
GOD IN DE LETTEREN boekhandels, worden gepubliceerd bij christelij-

ke uitgcvers en worden buiten de christclijke, 
u ~ 

6 
r-; 

8 
~ 

~ a,; 

ALEXANDER ZWAGERMAN veelal protestantse, kring nauwelijks gelczen oJ r-; .c '0 u 
'0 a,; ~ 

gerecenseerd. Zc!Js de katholieke Pieter Nouwen ~ 
.... o; 
~ ;> 

"0 a,; .... 
Het is alweer ruim twee jaar gcleden dat God heeJt meer protestantse lezers dan katholieke. ;.... vo 

r-; ~ "(!) 
r-; a,; .<;::: 

doordrong tot de commercie van de boekverko- Misschien dat hij, ondanks cen indringende be- c 8 .... 
~ .c 

~ a,; 

pers. Het thema van de boekenweek 1997 was keringservaring in een abdij, daarom wel te- u :9 a,; r-; 
.... ;> 

'Mijn God'. Naast het Jcit dat notoire literaire genwoordig Nederlands Hervormd kerkt. 'Getui-
a,; 

~ 
a,; 

b~ a,; '0 

grootheden als Komrij, 't Hart en Kousbroek gen van God' weegt zwaar in deze kringen, zo 
vo l:lJJ ~ 

0 .5 co 
;> 

hct thema aangrepen om weer eens oudenvets bleek tijdens de boekenweek van 1998, toen en-
> '0 OJ) < ~ 
z a,; ~ 

van leer te trekken tegen alles wat riekte naar kele christelijke boekhandels het alternatieve a,; .c :~ 
'0 ~ 

christendom, zagen ook een groat aantal min boekenweekgeschenk Kaj', geschreven door de :::: a,; -~ 
cj 8 ~ 
;> .... 

oJ meer religieus getinte boeken het Iicht, sa- jonge Ronald Westerbeck, troetelauteur van de 
a,; C.J 

:::: ;..., ;> .... 
mengesteld oJ geschreven in de hoop een graan- christelijke bladen, \veerden omdat ze er geen 

a,; :>< C.J 
'0 a,; '0 a,; 

tje mee te pikken van de 'reli-rage'. getuigenis in konden vinden. Het is geen ge-
;.... ~ ~ 

0.. a,; a,; 
bJ) bJ) 

heim dat Westerbeck, die als freelance journa-
0 8 a,; .... .... 
a,; .Ej ~ 

EEN HYPE? 
list voor de EO werkt, liever bij een seculiere uit- ::r:: a,; 

gever zou zitten. Helaas voor Westerbeck zijn er 

Literaire modes zijn een kart !even beschoren. geen voorbeelden te noemen van schrijvers die .... a,; 
Q) ""' 

Moest iedereen van de recensenten en Groente- ooit dit circuit hebben kunnen verlaten. a,; a,; '0 

. I 
.c .... ~ 

mannen nag niet zo lang geleden Zuid-Ameri- Verder van dcze getuigende schrijvers verwij-
u .c ..3 
·~ u ~ a,; C.J 

kaanse literatuur lezen, een jaar later was het derd zijn Gerard Reve, Hendrik van Teylingen, "' ;.... 
~ 

r a,; ~ 

geliefde thema de verloedering van de grote Oek de ]ong en Frans Kellendonk. De laatste is 
_.. cj :? c: .g 

stad. Nieuwe rages zul!en volgen. Toen het the- de meest duidelijke exponent van 'esthetisch 6 ~ 
a,; 

0 cj a,; 

rna van 1997 bekend werd waren er meteen religieus' schrijverschap, zoals Van der Meide 
u ~ vo .... ;.... .... 
a,; 8 .::: 

mensen die beweerden dat oak deze mode snel het in HN Magazine noemde, maar mij dunkt .c :::: .... 
~ o; 

genoeg over zou zijn. In de laatste Hervormd dat Reve en DeJong Kellendonk niet zien als de 
:-:: .... Q 
> a,; 

2 
.c ;.... 

