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A
nton Ent is een man 
van het woord. Hij 
leerde in zijn jeugd 
de eerbied voor het 
Woord met hoofdlet-

ter. Als dichter en schrijver is hij 
al zijn hele leven in de weer met 
taal. Is het vreemd dat hij niet 
heen kon om een van de oerbron-
nen van taal en poëzie - de oud-
testamentische psalmen? 

‘Nooit kom ik los van de boom, 
hoe afgewaaid / ik ook ben’, valt 
te lezen in gedicht nummer 53 
uit de bundel Man van twee wegen. 
Met die boom doelt Anton Ent 
op de ‘taalstam’ van de psalmen. 
Hijzelf is een blad, dat groeit aan 
een tak van deze boom. Maar de 
boom leeft niet van zichzelf. Hij 
heeft wortels die levenssappen 

opzuigen uit diepe gronden. ‘Ik 
blijf voelen hoe wortels / naar wa-
ter verlangen.’

Anton Ent: ,,Het verlangen naar 
de grond van ons bestaan is es-
sentieel in dit gedicht. Sommigen 
noemen dat God. Ik ben zelf liever 
terughoudend in het benoemen 
hiervan. Augustinus zei: God be-
staat in de ‘vocativus’, dus in de 
aanspreekvorm: U. De psalmen 
reiken naar de onbenoembare ‘u’, 
de Verborgene. Dat is ook degene 
die aangesproken wordt in mijn 
gedichten. Bestaan in de ogen van 
de ‘u’, daar gaat het eigenlijk om. 
Dat staat ver af van religieuze 
stemmingen waarin je je verlek-
keren kunt. Integendeel. Je kunt 
de pijn en ellende van het leven 
niet ontlopen. Je moet leren zeg-

gen: ‘Hier ben ik’. Dat is aanvaar-
ding van alles wat je bent en van 
het leven waarin je staat. Je zegt 
het ten overstaan van de ‘u’. Voor 
mij is deze zin, dit getuigenis van 
levensmoed, de laatste jaren heel 
belangrijk geworden: ‘Hier ben 
ik’. Het is een zin die vele malen 
voorkomt in het Oude Testament 
en die de sfeer van sommige psal-
men heel goed typeert.’’

Vonk
Anton Ent is niet vanuit het niets 
gedichten bij de psalmen gaan 
schrijven. Hij kent de psalmen na-
tuurlijk al vanuit zijn jeugd, maar 
voor de gedichten die hij van au-
gustus 1997 tot september 2000 
wekelijks in het tijdschrift HN-Ma-
gazine publiceerde, raadpleegde 
hij veel achtergrondliteratuur. 
,,Ik heb inderdaad commentaren 
gelezen en veel vertalingen erop 
nageslagen. In de hoop dat er 
een vonk zou overslaan. Je kunt 
de psalmen op twee manieren 
lezen, heb ik gemerkt. Van bui-
ten af en van binnenuit. Je kunt 
bijvoorbeeld studie maken van 
de situatie waarin de tekst is ge-
schreven, van de datering, het au-
teurschap, het genre, welke ver-
wantschappen er zijn met liede-
ren uit omringende culturen. Dat 
is allemaal heel nuttig. Maar je 
blijft ermee ‘buiten’ de tekst. Als 
je de psalmen ‘binnengaat’, komt 
het aan op het ‘verstaan’ van wat 
daar aan de orde is. Herkenning 
van het verlangen, van het gemis, 
de pijn, de vreugde en de woede. 
Mijn gedichten uit Man van twee 
wegen moet je zien in die laatste 
lijn. Ik heb me afgestemd op wat 
ter sprake komt in die psalmen 
en daarop heb ik gereageerd. Ik 
heb me soms mee laten nemen, 
de overwegingen van de dichter 
herkend. Of ik heb me juist ver-
zet tegen zijn kijk op de Eeuwige, 
op de wereld, op mensen.’’

Het luisteren naar en lezen van 
de psalmen staat wat Anton Ent 
betreft ver af van verstandelijke 
inzichten. Hij zal niet snel een 
systematische geloofsvisie formu-
leren op grond van de psalmen. 

Anton Ent: ,,Als ik lees in de psal-
men krijg ik geen uitgedokterd 
godsbeeld voorgeschoteld. Er is 
geen afgepaste geloofsleer. Juist 
niet! Wat je in de psalmen opdoet 
is wel kennis, maar geen rationele 
kennis. Het is eerder ‘kennisse’. 
Dat is een ouderwets woord, af-
komstig uit het piëtistische en 
mystieke spraakgebruik. ‘Ken-
nisse’ is eigenlijk het tegenover-
gestelde van rationele zekerheid. 
Het is een diepere kennis, die 
meer te maken heeft met besef, 
met aanvoelen, met het verstaan 
van bepaalde zaken. Met dingen 
die je niet een, twee, drie kunt be-
noemen, maar in poëzie kunt om-
cirkelen. Denk bijvoorbeeld aan 
de formulering ‘Licht uit licht’. 
Dat slaat op God. Je kunt het lezen 
in de geloofsbelijdenis van Nicea. 
Zo’n beeld moet je natuurlijk niet 
logisch gaan analyseren. Het is 
poëzie, het geeft uitdrukking aan 
een besef, aan ervaring. Het is taal 
die diepere dimensies ter sprake 
brengt dan de taal van alledag of 
de taal van de wetenschap.’”

