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door Wieteke van der Molen
Dagboek van een zoekend christen,
Monique Samuel, Amsterdam 2012,
€ 12.50

Monique Samuel is jong, slim, mooi,
lesbisch, (door een oogziekte) bijna
blind, van gemengd EgyptischNederlandse afkomst, en last but not
least: christen. Een ongebruikelijke
combinatie. Geen wonder dus dat ze
de laatste jaren is uitgegroeid tot een
veelgelezen auteur en graag geziene
gast in praatprogramma’s. Haar
laatste boek heet Dagboek van een
zoekend christen, waarin ze haar
zoektocht langs kerk en geloof
beschrijft. Als ‘christen 2.0’, zo ziet ze
zichzelf. Het boek leest vlot. Samuel
citeert vrijelijk uit boeken die haar
inspireren, en lardeert haar zoektocht
gul met haar eigen spirituele, verrijkende, opmerkelijke en soms
frustrerende ervaringen en herinneringen. Het is echter geen genuanceerd boek, integendeel. Het beeld
dat ze schetst van het ‘oude’ christendom waar de christen 2.0 niets meer
te zoeken heeft, is star en eenzijdig.
Verwarrend is ook de manier waarop
Samuel in haar betoog voortdurend
van persoon wisselt. ‘Ik’ wordt
gebruikt voor haar eigen worsteling
met de starre ellende van het ‘oude’
christendom en haar zoektocht naar
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tegeltjeswijsheid
Hulp bij romans lezen

Schrijvers hebben ons door de jaren
heen met meer vragen dan antwoorden opgezadeld. Voor al die lezers die
door de bomen het bos niet meer
zien, stelde Jeroen Vanheste de
bundel De Wijsheid van de Roman op,
waarin hij ‘literaire antwoorden op
filosofische vragen’ geeft. Dat is een
nogal forse claim, die Vanheste helaas

niet kan waarmaken. Het boek voert
ons langs een bont gezelschap: onder
meer Don Quichot, T.S. Elliot, Marcel
Proust en Leo Tolstoj passeren de
revue. Behalve het feit dat het allemaal schrijvers betreft, zijn er weinig
overeenkomsten te vinden. Dat is
prettig, want hierdoor kunt u de
hoofdstukken prima in willekeurige
volgorde lezen.
Wie verwacht na het lezen van dit
boek zijn gedachten weer op een rijtje
te hebben, komt bedrogen uit. Het
boek biedt enkel context en handvatten bij het lezen van deze schrijvers.
Bij taaie schrijvers kan dat u evenwel
door een boek heen slepen. Voor de
duidelijkheid: ook dat is al meer dan
de moeite waard. Maar voor antwoorden hoeft u deze bundel dus niet te
kopen. Misschien maakte Vanheste
het zichzelf erg moeilijk door de
spectaculaire ondertitel. In zijn
wanhopige zoektocht naar een
antwoord, sluit hij zijn boek als volgt
af: ‘Don Quichot, en met hem tal van
andere romanpersonages, toont ons
in al zijn dwaasheid en wijsheid wat
de mens is, of in elk geval wat hij kan
zijn: een dromer van onmogelijke
dromen. Daarom is dit boek opgedragen aan Dulcinea’. Au. Met deze
clichématige tegeltjeswijsheid doet
hij de andere besproken schrijvers
schromelijk tekort.
door Rob Goossens
De wijsheid van de roman, Jeroen
Vanheste, uitgeverij Damon, € 24,90

van de weinigen nog eenmalig
€ 25.000,– subsidie, om de vernieuwende plannen op het gebied van
digitalisering uit teBoekentips
voeren. Daarna
Het fluisterkind
hooggevoelige
moet het helemaal
op Jouw
eigen
benen
kind
staan. Overlevingsstrijd of niet, de
redactie fabriceerde een interessant
themanummer onder de titel
‘Damascus’. In dit nummer staan
Kinderen en
Relax kids! Schrijver
literaire bekeringen
centraal.
mindfulness
Désanne van Brederode schrijft over
het recept van haar bekering tot
vegetariër. En vooral ook over ‘het
offer van de priesteroom’ – een
bijzondere anekdote uit The Potting
Shed van Graham Greene – over
Nietzsche en (uiteraard) over Paulus.
Van Brederode doet een hartstochtelijke oproep om vooral in mensen te
geloven: ‘En geloof ze, alsof het om je
geliefden gaat, om Christus zelf, met
heel je hart.’ Bekeringsdeskundige
Hans van Stralen legt uit dat er bij
bekeerlingen vaak sprake is van een
aanwijsbaar moment van ommekeer.
Vaak wordt bekeerlingen de hand
gereikt door mensen die zeggen: ‘Je
bent welkom, kom bij onze familie’.
Opvallend is dat de bekeerling ook
gaat behoren tot een andere ‘taalfamilie’. Niet geheel toevallig duikt
Gerard Reve op... In een ander artikel
worden literaire bekeerlingen
beschreven: Oscar Wilde werd
katholiek op zijn sterfbed, Graham
Greene en T.S. Eliot gingen een stuk
eerder over.

