boeken & bladen

Hans Werkman (1939) publiceerde ruim vijftig boeken.
De meest recente zijn: Bijeen
met man en muis, ontmoetingen
met schrijvers (2009), Bitterzoete
overvloed, de wereld van Willem de
Mérode (2011) en Er gaat een Man
door Kanaän (2012).

ding van een snikkende boekenwurm,
Martin Ros. Hans Werkman beschrijft
het allemaal op speelse wijze. Soms
persoonlijk, soms vooral associatief.
De bundel sluit af met de priesterwijding van oud-journalist Jim
Schilder, een oud-leerling van Hans
Werkman: ‘En dan is het receptie,
met van alle kanten voorzichtig
opdringerige mensen. Ik feliciteer
Jim. Hij is terug bij God.’

Hans Werkman
Boekjes bij de
thee Over lezers
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uit het zicht verdwijnen als je niet
onder de tafel kijkt. Die religieuze
grondhouding heeft niet alleen te
maken met eerbied en dankbaarheid,
maar ook met eenvoud en soberheid.’

grondhouding
Ons dagelijks brood
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Herademing, te bestellen bij vbk Media,
0344 63 70 85, of via
abonnementen@kok.nl, € 9,–
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Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, koos als thema ‘Ons
dagelijks brood’. ‘Het dagelijks brood
is al het voedsel dat een mens nodig
heeft om ‘vandaag’ te leven. Zonder
‘brood’ is er geen leven mogelijk.’
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kingen: het eten van bloed is verboden. Verder is er een mooie schets
van het Franciscaans Milieuproject
Stoutenburg. Vlakbij Leusden leeft
hier een gemeenschap ‘vanuit een
diepe verbondenheid met de natuur’.
Of zoals de franciscaan Guy Dilweg
het zegt: ‘Stoutenburg is meer dan
eten. De maaltijden zijn geen doel op
zichzelf, maar een uitvloeisel van een
religieuze grondhouding. En die kan

Jan Gruiters Nooit meer oorlog

Publicatie van het Thijmgenootschap

Hans Werkman is vooral bekend als
de biograaf van de dichter Willem de
Mérode. Dat Werkman daarnaast in
zijn langjarige schrijverscarrière een
vijftigtal boeken en honderden
kortere stukjes schreef over zeer
uiteenlopende thema’s, is niet bij
iedereen bekend. Veertig van zijn
redelijk recente columns uit het
Nederlands Dagblad zijn nu bewerkt
en gebundeld tot Boekjes bij de thee.
Werkman beschrijft daarin hoe hij in
het Klein Seminarie van Rousselaere
de sporen volgt van dichter Guido
Gezelle. Ook de zeventigste verjaardag van Jan Siebelink komt voorbij.
Cabaretier Freek de Jonge houdt op
dat feest een toespraak waarbij hij het
Onze Vader verbastert. ‘Geen mens in
de Rode Hoed die erom lacht, en zo
hoort het ook’, schrijft Werkman.
Beschreven wordt hoe Willem
Barnard, alias Guillaume van der
Graft, een voorschot neemt op zijn
begrafenisdienst. Het vertrek van
uitgeverij Kok uit Kampen (‘herstructurering is het toverwoord’) komt
langs, net als de laatste radio-uitzen-
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Guy Dilweg

Boekjes bij de thee. Over lezers en
schrijvers, Hans Werkman, uitgeverij
Mozaïek, € 14,90
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e bevat veertig aangenaam beschreven ontmoetingen
chrijvers en hun boeken.

Hans Werkman Boekjes bij de thee

Vrijdag stond Hans Werkman in Amsterdam op de
sengracht 1101 om thee te drinken bij een man met
aam. Wat die twee daar bespraken, vertelt Werkman
eertig stukjes in Boekjes bij de thee.
de inhoud: op verjaarsvisite bij Jan Siebelink; praten
e toneelknecht over de opvoering van Anne Franks
ezing voor een publiek van drie mensen en een hond;
gstocht door het kleinseminarie van Guido Gezelle
et bizarre afscheid van Martin Ros bij de avrozame Peerke en z’n kameraden voor vijftig eurocent; de
g van oud-leerling Jim Schilder.

