
Roman

door Tjerk de Reus

Is een volstrekt nieuw be-
gin mogelijk? Beginnen 
met een perfect schone 

lei? De titel van Joke van Leeu-
wens nieuwe roman – Feest van 
het begin - suggereert van wel, 
maar het kleurige verhaal dat 
zij vertelt, toont ook de keer-
zijde van onze dagdromen 
over een aards paradijs. 

Haar roman speelt zich af 
in de eerste jaren na de Fran-
se Revolutie, 1789. De nieuwe 
wind die door de Parijse sa-
menleving waait, is vernieu-
wend, maar ook kil. Het eer-
ste beeld van de roman is grijs 
en grauw: je ziet de regen 
keihard op de Parijse straten 
kletteren. Het is een ‘oktober-
maandag in het eerste jaar 
van de nieuwe vrijheid’. Niet-
temin is het somberheid wat 
de klok slaat.

In dit regenachtige decor 
introduceert Van Leeuwen 
haar personages: een vonde-
linge van vijftien jaar, die dan 
nog in een ‘hospice voor we-
zen’ verblijft, onder de stren-
ge regie van kloosterzusters. 
Zij is de centrale fi guur uit de 
vertelling, maar ook voor een 
viertal anderen is er aardig 
wat speelruimte: een schilder, 
een instrumentmaker (pia-
no’s), een beul, een dochter 
van rijke ouders. De sfeer is 
nadrukkelijk historisch, met 
allerlei feitelijkheden die je in 
de encyclopedie kunt opzoe-
ken. Zo gaat de beul (‘uitvoer-
der van gerechtelijke vonnis-
sen’) terug op een historisch 
persoon, wat ook geldt voor 

de uit Duitsland afkomstige 
instrumentmaker, die een 
belangrijke rol speelde bij de 
uitvinding van de guillotine. 

De vondelinge staat cen-
traal in ongeveer de helft van 
de hoofdstukken. Zij is de spin 
in het web van de roman, ze 
ontmoet alle anderen nadat 
ze als achttienjarige het hos-
pice ontvlucht - maar tussen 
die anderen bestaan ook weer 
allerlei lijntjes. Van Leeuwen 
geeft op deze manier haar 
verhaal een onnadrukkelijke 
en verrassende coherentie.

Nieuwe vrijheid
De vondelinge – ze heet Ca-
tharina Godeliève, afgekort 
tot Catho – springt over een 
onwaarschijnlijk grote kloof: 
van het besloten, strenge hos-
pice naar de ‘nieuwe vrijheid’, 
die voor de parijzenaars zelf 
ook al ingrijpende nieuwe 
ervaring vormt. Hoe redt een 
meisje van achttien zich in die 
vreemde, snel veranderende 
wereld? Ze weet niet wat geld 

waard is, ze kent het voedsel 
dat je kopen kunt nauwelijks, 
ze weet niet wat gebaren van 
smerig glimlachende mannen 
betekenen. In zo’n vervreem-
dende ervaring heb je een 
mens nodig in wie je vertrou-
wen en geborgenheid vindt. 

Dat kende Catho in het 
hospice slechts bij Berthe, 
een ouder meisje dat er voor 
straf verbleef. Berthe leerde 
haar lezen en schrijven. Tus-
sen hen groeide een vertrou-
wensband, die verbroken 
werd door de zusters van het 
hospice zodra die er lucht van 
kregen. De hoop op herstel 
van de vriendschap wordt 
steeds sterker tegen het einde 
van de roman. Op de slotpa-
gina denkt Berthe aan Catho, 
‘die ze wil vinden, omdat er 
dan weer iets nieuws kan be-
ginnen. Dat denkt ze, maar ze 
denkt het voorzichtig, alsof 
de gedachte breken kan zodra 
ze haar hoofd schudt.’

Er staan veel mooie zinnen 
in deze roman. Vaak zijn het 

zinnen waarmee Van Leeu-
wen haar personages dicht 
op de huid komt. Die zinnen 
wekken kleurige, rake, schok-
kende en verrassende beelden 
tot leven, die de binnenkant 
van hun ervaring zichtbaar 
maken. In het hospice is er 
een raam waaruit een klein 
driehoekje mist. Door dit 
piepkleine gaatje kijkt Catho 
naar de buitenwereld: ‘Het 
is de enige plek waardoor ze 
als ze niet kan slapen naar de 
straat kijkt zonder door de 
heilige moeder of haar zonen 
heen te hoeven turen.’ Het 
glas-in-lood van de buitenra-
men ‘vervormt’ die buitenwe-
reld, vooral door de religieuze 
levensvisie die erin vervat is 
en waarmee Catho niets kan 
beginnen. Ze moet veel gods-
dienstige teksten leren opzeg-
gen, elke dag opnieuw, ‘want 
als er niet almaar stuttende 
woorden werden herhaald, 
zou de hemel naar beneden 
storten’.