Een uitgave van
AnkhHermes
Utrecht
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Janita Venema

Sara Wiseman

Je kind gebruikt
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€ 24,95 paperback | 277 blz.

€24,95 paperback | 280 blz.

Christopher Willard

Marneta Viegas

Mindfulness biedt een

Marneta Viegas heeft
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‘meditaties’ zijn vooral gericht
en geluk en stimuleren de verbeeldingskracht
en creativiteit van kinderen.

€ 16,95 paperback | 168 blz.

€ 15,95 gebonden | 119 blz.
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Liter is aan te vragen via www.leesliter.nl,
€ 9,50

tijdschri�en

Prana

Literaire tijdschriften hebben het tij,
economisch gezien, niet mee. Ook
het ‘christelijk literair tijdschrift’ Liter
luidt in een brief aan de lezer de
noodklok. De subsidie vanuit het
Nederlands Letterenfonds wordt
afgebouwd. Het blad kreeg als een

Van een compleet andere orde is
Prana, ‘het tijdschrift over spiritualiteit, nieuwe wetenschap en persoonlijke groei’. Zojuist verscheen alweer
het 195ste nummer, deze keer over
‘De wijsheid van het kind’. De
schrijvers in het blad zijn onder
andere ‘ademtherapeut’, ‘Jungiaans

Liter

feb. / maart 2013
195
€ 6,95
tijdschrift voor
spiritualiteit en
nieuwe wetenschap

De wijsheid van
het kind

Verkrijgbaar in de boekhandel – Prijswijzigingen voorbehouden - 130114-PRANA

Zoektocht van christen 2.0

werkelijk geloof. ‘Wij’ om christelijke
denkbeelden aan de kaak te stellen
of de moderne mens de les te lezen.
En een heel direct ‘jij’ als ze de lezer
gloedvol vertelt wat God van hem/
haar wil. Maar vooral het gemak
waarop ze haar eigen verhaal lijkt te
verheffen tot een algemeen geldende
waarheid, stoot af. Het is zo onverbiddelijk, ongenuanceerd, overtuigd van
het eigen gelijk. Als dat de houding is
van de christen 2.0, dan blijf ik liever
versie 1.9.

PRANA 195 | DE WIJJSHEID VAN HET KIND

eigen gelijk

Met: Sara Wiseman, Janita Venema e.a.

analytisch therapeut’ of ‘paranormaal
begaafd’. Dat levert artikelen op over
het hooggevoelige kind (‘beschikt
mijn kind over paranormale of
spirituele vermogens?’), ‘Dharma (de
persoonlijke levensweg) als basis van
onze wijsheid’, en: ‘Ontmoeting met
je ongeboren kind’. Tussen de
moeder en de foetus moet een
liefdevolle band bestaan, anders gaat
het later mis. De vele pleidooien voor
kinderlijke onbevangenheid wegen
nauwelijks op tegen het onbekommerd gezweef waar Prana het al
achtendertig jaargangen – zonder
subsidie! – mee weet uit te zingen.
16-01-13 10:01

volgt uit: ‘Wie een cento leest, hoort
dat er een Aanwezige is. De taal van
de cento is evocatief, roept een
Aanwezigheid op. Je moet bij het
horen en lezen niet nadenken.’
Negen cento’s dus. Negen verschillende gedichten. In alle gaat het om
een relatie met een ‘U’. In de cento
van Lloyd Haft is dit een mystieke
verhouding, waarin het zien en
gezien worden centraal staat. Bij
Huub Oosterhuis gaat het om het
doen van barmhartigheid en gerechtigheid. Hans Bouma brengt de U tot
leven via het lied, hij spreekt over een
Gij die bestaat dankzij het lied.
Anton Ent vraagt naar het bestaan
van de U en van het ik. Hij deed deze
vingeroefening onder andere met de
Statenvertaling, maar ook met de
vertalingen van Ida Gerhardt, Pieter
Oussoren, Huub Oosterhuis en die
van hemzelf. Het levert een originele
hommage op aan de psalmen.
Tot water mij noemt, Anton Ent, uitgeverij
Vesuvius, € 19,95

Prana, uitgeverij Ankh-Hermes,
verkrijgbaar in de tijdschriftenhandel,
€ 6,95

evocatief

Citaten uit de psalmen
Een cento is een literaire tekst, geheel
opgebouwd uit citaten.
De dichter Anton Ent construeerde
uit de honderdvijftig psalmen negen
cento’s en bundelde deze in Tot water
mij noemt. Bijzonder is dat iedere
cento uit honderdvijftig regels
bestaat, waarbij Ent gebruik maakt
van citaten uit alle psalmen. Anton
Ent drukt zijn ‘vlechtwerk’ zelf als
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