ik
ruzie mee,” dacht ik. “Ik neem haar aan.” Dat heb ik ook gedaan en alles is
uitgekomen. Ze was werkelijk fantastisch met de kinderen, en ze was ook geschift.
Ze was actrice geweest, bij de Haagse Komedie, had meegespeeld in Eline Vere en
Van de koele meren des doods, tot ze Bhagwan ontdekte en naar India afreisde.’
‘Mara... Die naam is afgeleid van de naam van de vrouw die de Boeddha probeert
te verleiden vlak voordat hij zijn verlichting bereikt onder de bodhiboom. Dat was
Mara.’
‘Mara, in het Hebreeuws is dat: bitter. Maar Mara was echt fantastisch. Ze kreeg
natuurlijk genoeg van Bhagwan, maar toen was er in het Nederlandse theater geen
ruimte meer voor haar. Het beste voorbeeld van haar ongelofelijke toewij-

Liter. Jaargang 20

67
ding was dat ze me op een ochtend belde met een stem die ik bijna niet herkende:
Marcel, ik heb een psychose en ik ben nu opgenomen, maar ik kan vandaag dus niet
voor de kinderen zorgen. Toen wist ik: die vrouw laat ik nooit meer gaan. Wat een
toewijding. Ze is nog heel lang bij ons gebleven. Hoe dan ook, Mara geloofde in
alles. Dan zei ze bijvoorbeeld: ja, jij bent typisch een maagd. Dan vertelde ik haar
dat de astrologie een uitvinding is van de Babylonische tijd, toen de sterrenhemel er
heel anders uitzag dan nu; dus die hele invloed waar jij het over hebt geldt niet meer,
zei ik dan. Voor haar was dat alleen maar een opvatting van mij, zoals ook de
zwaartekracht een opvatting was. Ze leefde meer bij het idee van energie. Daar gaat
het dan over: energie. Jij geeft mij energie, ik geef jou energie.’
‘De sjacheraars.’
‘Maar hoe kan dat toch bestaan, Tommy?’
‘Met mijn moeder heeft dat een strijd opgeleverd van bijna achtendertig jaar.’
‘O, dus dat heb je niet opgegeven.’
‘Nooit! Bij mij was het een zichzelf vernieuwende woede, iedere keer weer. In
die zin mis ik mijn moeder ook wel. Ik ben mijn meest geliefde vijand kwijt. Het
ging tot op haar sterfbed door. Ach, man. “Donder dan nu maar op! Ik hoef je nooit
meer te zien. Dan ga ik hier wel dood zonder jou,” zei ze. En ik, met een vilein
toontje: “Jajajajajaja. Maar ik blijf hier toch zitten.” Verschrikkelijk was het, echt
waar. We maakten elkaar af... Nou ja.’
‘Maar je hield van haar.’
‘Heel erg.’
‘En zij van jou.’
‘Ook heel erg. En ik realiseerde me gisteren nog dat mijn moeder, ook al is het
nog zo'n Houellebecquiaanse moeder - dat zij altijd achter me stond. Wat ik ook
deed, als ik het volop deed, energiek, omdat ik het wilde, dan was het goed.’
En met een grote rode pijl wees zij naar je, zeggen wij.
‘Ja, precies. En nu sta ik er alleen voor. Die warme instemming met wat je doet
omdat jij het doet, die krijg je niet van een echtgenote. Ook niet van je kinderen, die
krijg je van een moeder.’
‘Nou, ik niet hoor. Dan ken je de mijne niet.’
‘Leeft zij nog.?’
Möring: ‘Mijn moeder woont in een verpleeghuis, zij heeft Alzheimer. Het was
voor haar een leven vol woede en angst, vooral veel angst. Die ook succesvol is
overgedragen. Ik vroeg me laatst af of ik me een moment kon herinneren, je haalt
het met je verhaal weer terug, een moment dat mijn moeder mij op schoot had
genomen of... iets in die richting. Zeg maar: lichamelijk contact. Dat kon ik me niet
herinneren. Wat veel verklaart.’
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Kinderen
Wieringa: ‘Er is wel iets bijzonders met wat we ons kunnen herinneren. Nu ik kinderen
heb, realiseer ik me hoe ongelofelijk veel ze al hebben gekregen nog voordat hun
herinnering überhaupt begint. Dan denk ik: dat zijn jullie straks dus allemaal vergeten.
Al die energie, al die toewijding, ook die van mij, daar weten ze straks niets meer
van. De liefde...’
‘Dat hoeft ook niet, want veel speelt zich ook af op een soort onbewust niveau. Ik
herinner me nog heel goed dat mijn zoon geboren werd. Dat was de eerstgeborene
en ik kwam 's nachts uit het ziekenhuis en ik reed het Kleinpolderplein over en pas
toen ik voor de tweede keer rondging, drong tot me door dat ik helemaal de kluts
kwijt was. En tegelijkertijd dacht ik: ik ben niet meer bang om dood te gaan! Goed,
dat is inmiddels wel weer terug, maar niettemin.’
‘Ah, je bent weer terug in het theater!’
‘Dat hele diepe, dat zich onttrekt aan alle lagen van cultuur: daar merk je dan iets
van. En belangrijk is wat er daarna komt, na het stadium van voeden en kleden. Dat
je ze voortdurend laat zien dat je in ze geïnteresseerd bent, dat je van ze houdt en dat
je voor ze zult zorgen. Dat gaat overigens veel te ver tegenwoordig. Mijn dochter zit
nu een paar dagen in Berlijn en nu krijg ik de hele dag allemaal berichtjes van: “Pap,
m'n telefoon doet het niet en ik zit nu in de metro.” “Pap, ik heb de sleutel nog niet
gekregen van...” Als ik vroeger naar Engeland ging, hoorden ze drie weken lang
helemaal niks van me. Maar ik ben natuurlijk ook de pap van mijn dochter omdat
mijn ouders niet zo zijn. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld nog nooit mijn boeken
gelezen. Ze zijn wel trots op me, maar dat is omdat ik in hun ogen iets bereikt heb,
maar niet om wát ik heb gedaan. Daardoor besef ik dat ik mijn kinderen niet alleen
moet laten zien hoeveel ik van ze houd, maar ook hoe belangrijk ik ze vind als mensen.
Toevallig heb ik hele leuke kinderen. Het zijn heel leuke mensen, maar dat vind jij
van jouw kinderen ook.’
‘Die zijn nu langzaam mens aan het worden. Ze zijn nu vijf en zeven. Het meest
dierlijke stadium zijn ze voorbij, ze zijn toegetreden tot mijn terrein. Ze lezen. Ze
zijn toe aan de wereld van het boek. Opeens zijn ze niet meer de vijand van de
literatuur, maar snappen ze ook dat boeken iets zijn. Ze maken zelf boekjes. Dat
maakt het tot een verrukkelijke tijd. Maar ik realiseer me ook dat ik me mijn vader
niet herinner van voor mijn tiende ongeveer. Niks, alles weg. En dat kan dus met
mijn kinderen ook heel makkelijk gebeuren, dat ze zich mij ooit niet herinneren. Ik
ben er weliswaar heel veel, maar die moeder, daar gaat het om.’
‘Dat is bij ons omgekeerd. Hanneke, de moeder van mijn kinderen, had een drukke
baan. Zij was journalist, later speechschrijver voor de minister. Ik was de moeder.
Bracht ze naar de crèche, haalde ze daar weer op, kookte, waste... Ik ben de moeder
van de kinderen.’
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‘Dat is bij mij net zo, maar de waardering geldt mijn vrouw, omdat zij het object is
van...’
‘Maar Tommy, jij hebt een joodse vrouw.’
‘Haha, ja, ja, maar de waardering is voor haar, want zij is het begeerde object,
juist doordat zij er het minst is.’
‘Hou maar op, ze is joods.’
Het wordt tijd voor een tweede maaltijd. Möring wil dan wel weer koken. Als wij
het gesprek maar uittikken.
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Maatwerk
- ‘Maatwerk’ presenteert opiniërende, actuele of persoonlijke stukken, of
combinaties daarvan, over boeken en andere gebeurtenissen. -