Het motto van de roman is 
ontleend aan een toenmalig 
bekend Frans auteur, Rétif de 
la Bretonne: ‘Weest gelukkig, 
want jullie zijn niet schuldig!’ 
Het denken in termen van 
schuld hoorde bij de oude 
orde, waarin de kerk domi-
nant was. De revolutie be-
oogde mensen te bevrijden, 
ook van schuldbesef. De mens 
is in wezen goed, zo luidde 
de ‘fi losofi e’ van de revolutie 
- helaas maken omstandighe-
den (kerkelijk of politiek) iets 
slechts in die mens wakker. 

Dat dit toch een ietwat 
naïef gezichtspunt is, wordt 

duidelijk wel duidelijk in de 
roman. De personages zijn 
onontkoombaar betrokken 
in het sluimerende kwaad, 
dat overal op de loer ligt en 
waarmee bijvoorbeeld de 
pianobouwer het op een ak-
koordje gooit. Hij wil aanvan-
kelijk niets te maken hebben 
met het beulswerk van zijn 
vriend, maar als hem een zak 
geld wordt voorgehouden, 
ontwerpt hij een effi ciënt 
moordwerktuig dat geschie-
denis zou schrijven. 

Een naïeve kijk op de mens 
treedt vooral aan het licht bij 
Berthe. Zij verlaat het hospice 
en keert naar haar huis terug, 
dat leeg staat. Haar familie is 
naar het buitenland vertrok-
ken, uit angst voor barbaars-
heden van de vrije burgers. 
Berthe treft nog slechts een 
van de bedienden aan, die zij 
uitlegt dat hij vanaf nu haar 
gelijke is. Hij mag ‘jij’ tegen 
haar zeggen en kan wonen 
op de bovenverdieping van 
het grote huis. De man weet 
niet hoe hij het heeft, is ver-
legen met zijn nieuwe vrij-
heid – maar al snel wordt hij 
brutaal en eigent zich het 
hele huis toe. Zo blijkt de 
mens in de nieuwe vrijheid 
allerminst onschuldig te zijn, 
hoe feestelijk 
het nieuwe 
begin er ook 
uitzag.

i Feest van 
het begin. Joke 
van Leeuwen. 
Querido, 18,95 
euro
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Non-fi ctie

Nieuwe vrijheid, oud kwaad

door Rogier van der Wal

Wiggele Oosterhoff 
heeft een mooi 
boekje geschre-

ven over de link tussen land-
bouwwijsheden en Bijbelse 
thema’s. Hij noemt er per 
onderwerp enkele toepas-
selijke Bijbelgedeelten bij, 
en ook gespreksvragen die 
individueel of in groepsver-
band tot refl ectie aanzetten, 
plus een kort gebed, en dat 
maakt het boekje uitstekend 
bruikbaar voor kerkelijke 
gespreksgroepen of voor een 
goed gesprek tussen boeren 
en burgers over waarden die 
worden gedeeld.

Oosterhoff, naar eigen zeg-
gen ‘plantenteler’, put voor 
zijn stukken uit zijn eigen 
beroepspraktijk. Die begon 
ooit met een docentschap 
Bodemecologie, maar omvat 
tegenwoordig het coördi-
neren van het onderzoeks-
programma en -team van de 
Christelijke Agrarische Hoge-
school in Dronten en Almere. 

Daarbinnen zijn vier lectoren 
actief en is een totaalvisie ont-
wikkeld, geïnspireerd door 
de christelijke identiteit van 
de beide scholen. Kernbegrip 
is de ‘Economy of Life’, waar-
bij samen leven centraal staat 
en welzijn belangrijker ge-
vonden wordt dan welvaart, 
en waarin ‘zijn’ en ‘mogen’ 
meer aanspreken dan ‘heb-
ben’ en ‘moeten’. De CAH 
wil een ontwikkeling door-
maken van onderwijs- en 
kennisinstelling naar beteke-
nis-instelling, en zo aanslui-
ten bij een sterk veranderen-
de wereld. Maar tegelijkertijd 
wil de school de eigen oor-
sprong blijven koesteren: 
de context verandert, maar 
de essentie blijft, zeggen ze 
bij de CAH zelf in een klein 
boekje over de identiteit van 
de school.