Afstand
De afkeer die Anton Ent heeft van 
verstandelijke waarheden, hangt 
samen met zijn houding ten op-
zichte van het christelijke geloof. 
Hij werd gereformeerd opgevoed, 
maar nam er afstand van aan het 
begin van de jaren negentig. Maar 
in welke zin nam hij afstand van 
het aloude geloof? Bij de presen-
tatie van de gedichtenbundel in 
april deed hij uitspraken waarin 
een gelovige zich kan herken-
nen: ,,Toen geloofswaarheden mij 
als beschutting en bescherming 
waren afgenomen, was de kou zo 
hevig dat ik behoefte voelde aan 
de warmte die door me heen trok 
als ik de Psalmen las. Dan kon ik 
me vereenzelvigen met de psalm-
dichter. Soms kwam er geen gloed. 
Dan bleef er afstand en voelde ik 
jaloezie op de vertrouwdheid die 
de dichter met de Eeuwige had. 
Of ik voelde verlangen en begeer-
te om weer, zoals vroeger, een ver-
borgen omgang te hebben.’’

Anton Ent: ,,Ik heb geen af-

Reiken naar 
het onbenoembare
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Anton Ent ervaart geborgenheid in de oudtestamentische psalmen. 

David, Asaf en al die andere dichters hebben eeuwen geleden iets 

verwoord, dat vandaag nog springlevend is. In reactie op hun werk 

schreef Anton Ent 150 gedichten, gebundeld in Man van twee wegen. 

Door Tjerk de Reus.

Anton Ent: ,,Ik kom nooit los 
van mijn christelijke wortels en 
ik wil dat ook niet.’’ 
Foto: Tjerk de Reus
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Als je de Psalmen binnengaat, 
komt het aan op het verstaan
van wat daar aan de orde is. ’’

“

scheid genomen van het geloof. 
Je kunt het beter zo zien: de chris-
telijke religie vormt een breed 
spectrum, een meerstromenland. 
Daarbinnen ben ik natuurlijk wel 
‘verhuisd’, maar ik ben niet ge-
emigreerd. Ik kom nooit los van 
mijn christelijke wortels en ik wil 
dat ook niet.’’

In het nawoord van de gedich-
tenbundel schrijft Anton Ent dat 
zijn gedichten ontstaan zijn in 
een tijd waarin mensen best wil-
len toegeven dat ze geraakt wer-
den door de schoonheid van de 
psalmen, ‘maar aan het geloof 
in de Eeuwige geen boodschap 
hadden. Getroost en bemoedigd 
door de Herder in psalm 23 en de 
Wachter in psalm 121 ontkenden 
ze het bestaan van een Aanwe-
zige buiten het gedicht’. Hoe ziet 
Anton Ent dit?

,,Ik geloof dat de taal de weg 

opent naar de Verborgene, naar 
de ‘u’. De taal van de poëzie stuurt 
hierop aan. Het woord brengt iets 
teweeg, stelt iets present. Ik denk 
aan de titel van het mooie boek 
van Jan Willem Schulte Nordholt: 
Het woord brengt de waarheid teweeg. 

Taal reikt naar het onbereikbare, 
naar de Aanwezige. Ik denk dus 
dat het te mager is als je volstaat 
met: ik kan in mijn gedichten 
wonen, ‘mijn’ huis van taal is af-
doende. In een van de gedichten 
uit mijn bundel, nummer 12, 
gaat het hierover. Dan blijkt dat 
dit een zelfgenoegzaam gezichts-
punt is. Het Woord wordt daar 
vergeleken met ‘zwartuitgeslagen 
zilver’. Als je het streelt - poetst 
- ‘verschijnt uw gelaat / en uw 
naam, ja zelfs een handschrift’. 
Maar dit is natuurlijk geen the-
orie die ik wil verdedigen. Het 
is mijn ervaring als lezer van de 
psalmen en als dichter: poëzie 
opent de weg naar de Verborgene. 
In de 150 gedichten uit de bundel 
wordt verlangd naar deze ‘u’.’’

