
26

Koart 
ferhaal

Alleen je eigen geluksdroom telt

troch Anders M. Rozendal 

I k wie troch immen fan 
de stichting ‘It Fryske 
Boek’ frege om oan ’e 

sutelaksje mei te dwaan. 
,,In skriuwer derby jout wat 
mear kasjet”, sei it frommis 
oan ’e oare kant fan ’e tille-
foan. No, nei sa’n opmerking 
betankje jo net. Nei’t ik de 
tillefoan dellein hie, fertelde 
ik de frou eefkes fan dat ‘kas-
jet’. Se skodholle: ,,Dúdlik 
ien dy’t dy net ken.” 

In wike letter waard ik by 
de boekebus keppele oan 
frou Minnema. In fl eurich 
minske dy’t har goed mei de 
mûle rêde koe. Wy hiene gjin 
kunde oaninoar, mar nei wat 
hinne en wer praten die bli-
ken dat hár soan yn Ljouwert 
deselde oplieding folge as ús 
Marten syn jongste dochter. 
Soks skept in bân. Al pratend 
rûnen wy de strjitte yn dêr’t 
wy sutelje moasten. Frou 
Minnema mei de papieren, 
in pinne en de beurs, ik ef-
ter de kroade fol mei boeken. 
By de doar die frou Minnema 

meastentiids it wurd. Dat wie 
fi erwei it bêste: prate is myn 
sterkste punt net. De hannel 
gong ôfwikseljend, mar nef-
fens myn maat mochten wy 
net kleie. 

,,No mar hoopje dat de 
frou oan ’e doar komt”, sei se 
doe’t wy it paad nei in moai, 
mei giele stien opmitsele hûs 
oprûnen. ,,Fan oare kearen 
wit ik noch dat hy net folle 
belangstelling hat.”

Se drukte op ’e bel. In âlde-
re man, in kromke rûnrêgich 
mar noch mei in bosk griis 
hier, die de doar iepen. Ear’t 
wy wat sizze koene, seach er 
fan ús nei de kroade. ,,Och 
hea, jimme wer.” De toan 
wie net oanmoedigjend. Frou 
Minnema liet har der net 
fan wjerhâlde en begûn ús 
hiele arsenaal te beneamen. 
Hy liet har amper útprate. 
,,Tsjinwurdich binne der 
gjin goede Fryske skriuwers 
mear”, skodholle er.

,,Miene jo dat no?” frege 
ik.

,Ja, en wa binne jo eins, ik 
ken jo net.”

Ik neamde myn namme en 
frou Minnema sei tsjin him: 
,,Dizze man is ek skriuwer.”

,,O, no ik haw noch nea fan 
him heard, mar tsjinwurdich 
binne der ek gjin goede Frys-
ke skriuwers mear.” Dat siet 
him skynber fêst yn ’e holle.

,,Wa fi ne jo dan wol in 
goede skriuwer?” frege ik. It 
duveltsje yn my hope dat er 
net ien neame koe. Dy hope 
waard de boaiem ynslein.

,,Dat sil ik dy sizze, jong-
keardel.” 

Dêr hie er my al eefkes by 
it hert, sa faak wurdt der net 
mear ‘jongkeardel’ tsjin my 
sein. 

,,Ik sil jimme ris eefkes 
wat hearre litte”, sei de man. 
,,Echte literatuer sa’t der no 
net mear skreaun wurdt.” 
Hy sette him yn postuer, de 
holle justjes yn ’e nekke en 
sitearre: ,,O brune heide! 
wiidte, iensumheid yn gou-
den, gouden sinneskyn!” Doe 
knikte er ús ta op in wize 
fan: en no jim wer.

Gelokkich wjerkende ik dy 
begjinrigel. ,,Simke Klooster-

man,” sei ik, ,,De Hoara’s fan 
Hastings, prachtich moai. Dat 
boek is op ’e nij útjûn. Wolle 
jo dat hawwe?”

Hy seach my mispriizgjend 
oan. ,,Simke stiet al jierren 
by ús yn ’e kast jongfeint, 
en Ulbe fansels ek. Dát wie-
ne nochris lju dy’t skriuwe 
koene.”  

,,Ulbe?” frege ik.
Hy skodholle. ,,Ulbe van 

Houten. De sûnde fan Hait-
ze Holwerda. Noch nea fan 
heard?”

Dat misbegriip koe ik dalik 
rjochtsette. ,,Jawis, Haitze 
Holwerda, de man op ’e rûch-
skerne. Dat boek is ek op ’e 
nij útjûn en jo kinne it leau-
we of net, mar dêryn stiet dy 
âlde Haitze noch altyd op ’e 
rûchskerne.”

