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new israel?

Op zoek naar Amerika

de slachting bij Wounded Knee, de
New Deal van president Roosevelt
– ze komen allemaal voorbij.
Doordat Mak Steinbeck’s reis
minutieus volgt komen sommige
delen van de Verenigde Staten niet in
het boek voor. Hij komt bijvoorbeeld
niet in Alabama, Georgia en South
Carolina. Daardoor is er weinig tot
geen aandacht voor thema’s als de
burgeroorlog, de plantages, de
Founding- en Pilgrim Fathers;
thema’s die een belangrijk onderdeel
van de Verenigde Staten vormen. Ook
komt het religieuze karakter van het
land – ‘God bless America!’ hoor je te
pas en te onpas – summier aan bod.
Desalniettemin is Reizen zonder John
een aanrader voor iedereen die de
Amerikaanse samenleving beter wil
leren kennen.
door Jehannes Regnerus

In Newtown, in de Amerikaanse staat
Connecticut, worden in en nabij
een school 26 mensen, waaronder
20 kinderen, in koelen bloede doodgeschoten. De dagen na deze vreselijke gebeurtenis lopen de verkoopcijfers van vuurwapens op tot
recordhoogte. En dat in het land dat
door velen wordt gezien als ‘God’s
New Israel’. Begrijpt u het? Ik niet,
daarom ben ik Geert Mak’s Reizen
zonder John gaan lezen, mij aanbevolen als een uitstekende introductie
op de geschiedenis van de Verenigde
Staten. Mak volgt in dit monumentale boek van meer dan 520 bladzijden het spoor van de schrijver John
Steinbeck, die in het najaar van 1960
met zijn poedel Charley een soort van
ontdekkingsreis maakte, dwars door
de States. Mak onderzoekt, al kijkend
en pratend met wie hij maar ontmoet, tientallen onderwerpen uit
heden en verleden: van de machtige
lobby’s, het verloederde Detroit, de
politieke besluitvorming (of juist
het ontbreken ervan) tot iconen
van de Amerikaanse geschiedenis.
De expeditie van Lewis en Clark,
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Reizen zonder John. Op zoek naar Amerika,
Geert Mak, uitgeverij Atlas Contact,
€ 34,95 gebonden, € 24,95 paperback

veelheid

dat hij sloeg.’ In het geesteskind van
Gerrit Komrij wordt ook stilgestaan
bij de dood van Rutger Kopland.
En een poging om de zeer teruggetrokken levende Neeltje Maria Min
(Voor wie ik liefheb wil ik heten) te
interviewen, is vooral boeiend vanwege de afhoudendheid van Min. Na
een ‘Gatver. Ik wil dat niet. Ik heb ook
niets te vertellen. Neem maar iemand
anders’, wordt er toch nog anderhalve
pagina aan wetenswaardigheden uit
de dichteres gepeurd. Stille wateren
hebben diepe gronden – en soms
mooie poëzie opgeleverd.

over een groep rouwende ouders die
allemaal een kind verloren. De zoon
van Grossmann was soldaat en
sneuvelde: ‘Ik zocht de plek waar ik
contact kan maken met de dode, hem
aan kan raken, juist binnenin mijzelf.’
En: ‘Poëzie is van mijn rouw de taal.’
Nieuwe Liefde, uitgeverij De Nieuwe
Liefde, jaarabonnement (vier nummers)
€ 29,50

Rouwende ouders

awater

De nieuwste Nieuwe Liefde (‘magazine
voor cultuur, religie en politiek’) biedt
een scala aan onderwerpen. Of dat
een kracht of een zwakte is, laat ik
graag aan het oordeel van de lezer
over. In het recente nummer
waaieren de thema’s uiteen van Eigen
Kracht gezinnen – niet de jeugdzorg
bedenkt oplossingen voor problemen,
maar het gezin zelf – en dichter
Ramsey Nasr, tot Europarlementariër
en eurofiel Guy Verhofstadt. Zijn
pleidooi voor een federaal Europa is
na de verschijning van zijn manifest
Voor Europa! niet verrassend. Boeiend
is het interview met de invloedrijke
Israëlische schrijver David Grossmann. Hij is bekend van romans als
Liefde en Het Zigzagkind. Recent
verscheen van hem Uit de tijd vallen,

In de periode dat schrijver en dichter
Gerrit Komrij Dichter des Vaderlands
(2000-2004) was, richtte hij de
Poëzieclub en het tijdschrift Awater op.
In het laatste nummer van Awater
staan diverse schrijvers uitgebreid
stil bij de dood van Komrij. Zo ook
F. Starik: ‘Vanaf het moment dat je
sterft wordt je innerlijk gewogen,
door de mensen die je hebt gekend,
en als je beroemd bent, door de
mensen die jou kenden, ook al kende
jij hen niet. Je wordt bijgezet in een
hoekje van ons hart, en het is nu aan
ons om te bepalen hoe groot dat
moet zijn, of er een raam in moet,
zodat je er af en toe nog naar kunt
kijken. Ik ben nog altijd een beetje
beduusd van de omvang van het gat