‘Wil naar mijn smeekstem horen’
In Hoor nu mijn stem put Franca Treur opnieuw uit haar reformatorische jeugd in
Zeeland. Stond in Dorsvloer vol confetti (2009) een meisje centraal dat vragen kreeg
over haar strenge opvoeding, in deze roman maken we ook mee hoe een
reformatorisch meisje zich ontworstelt aan haar afkomst, gaat studeren in Leiden en
later in Amsterdam gaat wonen. Treur schetst haar personages op een trefzekere
manier, zoals ze dit ook in haar korte verhalen doet. In deze roman creëert dit
overtuigende personages die je als lezer voor je ziet en in de loop van het verhaal
steeds beter leert kennen.
Het verhaal draait om Ina, een Zeeuws meisje dat haar ouders op jonge leeftijd
verloren heeft en daarom opgroeit bij haar opa en twee zussen van haar opa: tante
Sjaan en tante Ma. De laatste tante is bekeerd - ze heeft het ware geloof - en Ina
houdt zich dan ook voor dat ze jaloers op haar moet zijn. Toch is ze dat niet altijd.
Samen met haar opa maakt ze regelmatig grapjes over geloofszaken, ook al zegt er
altijd een stemmetje in haar dat dit eigenlijk niet goed is.
Hoofdstukken waarin Ina centraal staat, worden afgewisseld met hoofdstukken
waarin we Gina meemaken. Ina is dan inmiddels volwassen geworden, bijna veertig,
noemt zichzelf Gina en woont in Amsterdam. In korte tijd takelt haar leven af: ze
raakt haar vriend kwijt, verliest haar baan bij de radio en keert terug naar Zeeland.
Tante Sjaan zou ziek zijn, zo liet tante Ma weten, maar in werkelijkheid blijkt tante
Ma zelf zich voor de poorten van de dood te bevinden.
Ina valt tijdens haar studie in Leiden van het geloof af, net als Franca Treur zelf.
Ze is opgevoed met een vastomlijnd idee van wat het ware geloof inhoudt. In Leiden
komt ze al snel tot de ontdekking dat het geloof meer vormen heeft, maar die varianten
zijn voor haar geen optie. Het is het geloof van haar opvoeding, of niets. In de loop
van het verhaal blijkt dat ze het geloof weliswaar kwijtgeraakt is, maar er toch niets
voor in de plaats heeft gekregen. En dat zorgt voor een innerlijke leegte, een heimwee
naar iets wat ze tegelijkertijd voor geen goud terug zou willen.
Hoor nu mijn stem staat bol van bijbelse intertekstualiteit. Ina's opa en zijn zussen
leven bij elkaar als een echte Maria (tante Ma), Martha (tante Sjaan) en Lazarus
(opa). Opa staat alleen helaas niet op uit de dood. Daarnaast neemt Ina, als ze haar
geloof verliest, een nieuwe naam aan: Gina. Verder denkt Gina haar lief, die bij haar
weg is gegaan, weer terug te kunnen winnen door mee te doen met een populair
tv-programma, waarin ze haar haren doneert aan het goede doel. Net als Simson
vergaat het haar anders. Ze krijgt haar liefde niet terug, maar verliest wel haar
levenskracht.
Centraal in de roman staat het ‘horen’. Ina/Gina wil gehoord worden, als kind al,
maar later ook als volwassene. Het is een horen op allerlei niveaus. Ze heeft het
gevoel
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dat haar tantes niet naar haar luisteren, haar vriendjes haar niet horen, de mensen
haar programma niet interessant vinden, maar ook van God krijgt ze geen antwoord.
Haar roep om gehoord te worden is tevergeefs. In de titel van de roman klinkt psalm
28: 1 door, in de berijming van 1773, waar zowel Franca als Ina mee grootgebracht
zijn. ‘Wend niet, als doof, van mij Uw oren; / Zwijg niet; laat mij Uw antwoord
horen.’ En ook psalm 130: 1: ‘Wil naar mijn smeekstem horen.’ Het deed mij tijdens
het lezen ook aan Willem Jan Otten denken, die dezelfde vraag verwerkt in De vlek,
maar wel met een totaal andere uitkomst. ‘Al wie van Abel een solo hoorde / werd
van lieverlee zijn oor. / Nooit werd Abel niet gehoord. / Zo lang hij blies verloor hij
zich / in solorook en kringelde hij omhoog. / We zijn gehoord, is wat hij speelde, /
daarom heeft u van die grote oren. / Maar op een dag was alles stom. Rook sloeg in
het offer dood. // U die als hij speelde hoorboor hoorde, waarom houdt u zich nu
doof?’
De roman laat je als lezer achter met een onbevredigend vacuüm, een verlangen
naar een antwoord, naar iemand die naar je luistert.
Franca Treur, Hoor nu mijn stem. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2017, 350 blz.,
€22,50.
Els Meeuse