Hy koe der net om laitsje, 
stuts in belearjende fi nger 
op. ,,Dat wie yn it begjin 
fan it boek, mar witte jo wol 
hoe’t it ôfrint?”

Dêr hie er my klem, it is 
jierren lyn dat ik dat boek 
lêzen haw. ,,Eh, net sa krekt 
mear, mar rûn it net ferkeard 

mei dy Haitze Holwerda ôf?”
De man skodholle al wer. 

,,Earst marris boeken fan 
goede skriuwers bestudearje 
jonge, foardatsto dy sels oan 
skriuwen weagest.”

Hy knikte ús as in oerwin-
der ta en soe de doar ticht-
dwaan.

Op dat stuit kaam in âl-
dere frou op ’e fyts it hiem 
op. ,,Moai,” rôp se, ,,dêr 
binne jimme. Hast al wat 
foar ús pake- en beppesizzers 
útsocht, Geart?” Se wachte 
gjin antwurd ôf, sette de 
fyts op ’e stander en kaam 
op ús ta. ,,Foar ússels wol ik 
in pear boeken fan hjoed-
deistige skriuwers hawwe. 
Wy moatte al wat by de tiid 
bliuwe.”

Achte lêzers,
Nei alve jier koarte ferhalen foar 
de Sneinspetiele skreaun te haw-
wen, fyn ik dat it tiid is om de 
pinne troch te jaan. Tank foar de 
reaksjes dy’t ik yn de rin fan de 
jierren fan jimme krigen haw. 

Anders M. Rozendal.

Sutelaksje

door Tjerk de Reus

Waar gaat de nieuwe 
roman van Joke 
van Leeuwen ei-

genlijk níét over? Geschonden 
gezichten van soldaten uit de 
loopgraven van 1914, de mil-
lenniumwisseling, psychia-
trie, ouderenzorg, grafi sche 
kunst, de jeugd van tegen-
woordig die zich verveeld een 
weg door het leven zoekt, de 
vergane glorie van new age 
en andere sektarische dromen 
- dat alles bepaalt de inhoud 
van het verhaal, plus nog veel 
meer. Je zou zeggen: dit kan 
niet anders dan een overvolle, 
onoverzichtelijke roman ople-
veren. 

Toch is dat niet het geval. 
Dit nieuwe boek van Joke van 
Leeuwen – titel: Alles nieuw 
- is een soepele roman van 
beperkte omvang, waarin op 
natuurlijke wijze allerlei gra-
fi sch materiaal gebruikt is. 
De diverse verhaallijnen uit 
de roman krullen acrobatisch 
om elkaar heen, maar doen 

dat met speels gemak; ze zit-
ten elkaar nergens in de weg. 
Het is bovendien een betrok-
ken en menselijke roman, 
waarin de pijn van het leven 
wordt gevoeld en gepeild. 

Dat is typerend voor Joke 
van Leeuwen, getuige ook 
haar eerdere werk. Mededo-
gen en betrokkenheid bij de 
medemens vormen de ruggen-
graat van de romanwereld die 
onder Van Leeuwens vaardige 
pen ontstaat. Dat mededogen 
maakt van Van Leeuwen geen 
hulpverlener (het bekende 
bezwaar tegen geëngageerde 
romans). Haar verbijstering 
over de kronkelingen van het 
lot en over het verwarrende 
en tegenstrijdige wonder dat 
‘mens’ heet, lijkt te groot voor 
oplossingen.

Bejaarde Ada
Ada is een van de belangrijke 
verhaalfi guren. Zij is bejaard, 
bewoont een pand met drie 
verdiepingen en een zolder. Ze 
verhuurt de bovenste etage aan 
een jonge, pas afgestudeerde 

kunstenares. Deze vrouw is de 
tweede hoofdpersoon. Ada’s 
man leeft niet meer, maar er 
dient zich een nieuwe min-
naar aan: Reinier, eveneens 
zeer bejaard. Ook de kunste-
nares heeft een vriendje, Flor. 
Hij is een stuurloze knaap, die 
een grote mond heeft, maar 
over weinig ‘inhoud’ beschikt. 
Ten slotte is er Boes, een ken-
nis van de kunstenares. Hij zit 
in een psychiatrische inrich-
ting. De kunstenares bezoekt 
hem geregeld.