Gedicht 139 (zie kader) is een 
opmerkelijk vers. Er zit vreugde 
in, maar ook bijtende twijfel. An-
ton Ent: ,,Wat ik hier heb willen 
verwoorden is een heen-en-weer 
beweging. Een soort cirkelgang. 
Aan de ene kant ziet de ‘ik’ de 
Verborgene overal aanwezig in de 
werkelijkheid. Net zoals koning 
Midas alles wat hij aanraakte 
in goud kon veranderen, zo ver-
andert de werkelijkheid onder 
‘mijn blik’. De aanwezigheid van 
de ‘u’ ervaart de ‘ik’ in ‘zandpa-
den en oevers’ en ook in het leven 
van de mens: de ‘wedloop van 
sperma’. Vandaar dat de ‘ik’ van 
het gedicht zegt: ‘Ik verbeeld mij 
uw naam zodra ik u noem’. Maar 
juist dat roept ook twijfel op. Is 

het niet slechts míjn manier van 
kijken die een ‘gouden’ wereld 
oplevert? Zie ik de werkelijkheid 
doorademd van een hogere Aan-
wezigheid, omdát ik nu eenmaal 
zo kijk? Die twijfel is verwoord in 
het slot van het gedicht: ‘Ik roep 
u aan om de stem te weerstaan 
/ die diep in mij schreeuwt: / de 
naam is een naamwoord.’’

,,Deze cirkelgang zit eigenlijk 
ook al in de eerste regel van het 
gedicht. De aarde wordt gedra-
gen door ‘uw naam’.  Dat is een 
oude christelijke belijdenis. Maar 
je kunt die regel ook zo lezen: de 
aarde draagt ‘uw naam’, zoals 
een moeder een kindje draagt 
in haar buik. De vraag is, waar 
kies je voor, wat overtuigt je. We 
hadden het zojuist over de het 
zelfgenoegzame wonen in de ge-
dichten, zonder te geloven dat er 
iets is buiten de taal. Dat de ‘ik’ 
uit het gedicht hier niet in kan 
berusten, blijkt uit het slot. De 
‘u’ wordt aangeroepen om deze 
stem van twijfel te weerstaan. Hij 
wil de twijfel te boven komen dat 
de Aanwezige niet ‘slechts’ een 
naamwoord zou zijn.’’ Kortom, de 
poëzie van psalm 139 overtuigt de 
‘ik’ en trekt hem over de streep. 
Maar de stemmen die hier recht 
tegenin gaan, laten zich niet zo-
maar tot zwijgen brengen.’’

N.a.v. Anton Ent, Man van twee 
wegen. Gedichten geënt op de 
psalmen. Uitg. KBS/VBS 160 blz. 
Prijs: 27,50 euro

Goud

De aarde draagt uw naam. Overal

dringt u door, dank zij mijn ogen,

vingers van Midas, het goud is uw naam.

Met die blik ontsnap ik u nooit,

aanwezig in bijen en schapen,

water en mieren, zandpaden en oevers,

tijdens de wedloop van sperma,

de sprint en de finish, de zwemoefening,

de luchtdoop en de seconden daarna.

U bent mijn visie, bestaat waar ik kijk.

Ik verbeeld mij uw naam zodra ik u noem.

Ik roep u aan om de stem te weerstaan

die diep in mij schreeuwt:

am is een naamwoord.

Anton Ent is het pseudoniem van Henk van 
der Ent (1939). Als Anton Ent schreef hij poë-
zie, als Henk van der Ent proza en essays. Ook 
publiceerde hij vier poëziebundels onder de 
naam Marieke Jonkman. Zijn eerste bundel 
verscheen in 1969: ‘Hagel en sneeuw’. Daarna 
verschenen er veertien dichtbundels, waar-
van ‘Coolsingelwind’ (2005) de meest recente 
is. Proza schreef Van der Ent beduidend min-
der: in 1980 verscheen de novelle ‘Wie niet 
zien kan’, in 1998 de roman ‘Waterlelies’ en 
in 2005 de roman ‘Per Saldo’. Eind 2007 zal de 

roman ‘Heiligschennis’ verschijnen. In het 
beschouwelijke boek ‘Het vierde land - Hou-
vast van een agnosticus’ (1999) gaf Van der 
Ent zich rekenschap van zijn levensbeschou-
welijke oriëntatie.

De 150 gedichten uit ‘Man van twee wegen’ 
verschenen in eerdere versies in HN-Maga-
zine. Die werden in 2000 gezamenlijk uitge-
geven in de bundel ‘Entiteiten’, die in kleine 
oplage verscheen. Voor Man van twee wegen 
herschreef Anton Ent vrijwel elk gedicht uit 
Entiteiten.

Twee wegen

,,Als ik lees in de psalmen krijg 
ik geen uitgedokterd godsbeeld 
voorgeschoteld. Er is geen 
afgepaste geloofsleer.”
Foto: Frans Andringa