Beeldrecensie: Liesbeth Labeur in retrospect
Naast Franca Treur weet ook Liesbeth Labeur van Zeeuwse bevindelijk gereformeerde
wanten; met haar graphic novel Op weg en reis dat eerder dit jaar verscheen (als
herziene versie van Op weg naar Zoar uit 2010, toen nog onder het pseudoniem Sela)
weet ze het wonderlijke taalveld van deze steile lieden zowel in typoscript als in zeer
suggestieve en perspectivisch geraffineerde tekeningen te vangen zonder ook maar
in de buurt te komen van het karikaturale en dat is razend knap. Niet toevallig is een
eigenzinnig meisje de hoofdpersoon en ontrolt het beeldverhaal zich in feite als één
lange, innerlijke film. Met Een lamp voor mijn voet, eveneens uit 2017, breidt ze
haar tekst aanzienlijk uit en verbreedt zich ook de thematiek tot ongewenste
intimiteiten aan toe - die, zoals in dat milieu helaas vaak voorkomt, met de (zwaar
besmeurde) mantel der liefde worden bedekt. Labeur durft in dit boek ook een meer
afwisselende penvoering aan, nog steeds in zwart-wit en zo mogelijk van een nog
grotere intensiteit. Werk dat je naar de strot vliegt en mij na drie keer bekijken en
lezen nog steeds niet verveelde.
Trijn Romein, beeldend kunstenaar te Ede, liet zich, na alle terechte aandacht voor
Labeur in dagbladen en andere media, verleiden tot een beeldrecensie. Als
betrekkelijke buitenstaander heeft zij in de loop der jaren een eigen kijk op het
Walcherse geloofsbolwerk ontwikkeld. Geïntrigeerd en onder de indruk van het werk
van Labeur levert ze met dit ‘beeldrijm’ een vernieuwende en opvallende bijdrage
aan onze recensiepraktijk.
Mart van der Hiele
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Liesbeth Labeur, Een lamp voor mijn voet. Uitgeverij Mozaïek/Cossee,
Utrecht/Amsterdam 2017, 200 blz., €19,99.