Nederland Magazine van 1996 stelde Willem vaandeldrager van hun stijl. Oak bij de jongere ~ 0 
0 .... .... '0 

van der Meiden dat jonge schrijvers religieuze genera tie auteurs die niet getuigend christe!ijk 
;.... 

~ ~ OJ) 
C.J ~ "' ~ 

onderwerpen kiezen uit !outer esthetische over- schrijven en dus bij seculiere uitgevers te vin- r ·o 
a,; ..0 .... 

wegingen. Binnen een jaar zouden ze 6J verge- den zijn is hct niet alleen oppervlakkig estheti-
a,; 
~ 

cj 

:::: > 
.3 0.. 

ten zijn 6f een nieuw onderwerp he!J!Jen gevon- cisme wat hen drijft. Een jonge auteur als De-
a,; ..0 0 
v "' C.J .... 3: 

den. sanne van Brederode wordt geinspireerd door "' .c 
v u ;:::i 
r rv -~ 

haar eigcn geloof, en hoc. Ze getuigen welis- C/1 6 ~ 

SCHRIJVERS 
waar niet, iets wat ook te protestants is voor 
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aan het cognitieve ennormatieve appi;l dat 

uitgaat van hun werk. 

TIJ DSCH RI FTEN 

Ook literaire tijdschriften, met weinig lezers 

maar vee! invloed, zijn in dit kader het vermel

dcn waard. Aan getuigende zijde is er Liter' en 

het algemene kunstblad Icarus', beide uitgege

vcn door het christelijke Roekencentrum, de uit

geverij die eigendom is van de Nederlands Her

vormde Kerk. Vaak komt een lezer dezelfde na

men tegen en worden de functies van redac

teur, criticus en auteur vrolijk verdeeld over de 

twee bladen en over een handjevol mensen. Zo 

zit Ronald Westerbeck in de redactie van Ica

rus, maar is hij ook redactie-adviseur van Li

ter. Daamaast recenseert hij en publiceert hij 

zijn cigen werk in dcze bladen, terwijl zijn 

vrouw ook de nodige diensten Ievert. Dit zegt 

iets over de mores in deze literaire kringen en 

over de relatieve personelc armoede. 

Aan de religieus geinspireerde zijde zijn er bla

den als Chroom' en Ruim'. Deze bladen pu

bliceren de minder strenge christelijke auteurs, 

maar zij kampen met het j'eit dat vee! van de

ze schrijvers niet in een christelijk hokje willen 

worden gedrukt en liever publiceren in de secu

lierc tijdschriften. Ook hier vaak dezelfde na

men, zoals die van Bert van Weenen, redacteur 

van beide tijdschriften en criticus bij het 

Friesch Dagblad. De redacties van Chroom/ 

Ruim en Liter/Icarus delen over en weer klap

pen uit in de vorm van slechte besprekingen, 

want de strijd tussen vrijzinnigen en rechtzin

nigen woedt ook in de literatuur. 

EEN PLAATSBEPALING 

Kunst bevindt zich niet in een isolement maar 

volgt ontwikkelingen in de samenleving. Grote 

kunst signaleert veranderingen in de samenle

ving nog voor anderen dat doen. Niet alleen 

vanuit de kunst kunnen we concluderen dat er 

weer ruimte is voor geloof in Nederland. Hoe

wei verschillende rapporten anders docn ver

moeden is er wel degelijk sprake van een toena

me in geloof in het bovennatuurlijke. Oat ge

loof is heel divers en wordt in de meeste geval

len individueel beleefd en niet in kerken of ver

enigingen. 

Daarnaast is al vaker beweerd, ook op deze pa

gina's, dat de Nederlandse samenleving ge

vormd is door het West-Europese christendom, 

het 'culturele christendom' van een theoloog als 

Kuitert. Hei komt tot uiting in het blijven func

tioneren van waarden die uii het christendom 

voortkomen. Soms zijn deze waarden auto

noom geworden, soms blijven zc expliciet aan 

het christendom verbonden. Nict alleen waar

den, maar ook kunstzinnige uitingen en sym

bolen zijn impliciet of expliciet vaak aan het 

christendom ontleend. Het is dan niet verwon

derlijk dat mensen die op zoek gaan naar spi

ritualiteit in de kunst op een of andere manier 

in aanraking komen met het christendom. 