Komrij herdacht

van die tijd de achtergrond vormt
voor de beschrijving van het leven
en werk van een gedreven man. Het
boek maakt prachtig zichtbaar hoe
Revius zich verhield tot de prille
protestantse wereld. Revius’ werk
krijgt op die manier kleur en leven,
de man achter de verzen en stellingen krijgt diepte, smoel. Zijn reactie
op de remonstrantse beweging, zijn
aantekeningen bij de Statenvertaling,
zijn briefwisselingen met zeer- en
hooggeleerde heren uit binnen- en
buitenland, alles toont een enorme
ijver en toewijding. Hij schrijft
lyrische gedichten en zelfverzekerde,
nauwgezette wetenschappelijke
Awater, uitgever de Poëzieclub, los
stellingen. En daar tussen beweegt
nummer € 6,90
zich een man met grote invloed. Zijn
persoonlijk leven blijft goeddeels
onbelicht, slechts hier een daar is
een glimp te vinden van zijn huweEen man met invloed
lijksleven, zijn kinderen. Daar schreef
hij niet of nauwelijks over. Des te
Eerst de waarheid, dan de vrede is een
meer schreef hij óver en aan zijn
ernstig boek, over een ernstig mens.
tegenstanders, zeker aan het einde
Jacob Revius – predikant, dichter,
van zijn leven in de felle strijd met en
theoloog, historicus, wetenschapper,
rond Descartes. En dat werd een
vertaler – leefde dan ook in een
ernstige tijd. De wilde, woeste tijd van gênante vertoning, wat dit boek
feilloos laat zien. Revius wordt niet
de Reformatie is net voorbij, en de
mooier of belangrijker gemaakt, niet
gereformeerde wereld begint zich te
stabiliseren en te ontwikkelen. Het is ingelijfd of in een hokje gestopt. Hij
komt simpelweg tot zijn recht.
de kracht van dit boek dat de ernst

ernstige tijd

door Wieteke van der Molen
Eerst de waarheid, dan de vrede, Jacob
Revius (1586-1658), Enny de Bruijn,
uitgeverij Boekencentrum, € 34,90

pijnlijk

Persoonlijke terugblik
Wie praat over het weekblad Elsevier
in de verzuilde jaren ’70 en ’80 van de
vorige eeuw, heeft het over een uitgesproken rechts medium. Rechtser
dan het huidige Elsevier, dat toch met
weinig moeite hetzelfde etiket opgeplakt kan krijgen. Toch was in die
jaren van uitgesproken polarisatie Rex

Brico (1928) de spraakmakende, linkse
(religie)verslaggever van het blad. Hij
overleefde diverse hoofdredacteuren
en conflicten, en greep de kans om
gezichtsbepalende interviews af te
nemen. Met moeder Teresa, bisschop
Gijsen en Desmond Tutu, om maar
eens enkele dwarsstraten te noemen.
Ook deed Brico het allerlaatste interview met de eerste vrouwelijke
minister van Nederland, Marga
Klompé. Hij doet er gewag van in het
soms ontwapenend pijnlijke, maar
prettig leesbare boek De odyssee van
een journalist. In dit boek slingert
Brico heen en weer tussen de verschillende tijdvakken in zijn leven.
Bovenal maakt hij de lezer duidelijk
dat achter de bekende verslaggever
een worstelend, vaak wanhopig mens
schuilging.
Op zijn vijftiende heeft hij door dat
hij homoseksueel is. Wat volgt zijn
periodes van compensatie – ‘zendingsactiviteiten’ voor de Katholieke
Actie; ellende – afwijzing, shocktherapie, een zelfmoordpoging; en intrigerende partnerkeuzes – alle partners
van Brico kiezen uiteindelijk voor een
leven als hetero. Zijn ‘eerste en
diepste liefdeservaring’ werd ‘letterlijk’ uit zijn ‘lijf gebrand’. Niet verwonderlijk dat Brico ook nu nog
spreekt over ‘mijn afwijkende
seksuele geaardheid’. ‘Mijn leven is
een lange zoektocht geweest naar
minnaars en maatjes. Maar in wezen,
zo denk ik nu, was dat dezelfde zoektocht als die naar God.’ Na zijn
vijftigste heeft Brico geen seks meer.
Jaren later volgt ook het definitieve
afscheid van God.
De titel van Brico’s boek suggereert
een thuiskomen. Je vraag je na het
uitlezen van de laatste pagina af waar
dat zal zijn.
De odyssee van een journalist, Rex Brico,
uitgeverij Ten Have, € 22,95
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