Het tegenovergestelde van een mens
Het is zeldzaam dat een roman de vragen en zorgen verwoordt waar ik zelf mee
worstel. Deze ervaring had ik wel met Het tegenovergestelde van een mens van Lieke
Marsman. Haar geprezen talent voor essay en poëzie verwerkt ze in een debuutroman
waarin de hoofdpersoon op intrigerende en nietsontziende wijze nadenkt over zichzelf
en de wereld: ‘Op een gegeven moment zei mijn moeder dat de mens door en door
slecht was, [...] als mensen slecht waren, en ik wilde goed zijn, dan moest ik ervoor
zorgen dat ik het tegenovergestelde van een mens was.’
Ida is negenentwintig, afgestudeerd klimaatwetenschapper en op zoek naar invulling
van haar bestaan. Niet opgevoed met religie of een ander betekenissysteem mist ze
een rode draad om door haar leven te spannen. Ze lijkt op mijn doorsnee
leeftijdsgenoot: op zoek naar zingeving en een zinvolle bijdrage aan de wereld, maar
onzeker over de te kiezen weg. ‘Ik schipper tussen enerzijds het verlangen een
actievere bijdrage aan de maatschappij te leveren, anderzijds het verlangen die
maatschappij volledig buiten te sluiten’. Het appel dat de wereld op ons doet groeit.
Het is vooral de klimaatverandering die Ida bezighoudt. ‘Mijn apathie is een gevolg
van hoe de generatie van mijn ouders de wereld achterlaat, mijn cynisme een teken
van verslagenheid: ik gebruik cynische grapjes om me staande te houden in een
wereld waar ik niet voor gekozen heb, nooit voor zou kiezen, maar waar ik geen weg
uit zie.’ Ida representeert mijn generatie die geconfronteerd wordt met de erfenis van
decennialange voortuitgang ten koste van de aarde en weet dat het eigenlijk al te laat
is: ‘Ik voel me als iemand die haar rekeningen maar niet meer openmaakt - dag na
dag laat het klimaat een ongeopende brief achter op mijn deurmat: je bent te laat!
zal er staan als ik de post toch open. Op mijn eettafel stapelen de brieven zich op,
binnenkort zal een dijkdoorbraak beslag op mijn inboedel leggen.’
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Ida's verhaal wordt afgewisseld en ondersteund door gedichten, citaten en essayistische
overwegingen over relaties, seksualiteit, het hedendaagse gebrek aan gebrek en de
positie van de mens in het universum. Dit doet niet af aan de eenheid van het boek,
maar sleept de lezer mee in de complexiteit van Ida's en de menselijke coming of
age. De rode draad die Ida zelf in haar leven mist, is wel degelijk te ontwaren in haar
kijk op de wereld: veel dingen zijn onontkoombaar. Je kunt niet voorkomen dat je
geliefde je verlaat en dat je bent wie je bent. Het kernmoment in Ida's jeugd was het
inzicht dat ze niets of niemand anders kon zijn dan wie ze was. Toch legt Ida zich
hier niet bij neer. Ze zet zich ook actief in tegen klimaatverandering en presenteert
een inzicht waarmee we de problemen te lijf kunnen gaan: we moeten onszelf niet
langer als de centrale wezens van het heelal beschouwen en dingen als betekenisvol
in zichzelf zien. Dit hangt samen met de noodzaak om toe te geven dat niet alles in
de wereld maakbaar is; we moeten leren accepteren.
Het schokte mij dat de gevolgen van klimaatverandering in het boek als
onontkoombaar worden gepresenteerd en uiteindelijk als een golf over Ida heen
stromen. We kunnen niet ontsnappen aan het unhappy end als we op deze weg
doorgaan. Ida's held, de activiste Naomi Klein, stelt dat we helemaal niet onverschillig
zijn, maar juist verlamd raken door hoeveel het ons wél kan schelen. Door de
problematiek te thematiseren met behulp van een met zichzelf worstelende
klimaatwetenschapper voelde ik mij als lezer erkend in mijn eigen gevoel van
verlamming. Daarmee slaagt Marsman erin om haar lezers tot actie aan te zetten
zonder hen te veroordelen.
Lieke Marsman, Het tegenovergestelde van een mens. Uitgeverij Atlas Contact,
Amsterdam 2016, 176 blz, €19,99.
Joyce Rondaij

Gezondheid, eentonigheid en geluk
Alledaagse situaties en levensechte mensen: Vonne van der Meer beschrijft ze met
vaardige pen. Opluchting, heimwee, schaamte, geluk - en meteen het wantrouwen
daarover: op een sterke manier laat de verhalenbundel Brood, zout, wijn geschakelde
emoties zien. Niet alleen de emoties zetten een stap, ook de hoofdpersonen staan
vaak op een grens: twee protagonisten verkopen hun huis, sommige vrouwen zijn
recent alleenstaand geworden. Steeds onderzoekt Van der Meer hoe haar personages
zich gedragen in een nieuwe situatie.
In ‘Zwart jurkje’ volgen we de beslommeringen van de onlangs gescheiden Masja,
die in het derde verhaal met haar man nog een appartement kocht. Het verhaal speelt
rond Kerst; Masja besluit een jurkje te kopen bij een winkel waar ze al een paar keer
langs is gelopen, maar nog nooit binnen is gegaan. In een achterafstraatje, maar het
‘deed niet aan achterafprijzen’. Toch stapt ze er dit keer zonder te aarzelen binnen,
‘ze had zich nu eenmaal voorgesteld dat ze bij Ciao Bella zou slagen, zoals ze van
dit hele kerstfeest, het eerste zonder man, een vaste voorstelling had.’ Het
ongemakkelijke gevoel dat Masja in de winkel al bij de jurk had, blijkt als ze thuis
is gekomen een bijzonder hoogtepunt te zijn: ze brengt met de jurk aan de nacht door.
De jurk krijgt ze niet uit. Mees-
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terlijk voert Van der Meer haar lezers in dit fysieke ongerief mee. De bevrijding die
Masja uiteindelijk ervaart, omdat ze kiest voor haar psychotische pleegzoon (en
daarmee voor een kerstmaaltijd zonder haar ultimatum stellende zus en haar
pasgeboren nichtje) is daarom des te groter.
Getormenteerde personages zet Van der Meer neer. In het verhaal ‘Goede doelen’
besluit Inge te gaan collecteren. Ze groeit in haar rol en sluit haar avond af met een
rondje langs het terras. De rol van succesvolle collectant die het verhaal haar in eerste
instantie gaf ontgroeit ze: tot twee keer toe laat ze de collectebus ongemerkt achter,
terwijl ze opgaat in de geïnteresseerde Jack. Te goed van vertrouwen, denk je als
lezer, totdat Inge zelf tot dat besef komt (‘Roodkapje had hij haar genoemd - in de
auto of was het later in bed? Ze had een wolf mee naar huis genomen.’). Haar gevoel
van vernedering als ze de ruime gift van Jack ziet als hoerenloon is volkomen
begrijpelijk. Knap weet Van der Meer het verhaal weer over een andere boeg te
gooien, wanneer er beetje bij beetje andere herinneringen komen bovendrijven. Hoe
het echt zit, lezen we niet. Inge wil het geheel het liefst vergeten, maar krijgt door
haar hoge opbrengt een jaar lang bossen bloemen als Collectant van het jaar.
Op een natuurlijke wijze komt geloof in de bundel naar voren. Sterk is dat in het
langste verhaal uit de bundel: ‘Maagdenroof’. Marij wordt door de jonge Daphne
geïnterviewd over het door haar opgerichte Hands Off, een organisatie voor
bewustwording van mishandeling en misbruik. Daphne interviewt voor het eerst en
het gesprek ontwikkelt zich van een eenzijdig vragen stellen tot een tweegesprek.
Wanneer Marij terugdenkt aan Daphnes woorden, beschrijft ze: ‘Er kwam een glans
op je gezicht en ik werd afgunstig op de God die jou nader was dan je broek, je hemd,
je huid. Nader ook dan ik, ik wilde hem van zijn plaats verdringen.’ Voor Marij heeft
geloof een andere vorm: ‘Ik eer haar Heer op mijn manier, door zo goed mogelijk
voor zijn schepping te zorgen. Iedereen die een tuin heeft praat weleens tegen de
rozen of de sla. Ik ook, dat is mijn gebed. Kniel ik, zoals nu, dan is het om een roos
te verpoten die te weinig zon krijgt.’
Marij krijgt weinig gelegenheid om het gesprek van zich af te zetten, omdat Daphne
op haar terugreis een ongeluk krijgt. Door de intieme band die ze in korte tijd hebben
opgebouwd, blijft Marij terugkeren tot het gesprek. Op een ongedwongen manier
krijgt de lezer zo steeds brokstukjes van het gesprek te horen, dat eindeloos veel
complexer blijkt te zijn dan de aanvang deed vermoeden.
Indrukwekkend alledaags; dat realiseer ik me, wanneer ik twee weken na het lezen
van Brood, zout, wijn een vrouw hoor vertellen over haar eerste ervaringen als
collectant. Uit het leven gegrepen, net zoals de vrouw die een sleutel van het net
verkochte huis bewaart om nog één keer op het achtergelaten bed te kunnen liggen
en ook als de makelaar die een huis bíjna verkocht heeft en de zelfmoord die hij net
niet voor zijn ogen ziet gebeuren probeert te verhullen voor zijn klanten.
Hoofdpersoon Nele brengt de koper van hun huis naar gebruik van haar Duitse
voorouders een geschenkmand met brood, zout en wijn: wijn als teken van geluk,
brood als teken van gezondheid en voorspoed en zout ‘opdat je leven hier niet eentonig
zal zijn’. Maar ook onopvallende eentonigheid biedt veel kleurschakeringen, laat
deze bundel zien. Vonne van der Meer is op haar best in het genre van de korte
verhalen.