Niet aileen de 'reli-autcurs' zelf zijn verrassend 

jong, oak hun lezerspubliek blijkt jonger te zijn 

dan aunvankelijk werd verwacht. De uitgeverij

en adverteerden hun romans in Trouw, Cen

traal Weekblad en HN Magazine, bladen 

met een vergrijsd lezerspubliek, maar een dui

delijke signatuur. De verkoopresultaten bleven 

achter, tot de optredens in toch ook mager be

luisterde en minder beklijvende radioprogram

ma's voor de doorbraak zorgde. Onderzoek van 

verschillende uitgevers leidde tot de conclusie 

dat zij zich vergist hadden in het publiek. De 

jonge reli-auteurs trokken geen vergrijsd chris

telijk publiek, maar een jong en deels ontzuild 

publiek. 
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GEENGAGEERD SCHRIJVERSCHAP 

Het spreekt vanzelf dat ook de kunstenaar dee! 

uit maakt van de samenleving. In Nederland is 

het echter voor kunstenaars taboe om ook te ko

men tot een politieke stellingname die verder 

gaat dan lippendienst aan vage waarden die 

iedereen kan onderschrijven. Wederom kan ik 

het beste over mijn eigen discipline spreken, 

maar het lijkt me gerechtvaardigd om te zeg

gen dat het over het algemeen voor kunstenaars 

geldt dat ze zich verre van de politick houden. 

Nelleke No01·dervliet was gemeenteraadslid te 

Amsterdam voor de PvdA toen haar debuut uit

kwam. Ze zegde haar lidmaatschap van de 

mad en de partij op, omdat ze nu kunstenaar 

was en 'dus autonoom en objectief moest zijn. 

Deze stap werpt niet alleen de belangrijke in

houdelijke vraag op of echte objectiviteit in de 

kunst wel bestaat, maar ook hoe deze ver

kramptc houding heeft kunnen ontstaan. De ge

schiedenis van Nederland kent weinig voorbeel

den van politick geengageerde schrijvers. Zo zal 

H.j.A.M. Schaepman bekend zijn als priester en 

ideologische grondlegger van de RKSP, als dich

ter is hij nagenoeg in de vergetelheid geraakt. 

Het buitenland kent meer voorbeelden van poli

tick geengageerde schrijvers, meestal socialis

ten. De uitzonderingen zijn altijd de moeite 

waard: de liberaal Vargas Llosa in Peru, hoewel 

de eerlijkheid gebicdt te zeggen dat hij zijn 

loopbaan began als vurig socialist en verdedi

ger van het regime van Fidel Castro. 

Bij de jongere genera tic is er weinig veranderd. 

De bekendstc jonge auteur van dit moment, 

met de meestc jonge lezers, Ronald Giphart, 

komt zelf uit ecn PvdA-milieu en heeft uit ecr

bied voor dit erfg;oed nag wel wat bescheiden 

stappen gezet in politieke richting. Zo schreef 

hij een voorwoord voor het manifest van jonge 

Pvd/1.-ers, Niet Nix. Maar toen het puntje bij 

paaltje kwam en Ronald Giphart gekozen went 

als gemeenteraadslid te Utrecht, op de lijst van 

popmuzikant Henk Westbroek, Leefbaar 

Utrecht, bedankte Giphart meteen voor de eer. 

Hij was schrijver, geen politicus. De vraag of de 

twee ooit samen konden gaan beantwoordde 

hij ontkennend, maar hij gaf toe dat hij er nog 

nooit over na had gedacht. Mcrkwaardige 

woorden van iemand die zich wcl lecnde voor 

het mislukte commerciele station Sport7. Het 

is duidclijk dat de politick niet in hoog aan

zien is bij de kunstenaars. Adriaan van Dis 

noemde het gebrek aan politick engagement 

onder Nederlandsc schrijvers in een van zijn 

programma's een bewijs van het feit dat de 

Nederlandse politick zo saai is. Kces Fens zei 

tcgen il.ad Nuis dat de laatste eens op moest 

houden met dat 'gerommel in de politick' en 

weer eens wat moest gaan schrijvcn. 