Tenzij anders vermeld, zijn de bijdragen op deze pagina’s
van de hand van Martin Maassen, martin.maassen@doopsgezind.nl

Jan Gruiters

Nooit meer oorlog
Winnende missie of
verloren visioen?
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Stappen in de goede richting
Nooit meer oorlog, dat was de wens
van velen na de verschrikkingen van
de Tweede Wereldoorlog. Daarom

koos Jan Gruiters, algemeen directeur
van de vredesbeweging ikv-Pax
Christi, deze woorden als titel voor
zijn onlangs verschenen boek. Hopen
op nooit meer oorlog is hopen op iets
dat wellicht onbereikbaar is. Vaclav
Havel schreef ooit over hoop, dat
‘ergens voor werken goed is, niet
omdat het kans van slagen heeft,
maar om de zekerheid dat het zinvol
is’. Die hoop is voor Gruiters richtinggevend: niet alleen het eindresultaat
telt, maar ook de weg er naartoe, de
stappen in de goede richting. En die
zijn er.
Gruiters schrijft over het veranderend
karakter van oorlogen en over de
internationale verdragen die moeten
helpen oorlogen te voorkomen. Die
verdragen worden nogal eens geschonden, met als duidelijk voorbeeld
de inval van de Verenigde Staten in
Irak. Hij noemt die oorlog echter niet,
en wat hij daarvan vindt komen we
niet te weten. Ook schenkt Gruiters
aandacht aan ‘vredesmissies’ in door
burgeroorlogen geteisterde landen.
Missies die hun doel nogal eens
voorbij schieten, omdat er teveel
burgerslachtoffers vallen. Dat laatste
gebeurt met name als de strijd ter
bescherming van de eigen militairen
vooral via de lucht plaatsvindt. Hij
spreekt in dit verband zijn zorg uit
over drones, onbemande vliegtuigjes
die dood en verderf zaaien. Ons land
wil er vier aanschaffen en kan dat
beter niet doen, schrijft hij. Gruiters
concludeert dat onderhandelen onder
het motto Give peace a chance niet
altijd de meest effectieve wijze is om
langdurige vrede te bewerkstelligen.
Soms geeft een militaire overwinning
meer zekerheid op een blijvende
vrede. Een wellicht terechte, maar
toch treurige constatering.
In zijn boek heeft Gruiters een
gedegen overzicht gegeven van de
huidige stand van zaken in vraagstukken van oorlog en vrede. Het leest,
ondanks de droevige verhalen, prettig

en is bedoeld voor mensen die de
hoop op een veiliger wereld niet
opgeven.
door Bart Smits
Nooit meer oorlog, Jan Gruiters, uitgeverij
Valkhof Pers, €14,50

‘verbindende’ patronen. Dwars is ook
de manier waarop de ontwerpers de
foto’s soms half van de pagina af
laten lopen, of artikelen op rare
plaatsen op de pagina laten beginnen. Er is misschien wel iets teveel
over nagedacht, want het zit de
leesbaarheid van de artikelen in de
weg. Aan de andere kant, als de
lay-out er niet was, dan bleef er niet
veel dwarsigheid over in Dwarse
Vrouwen. Het is allemaal nogal
politiek correct en voorspelbaar,
hoewel sommige persoonlijke verhalen indringend zijn en een meer
zelfstandige context verdienen.
‘Osman en zijn eer’ van Trees Pels is
wat mij betreft een positieve uitzondering. Misschien omdat het, lekker
dwars, over een man gaat?
door Wieteke van der Molen

breed beeld

Dwarse Vrouwen: Verbindingen en
Verbeeldingskracht, Joke van der Zwaard,
Janine Janssen, Saskia Keuzenkamp,
Fouzia Outmany (red.), Amsterdam
University Press 2009, € 12,–

Vrouwen in de maatschappij
Dwarse Vrouwen is een boek door en
over vrouwen. De talloze en diverse
bijdragen van de talloze en diverse
auteurs en co-auteurs gaan dwars
door verschillende generaties, achtergronden en sociale lagen heen. Van
fotoreportage tot briefwisseling, van
script tot onderzoeksresultaten wordt
een beeld geschetst van dwarse vrouwen en dwarse reacties op moderne
situaties. Op een enkel artikel na,
zoals ‘Lachwangetje in Krantenland’
van Klaartje Jaspers en Fouzia Outmany, overheerst een ernstige toon
met steeds een randje zelfrechtvaardiging en een licht geheven vingertje
naar de (falende) maatschappij.
Die zware toon correspondeert niet
met de speelse lay-out. Slechts een
klein deel van de bladzijden wordt
gevuld met tekst, in akelig kleine
lettertjes. De rest wordt opgevuld met

vrijmoedig

Zoeken naar een eigen weg
Harm Knoop schrijft in Leef je eigen
mythe – Religie, mythen en ons zelf over
de angst die het rechtzinnig geloof
in zijn jeugd met zich meebracht. Hij
hoopte die angst kwijt te raken door
theologie te gaan studeren. Maar bij
het lezen van de bijbel merkte hij dat
het steeds over anderen ging, niet
over hem. Geïnspireerd door het
werk van Carl Jung en de mythologie
van Joseph Campbell beschrijft Harm
Knoop zijn weg door religie en leven.
Zie www.doopsgezind.nl voor de
volledige boekbespreking door Bart
Smits.
Leef je eigen mythe. Over religie, mythen
en ons zelf, Harm Knoop, uitgeverij
Valkhof Pers, € 18,50
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