Liter. Jaargang 20

75
Vonne van der Meer. Brood, zout, wijn. Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam 2017,
192 blz., €19,99.
Suzanne van Putten

Rijklevende
Willem Kloos is een nog onbekende dichter als hij het voorwoord mag schrijven bij
de uitgave van de gedichten van wat toen zeker als een jonggestorven genie werd
gezien, zijn boezemvriend Jacques Perk (1859-1881). In Willem Kloos (1859-1938).
O God, waarom schijnt de zon nog! is zeer verhelderend en overtuigend neergezet
hoe hij zich in die klus draait. De vader van Perk, een geziene dominee, had namelijk
liever een literair zwaargewicht op de zaak gezet, maar Kloos heeft in zijn hoofd
gezet dat hij de pleitbezorger van Perk moet zijn. Na het nodige geduw en getrek
krijgt hij, het zal een thema in zijn leven worden, ten koste van wat scheve gezichten
zijn zin. En dat voorwoord lanceert inderdaad zijn literaire carrière. Men leert zo
gelijk de jonge Kloos kennen als een handig manoeuvreerder en een gedreven
doorzetter als het om literaire zaken gaat: als hij daarbij een vijand moet maken of
iemand de pas af moet snijden, dan is dat voor de goede zaak, waar hij heilig in
gelooft. Want de poëzie is alles, getuige een forse zin uit de genoemde inleiding op
Perk: ‘Geen genegenheid is zij [de poëzie], maar een hartstocht, geen bemoediging
maar een dronkenschap, niet een traan om 's levens ernst en een lach om zijn
behaaglijkheid, maar een gloed en een verlangen, een gezicht en een verheffing, een
wil en een daad, waarbuiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is, en
die alleen het leven levenswaard maakt.’ Kloos is hier drieëntwintig en de macht,
het grote gelijk en de volstrekte overtuiging spatten van de zinnen af.
Kloos had een nieuwe overtuiging hard nodig. Hoewel zijn naam in het hele boek
niet valt, hangt de geest van Friedrich Nietzsche (1855-1900) tegen de hanenbalken
van Kloos' leven. Ik weet niet of de geschriften van de Duitser toen al tot Nederland
doordrongen, maar het is een herkenbare boosheid die Kloos voortjaagt, gericht tegen
het burgerdom in het algemeen en het brave en alles inpakkende christendom in het
bijzonder: ‘o, dat [...] ergerlijke Christendom. [...] het Christendom wil niet het
menselijk leven in zijn gang en ontwikkeling, het Christendom wil den dood. [...]
Omdat ik het Christendom niet nodig heb, ik rijklevende, daarom haat ik het, tot de
dood’.
Overigens dient men dat rijklevende wel geestelijk op te vatten. Vanaf zijn jeugd
als berooide student, via zijn eerste stappen als medewerker aan wat zijn levenswerk
zou worden (het tijdschrift ‘De nieuwe Gids’), zowel tijdens zijn verblijf in het
krankzinnigengesticht, als tijdens zijn late huwelijk heeft hij bemiddelde vrienden
nodig die heel erg vaak de beurs voor hem moeten trekken. Hij is blut in Londen,
zonder een cent in Rome, zit krap in Brussel - Kloos schrijft een goed verwoorde
brief aan een vriend en de fondsen komen altijd weer binnen. Ook vrienden met wie
hij de grootste ruzies zoekt zijn soms later toch weer over te halen tot een stoffelijke
bijdrage: Frederik van Eeden, herinnerd als de schrijver van De kleine Johannes,
met wie Kloos zowel persoonlijk, als in de vriendenkring, als in het tijdschrift de
vloer had aangeveegd, neemt hem liefdevol op als hij als late dertiger uit