)uist schrijvers moeten oproepen tot maat

schappelijk engagement, dat is, met zwarc 

woorden, hun taak, naast het schrijven van een 

goed verhaal. Als christelijke schrijvers eens uit 

hun schulp konden kruipen en niet zouclen 

vasthouden aan gereformeerde bctweterighcid, 

zouden ze niet alleen een grater lezerspubliek 

aan kunnen spreken, maar ook cen grotere im

pact hebben op ingedutte lezers en schrijvcrs. 

Alexander Zwagerman is auteur van de 

romans De Heilige Geest en De weddenschap 

en columnist bij het blad Chroom, voor 

christelijk gei"nspireenle literatuur. 

NOTI.'N 

1. Kaj werd uitgegcven door 

Boekencentrum Uitgevers te 

Zoetermeer 

2. Liter wordt uitgegeven door 

Boekencentrum Uitgevers te 



Zoetermeer 

3. Icarus wordt uitgegeven door 

Boekencentrum Uitgevers te 

Zoetermeer. Icarus is een 

breed christelijk tijdschrift 

aan cle 'rechterzijde' van de 

kerk. Het blad is bijna evan

gelisch te nocmen. Het is 

het kleine broertje van het 

wei vollcclig literaire Liter. 

4. Chroom is tegcnwoordig een 

ezine en dus aileen op het 

Internet te lezen: 

http/fhome-

2.worldonlinc.nl/- chroom/ 

s. Ruim is een literair blad dat 

open wil staan voor 'spiritu

alitcit en zingeving'. Aan de

ze woordcn is duidelijk te 

merken dat het een vrijzin

niger blad is clan Icarus of Li

ter. Het is niet vcrbazingwek

kend dat de namen die bij 

Chroom opduikcn, ook vaak 

lc vinden zijn in Ruim. Een 

blad dat hier niet onvermeld 

mag blijven is Roodkoper, een 

vrijzinnig katholiek blad, 

vcrbonden aan de Rode Hoed. 

6. Maatstafwordt uitgegcven 

door De Arbeiderspers te 

Amsterdam. Maatstaf is een 

algemeen litcrair tijdschrift. 

7. Millennium wordt uitgegeven 

door Prometheus te Amster

dam. Het is een polemisch 

blad voor en door jongeren. 

Millennium worclt in zooo. 

het millennium dus, op

geheven, volgens drijvende 

kracht, schrijver Serge van 

Duijnhovcn. 

8. Zoetcrmccr wordt uitgegeven 

door De Bezigc Bij te Am

sterdam. Zoctcrmccr maakte 

cen veelbelovende start in 

1994, als sprcckbuis van 

vooraanstaande Generatie 

Nix auteurs Ronald Giphart 

en ]oris Mocns. Het blad 

lijkt aan haar eigen succcs 

ten onder te gaan, omdat de 

mecste auteurs het nu te 

druk hebben met echte lite-

ratuur. 

g. 'coA moet zich concentre

ren op kiczers met een reli

gieuze achtergrond', CDV 

februari 1999 

ENKELE SCHRIJVERS 

De in dit stuk genoemde schrijvers die wellicht 

minder bekend zijn 

Mance ter Andere (pseudoniem, 1934) 

Als een pleiser van de rauwe huid, roman, 1993 

Kinderen van Cham, roman, 1998 

Desanne van Brederode (1972) 

Ave Verum Corpus, roman, 1994 

Pieter Nouwen 

De lichtwachter, roman, 1993 

Het negende uur, 1997 

Ronald Westerbeek (1970) 

De val van de pelikaan, roman, 1998 

Kaj, novelle, 1998 
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