Oosterhoffs eigen werk 
sluit daar prachtig bij aan; hij 
publiceerde eerder (samen 
met een collega) al een boek-
je over groen ondernemer-
schap onder de titel De kunst 

van het verbinden. En nu dus 
Van Groen naar Wijs. Het be-
handelt op een serieuze maar 
nergens zware toon thema’s 
als verbondenheid (opgehan-
gen aan het bekende Bijbelse 
beeld van de wijnstok en de 
ranken), bodemkunde, land-
bouweconomie, biologische 
landbouw en duurzaamheid 
in de veehouderij, door Oos-
terhoff consequent ‘veehoe-
derij’ genoemd. De auteur 
komt er recht voor uit te gelo-
ven in een God die almachtig 
en alwetend is, maar ik heb 
mij nergens gestoord aan een 
al te zekere toon. Ten aanzien 
van een vraagstuk als vegeta-
risme geeft de auteur eerlijk 
toe er zelf ook niet echt uit te 
komen en laat de keuze aan 
zijn lezer. 

Eye-opener
De gekozen formuleringen 
zijn soms treffend, en ik 
kwam als niet-deskundige 
diverse observaties tegen 
die voor mij een eye-opener 
waren. Een vergelijking tus-

sen bodemdruk en drukte in 
ons leven bijvoorbeeld, of 
de rem op groei die de Bijbel 
ons aangeeft via sabbats- en 
jubeljaar (ook als remedie 
tegen grondspeculatie!), en 
ook het beeld van een voze ui 
voor een mens wiens buiten- 
en binnenkant niet harmoni-
eren. 

Oosterhoff karakteriseert 
‘geloven’ als de kunst van 
het (door)zien – zo komend 
tot een beter inzicht - én het 
realiseren. Ook bij geloven 
namelijk staat bij Oosterhoff, 
met zijn ondernemende in-
stelling, het doen voorop. 
Verder schrijft Oosterhoff 
treffend over de actualiteit 
van de Bijbelse voedselwet-
ten, die niet primair religieus 
maar vooral biologisch ge-
motiveerd waren. En bij het 
behandelen van het begrip 
duurzaamheid valt hij Her-
man Wijffels bij, die daarin 
de kwaliteit van de relaties 
centraal stelt. Hier valt ook 
het begrip ‘Economy of Life’, 
met een verwijzing naar de 

CAH. Zulke directe verwijzin-
gen naar de hogeschool had-
den overigens wel wat meer 
in het boekje mogen voorko-
men.

Albert Jan Maat, voorzitter 
van LTO Nederland, schrijft 
in een aanbeveling terecht 
dat Oosterhoff erin subtiel in 
slaagt de agrarische, nomadi-
sche levenswijze uit de tijd 
van de Bijbel te laten spre-
ken voor onze tijd, ondanks 
de ingrijpend andere inrich-
ting van de samenleving. 

i Van Groen 
naar Wijs. 
Landbouw-
wijsheden en 
waarden in de 
Bijbel. Wig-
gele Oosterhoff. 
Boekscout.nl, 
14,95 euro

i Het boekje is een bundeling 
van artikelen die Oosterhoff 
schreef voor het Kerkblad van 
het Noorden van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk

De Bijbel van een groene kant bekeken

Joke van Leeuwen (1952) 
is bekend als kinder-
boekenschrijfster, maar 
publiceert ook romans 
voor volwassenen. In 
2002 verscheen Vrije vor-
men, haar eerste roman, 
in 2009 gevolgd door 
Alles nieuw. In beide 
romans speelt de wereld 
van kunst en kunste-

naars een belangrijke 
rol, wat ook enigszins 
geldt voor haar nieuwe 
roman, Feest van het 
begin. Kenmerkend voor 
Van Leeuwen is een 
lichte toon, treffende 
beelden en inhoudelijk 
een focus op het moei-
zame en pijnlijke in het 
menselijke lot.

Het moeizame en het pijnlijke
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