Liter. Jaargang 20

76
de kliniek komt. Daar heeft men hem net zo lang onder stroom gezet tot men het
vermoeden had dat hij zijn jarenlange onbeheersbaar lijkende drankgebruik misschien
nu in de hand zou kunnen houden. En inderdaad zijn de deliria en de argwanende
woedeaanvallen daarna grotendeels voorbij, al beweren sommigen dat het beste van
zijn poëzie ook van voor de behandeling dateert.
Dankbaar is hij Van Eeden overigens niet: dankbaarheid en inschikkelijkheid zijn
de man die vroeg zijn moeder verloor volstrekt vreemd. Ruzies, vetes en conflicten
om invloed op het tijdschrift en over, natuurlijk, geld, zijn een rode draad in zijn
leven. Zijn vrouw, Jeanne Reyneke van Stuwe, die hem trouwt als hij veertig is en
zij voor in de twintig, strijkt de laatste dertig jaar van zijn leven voor hem glad. Het
vuur is uit het tijdschrift, maar langzaam wordt Kloos een icoon van de Nederlandse
letteren; hij krijgt ridderorden, een jaargeld en positieve kritieken, maar zijn tijdschrift
gaat uit als een nachtkaars. Als hij als bijna tachtigjarige overlijdt, wordt het praktisch
niet meer gelezen.
Het is een boeiend boek: een geweldig tijdsbeeld. Je ziet de jonge Amsterdamse
mannen tobben in een door en door burgerlijk Nederland. Een mooie schets van hoe
een kleine kliek gelijkgestemden, die ofwel toevallig bij elkaar in de straat wonen
of op dezelfde school zaten, een tijdschrift kunnen beginnen en er een invloedrijk
geschrift van weten te maken, waarin de poëzie van Nederland voorgoed veranderd
werd. Het is ook het verhaal van al Kloos' grote vriendschappen en ruzies, die
ongeveer één op één liepen. De nadruk ligt sterk op de eerste veertig jaren van Kloos'
leven - de laatste drie decennia moeten het praktisch met één hoofdstuk doen, maar
dat is ook wel te begrijpen: de strijd was toen ook wel gestreden. In het enigszins
eigenaardige nawoord komt plotseling de kwestie van Kloos' al dan niet aanwezige
homoseksuele gevoelens ter sprake, terwijl die spanning in de tekst ook zonder die
explicitering aan het einde al duidelijk was. En de slotalinea, eindigend in ‘Zijn status
was legendarisch’ had wel wat vriendelijker en weemoediger gekund. Maar het is
een degelijk uitgevoerd, plezierig geschreven en bijzonder informatief boek. Wie
met enigszins galmende stem ‘Ik ween om bloemen in de knop gebroken’ wil durven
blijven zeggen op feesten en partijen, is gehouden dit boek aan te schaffen en te zien
wat Kloos allemaal heeft moeten meemaken om zulke regels achter te laten.
Peter Janzen en Frans Oerlemans, Willem Kloos [1859-1938] O God, waarom schijnt
de zon nog! Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen 2017, 408 blz., €29,50.
Menno van der Beek

Hunkering naar iets blijvends
Naarmate je een dichter beter meent te kennen, wordt het recenseren van nieuw werk
moeilijker. Het gegeven dat je haar tot nu toe ‘goed’ vond, helpt daarbij niet erg.
Ruim twee maanden liep ik met As, vuur van Hester Knibbe rond, letterlijk, in het
genadig ruime zijvak van mijn schooltas en zo af en toe las ik er wat in. De thematiek
kwam me bekend voor, evenals de omzichtige, hortende formulering. Ook de
verwijzingen naar de (Griekse) mythologie ontbraken niet. Op het eerste gezicht dus
weer een echte Knibbe, constant in het leveren van kwaliteit.
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Maar zo gemakkelijk wilde ik mij, en lezer dezes, er niet vanaf laten komen. Poëzie
blijft toch ‘een daad van bevestiging’ (Lucebert) en dat wil je voelen. Ook de dichter
heeft daar recht op. Dus besloot ik tot een andere benadering, in de hoop op nieuw
licht. Tijdens de hondsdagen las ik, uitgestrekt in mijn hangmat, de bundel twee keer
helemaal door en in september confronteerde ik mijn leerlingen uit 6 vwo, gewend
aan Latijnse lyrische poëzie, met de titel en een stuk of wat gedichten. Dat leverde
wel wat op. Een gisse jongedame met een neus voor stijl zei meteen: ‘Er ontbreekt
een woord in de titel, het moeten er toch drie zijn?’, want zo hebben ze dat geleerd
(Heerlijk, helder,...; vrijheid, gelijkheid,...). Dankbaar noteerde ik wat een levendige
groepsdiscussie opleverde: Feniks (!) als - bewust verzwegen - derde woord,
aansluitend bij het grondthema ‘hunkering naar iets blijvends’. En: waarom As, vuur
sterker is dan Vuur, as. Toch niet mis, vond ik. Vervolgens las ik wat voor, losse
strofen die ik had aangestreept omdat ik ze treffend vond:
‘[...] was het mogelijk geweest, had hij plakjes lucht meegenomen.’
‘[...] Er opende / zich een zo wijd mogelijke wereld en ik / lag daaraan ten grondslag.’
‘[...] We hieven // het glas op de avond, de bonte mensenparade / kleurige boten, zwart water.
We hieven / en hieven onszelf nog niet op.’