In het eerste hoofdstuk staat 
een passage die het verhaal als 
in een notendop samenvat. De 
kunstenares brengt haar ou-
ders naar het vliegveld, ver-
liest hen uit het oog en zwaait 
dan maar wat in het wilde 
weg, staande op het panora-
materras. Conclusie: contact 
tussen mensen is maar al te 
vaak boordevol misverstand. 
Mensen willen van alles met 
elkaar, maar wanneer kennen 
en erkennen mensen elkaar 
werkelijk? 

De grote kloof die in deze 

roman zichtbaar wordt, gaapt 
tussen de belevingswereld van 
Ada en die van de kunstenares 
(van wie we de naam niet te 
weten komen). In een oude 
bureaula vindt de kunstena-
res een foto van een tiener, 
een meisje. Met behulp van 
grafi sche digitale technieken 
veroudert zij het gezicht. Het 
meisje op de foto moet nu toch 
al een jaar of vijftig zijn, leert 
een jaartal achterop het por-
tret. Als de oude Ada de ver-
ouderde foto in handen krijgt, 
schrikt ze. Dit is haar dochter, 
die ze al twintig jaar niet meer 
heeft gezien! Tussen de hoofd-
stukken door – die afwisse-
lend Ada en de kunstenares in 
beeld brengen - zijn brieven 
te lezen die deze dochter aan 
haar moeder schreef. Deze 
brieven zijn prachtig weerge-
geven in een oude typemachi-
neletter. Inhoudelijk hebben 
ze een soort megafoonfunctie 
in de roman. Ze maken dui-
delijk dat er in mensen een 
noodlottige neiging zit om te 
cirkelen rond de eigen geluks-
droom en de medemens daar-
aan op te offeren. Zelfs als het 
je eigen moeder betreft, zoals 
in het geval van Ada.

Ontstellend egoïsme
In die sfeer is het woord nar-
cisme natuurlijk op zijn plaats. 
De newagebeweging die in de 
jaren tachtig ontstond, kon-
digde een heerlijk nieuw tijd-
perk aan. Liefde zou het sleu-
telwoord zijn – maar het ging 
daarbij vooral om liefde voor 
het eigen o zo interessante in-
nerlijk, dat broodnodig in de 
fase van zelfverwerkelijking 
moest geraken. De import van 

oosterse religie heeft die ont-
wikkeling danig versterkt. Als 
we nu terugkijken, tekent het 
ontstellende egoïsme van deze 
beweging zich haarscherp af.
De roman van Joke van Leeu-
wen legt dit mechaniek van 
de zelfverheerlijking bloot, 
zonder daarmee de zwarte 
Piet alleen aan new age en 
verwante stromingen toe te 
schrijven. Het probleem zit 
blijkbaar in de mens en in de 
manier waarop mensen met 
elkaar omgaan. Boes heeft in 
zijn psychiatrische situatie 
geen enkele belangstelling 
voor de hem trouw bezoe-
kende kunstenares. Flor heeft 
geen greintje betrokkenheid 
bij een ander; de kunstena-
res is vooral een object van 
zijn seksuele verlangens. Ada 
is de weg kwijt in haar ver-
warde denkbeelden, maar 
uitgerekend zij koestert hevig 
het verlangen naar een ander 
mens. Reinier wil haar het 
hof maken, maar ze ontsnapt 
hem steeds in het verlangen 
naar haar dochter.

Deze roman laat zich niet 
exact op formule brengen. De 
concrete taferelen en ontmoe-
tingen en bijbehorende emo-
ties ontsnappen aan de ana-
lytische blik. Misschien maar 
goed ook, wanneer het con-
crete leven in al zijn verwar-
ring en tegen-
str i jdigheid 
zo tastbaar in 
beeld komt. 

i Alles nieuw. 
Door Joke van 
Leeuwen. Uit-
geverij Querido. 
18,95 euro

Joke van Leeuwen (1952) 
is vooral bekend als 
kinderboekenschrijfster. 
Maar zij publiceert ook 
boeken voor volwasse-
nen. In 1994 verscheen 
haar eerste dichtbundel, 
Laatste lezers, die meteen 
bekroond werd met de 
nationale prijs voor het 
beste debuut. In 2002 

verscheen Vrije vormen, 
Van Leeuwens eerste 
roman voor volwassenen. 
Daarin speelt, net als in 
haar nieuwe roman, de 
wereld van kunst en kun-
stenaars een belangrijke 
rol. Narcistische, vrijblij-
vende kunst stelt Van 
Leeuwen in haar romans 
onder kritiek.

Ook voor volwassenen
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