Voorzichtig instemmend geknik, het eerst bij de meisjes, de jongedame voorop.
‘Bast’ las ik in zijn geheel voor en daarmee kreeg ik zelfs enige beweging in de
jongenshoek.
‘Hij stak een tak in de grond, ging / zitten en sprak tot de tak: // wortel
diep, reik hoog, krijg / omvang en bast waar een hart in // gesneden kan
worden. En de tak / schoot wortel, rekte en spreidde zich / hoger en wijder,
kreeg omvang en bast en toen // kwam er iemand kwam er / een mes aan
te pas voor het hart. // Nog staat de boom, gekortwiekt / zijn kroon. En het
hart? Ach het hart -’
Toen was het er weer, het gevoel dat je liever geen sentiment noemt, omdat iemand
die dichten kan het opwekt en diezelfde avond las ik de bundel nog een keer aan
mezelf voor, hardop fluisterend zoals men in de Oudheid gewoon was ‘stil’ te lezen
en ik was voldaan.
Valt er dan verder geen commentaar op deze bundel te leveren? Zeker wel. Dat
het enjambement op den duur nogal voorspelbaar wordt, bijvoorbeeld, en daardoor
een omgekeerd effect bewerkstelligt. Dat een ellips niet altijd goed uitpakt (‘gedacht
aan al het scheepgaan dat hij achter zich’). Dat een bijna-psalm als ‘GIJ’ ontsierd
wordt door de frase ‘[...] het roer in mijn handen draait de brij van mijn wankel’ en
ontregeld door de in het verband onbegrijpelijke slotwoorden ‘Nachtschade. Wikke’
waardoor ik de ‘sjofele ziel’ uit de voorlaatste regel ineens helemaal kwijt was. De
vraag, of de bundel niet sterker was geëindigd met ‘Laatste vlucht’, dat afsluit met:
‘[...] Het was toen alleen nog // een kwestie van worden gelost.’ De twee gedichten
die dan nog volgen, blijven hier duidelijk bij achter. Ook een gedicht als ‘Stromen’
heeft niet zoveel om het lijf, als een soort toegift bij Lethe, de mythische rivier der
Vergetelheid, uit het vorige gedicht. De dichter mag afsluiten, zoals het hoort. Met
‘As’:
[...] wat van het gesprokkelde rest.
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hoe de vlammen zengden en vraten tot
de ziel van het dier was verdampt en het lijf
verdeeld tussen honger en tanden. Had gemerkt
dat het haar op zijn tanden verschroeide, voelt
de gloed zijn voeten verwarmen, weet van.
Loom verlangen sluipt in de hand, blaast
in de nagloei en slaap kruipt in hem nu
de jacht het vreten en waken voorbij.
Hij vlijt zich naast de restanten.

Hester Knibbe, As, vuur. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 2017, 80 blz.,
€17,99.
Mart van der Hiele

Dichterbij wat heilig wordt genoemd
Van der Graaff is bekend als jonge veelbelovende dichter die met zijn twee
dichtbundels Vluchtautogedichten (2013) en Dood werk (2015) diverse prijzen in de
wacht sleepte, maar met de publicatie van zijn eerste roman heeft hij een nog veel
groter publiek bereikt. En terecht, want de roman is een meesterwerk, geschreven
op een eigenwijze toon en in een beeldrijke, licht lome stijl die de dichter in hem
onthult. Van der Graaff gaat in Wormen en Engelen op zoek naar antwoorden. Hij
wil dwars door alle afkeer heen zijn gereformeerde jeugd in het polderlandschap
begrijpen en ontdekken wat mensen in het geloof zien. Hij keert in zijn personage
Bram terug naar Goeree-Overflakkee, het Zuid-Hollandse eiland onder de rook van
Rotterdam waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. ‘Eenvoud en grootsheid, is dat de
centrale mythe van dit eiland? Het minimalistische toneel van de polder, het gebrek
aan bomen, gebouwen, verhogingen in het algemeen, doordringen je voortdurend
van het besef dat jij op de aarde staat, onder de lucht, op een sobere ondergrond
waarop alles zo existentieel kan aanvoelen; de mens, voortstrompelend over een
akker - ideale omstandigheden voor het protestantisme dat hier nog altijd bloeit, het
individu naakt voor de Heer, afhankelijk van genade die van boven komt.’
Hoofdpersoon Bram, opgegroeid op Goeree-Overflakkee, studeert
kunstgeschiedenis in Utrecht. Ook schrijft hij af en toe wat korte verhalen. Hij krijgt
een relatie met Lena, student Literatuurwetenschap en dichter. De bel gaat rinkelen
als zij Bram vertelt dat ze bezig is met een bundel die de titel Dood werk moet krijgen.
Vormen Bram en Lena samen dichter en schrijver Van der Graaff die een tweestrijd
in zijn innerlijk ervaart? Is Lena misschien de ‘nieuwe’ Utrechtse Maarten en Bram
de ‘oude’ Flakkeese Maarten, of de ‘nog nieuwere’ Maarten die zijn verleden wil
begrijpen? Dat zou een verklaring zijn voor het feit dat Lena op den duur een punt
zet achter de relatie - ze kan niet mee komen in de zoektocht van haar Bram. Hij
schermt die zoektocht overigens ook voor haar af. Het komt op haar over alsof Bram
onder ‘dikke plakken stilte’ zit waar ze niet doorheen kan komen. ‘We hadden het
niet vaak over geloof. Als het gebeurde luisterde ze, stelde ze heel goede vragen,
maar het lukte me niet om zinnen te maken waarin het beeld van mijzelf als
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mand die het bekende verhaal wil vertellen over de trek van platteland naar stad, van
God naar afhaalsushi.’ Dit model bevredigt Bram niet. Hij wil meer te weten komen.
Vandaar dat hij zich, als enige niet-theoloog, aansluit bij een ‘werkgezelschap’ van
theologen en later in de roman besluit zijn vriend Paul, dominee op Flakkee, diepgaand
te interviewen. Niet als journalist, maar om over hem te kunnen schrijven. Literaire
nonfictie.
De thematiek van Van der Graaff doet denken aan de recent verschenen roman
Hoor nu mijn stem (2017) van Franca Treur. Toch lopen de verhalen flink uiteen.
Hoewel beide schrijvers terugkeren naar het platteland en de christelijke kring waar
zij hun jeugd hebben doorgebracht, is er een hemelsbreed verschil in de manier
waarop ze terugblikken. Gina heeft zich ontworsteld en keert terug omdat de situatie
dat van haar vraagt. Bram kiest er zelf voor om het christendom dat hij bewust heeft
achtergelaten beter te leren begrijpen. Zijn vader laat zich plotseling (over)dopen en
een vriend van hem wordt vrijwillig dominee, nota bene op het eiland dat hij zelf
met een zucht van verlichting achter zich gelaten heeft. Wat zoeken deze mensen
die hem na staan in de kerk? Hij wil tijdelijk terug naar het eiland. ‘Niet om me te
warmen aan nostalgie of om afstand te nemen, laat staan wraak, maar om dichterbij
te komen.’ Het is weinig vernieuwend om een klassieke ontworstelingsroman te
schrijven - wat Van der Graaff doet is gedurfd, authentiek en overtuigend. Het is
waar dat kerken leeglopen, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die er voor het
eerst of nog altijd hun heil zoeken. Wat drijft deze mensen? Deze zoektocht om de
ander te begrijpen en zelf antwoorden te krijgen op prangende vragen inspireert.
De roman van Van der Graaff leest prettig en zorgt ervoor dat je af en toe de pen
pakt om iets te noteren op je ‘nog-te-lezenlijstje’. Simone Weil bijvoorbeeld, een
filosofe, zo je wilt mystica, die op de drempel van de kerk blijft staan. Net zoals Van
der Graaff? Hij krijgt antwoorden, maar niet alles is voor hem afdoende. De hunkering
naar het bovennatuurlijke blijft, in de vorm van een intense hoop. ‘Misschien hoop
ik toch dat er iets schuilgaat onder alles wat er hier nog altijd heilig wordt genoemd.’
Maarten van der Graaff, Wormen en Engelen. Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam
2017, 272 blz., €19,99.
Els Meeuse
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Schrijvers
Benno Barnard (1954) is dichter, essayist, vertaler en toneelschrijver. Hij was
in 2016 gastschrijver van Liter.
Jos den Bekker (1946) is vertaler Engels en Spaans.
Len Borgdorff (1952) zit achter zijn bureau. Hij wandelt en fietst. Daarnaast
schrijft hij gedichten, columns en verhalen.
Pieter Boskma publiceerde veertien dichtbundels en de roman Een foto van
God, het romangedicht De aardse komedie en de verhalenbundel Westerlingen.
Kim de Goffau doceert aan het OSG Hugo de Groot in Rotterdam.
Mark de Haan (1987) is redacteur essayistiek bij Liter. Hij studeerde Nederlands
in Leiden.
Gerda van de Haar (1965) publiceerde met Marcel Barnard het handboek De
Bijbel cultureel. Zij werkt aan een studie over Marcel Möring.
Marjolijn van Heemstra (1981) is theatermaker, dichter en
godsdienstwetenschapper.
Mart van der Hiele (1964) is dichter en werkt als docent klassieke talen.
Ruben Hofma (1992) is boekhandelaar, literatuurjournalist en dichter. Met zijn
scriptie over journalistiek en gedichten won hij de Afstudeerprijs Villamedia.
Hester Knibbe (1946) publiceerde een tiental dichtbundels. Voor Archaïsch de
dieren (2014) ontving zij de VSB Poëzieprijs. Dit voorjaar verscheen haar bundel
As, vuur.
Bas Kwakman (1964) is beeldend kunstenaar en directeur van Poetry
International. Recent kwam zijn boek Hotelkamerverhalen uit.
Els Meeuse (1988) doceert klassieke talen en Nederlands.
Marcel Möring (1957) is schrijver. In 2013 was hij gastschrijver van Liter. Zijn
nieuwste roman Eden verscheen voorjaar 2017.
Christely van Mourik doet de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur
aan de Universiteit Utrecht en is redacteur van Liter.
Trijn Romein is beeldend kunstenaar.
Joost Vormeer (1983) is freelance journalist. Hij publiceerde essays en korte
verhalen in Liter, De Revisor en Gierik & NVT.
Tommy Wieringa (1967) is schrijver. Dit najaar kwam zijn roman De heilige
Rita uit. Hij is in 2017 gastschrijver van Liter.
Mieke van Zonneveld (1989) is dichter. Dit jaar kwam haar debuut Leger uit.
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