
De broer die ziek zou zijn (Abel), 
was altijd al een plaatsvervanger 
voor zijn terugdeinzende broer 
(Ton) - maar de situatie zal spoedig 
zijn omgekeerd. Ton moet tevoor-
schijn komen vanuit zijn toeschou-
werpositie (hij is professioneel 
bewaker, zit de hele dag achter 
bewakingsbeeldschermen). 

Overigens, wie bijbelverhalen 
kent, ziet meteen dat hier het Ge-
nesisverhaal doorschemert van de 
broers Kaïn en Abel. Maar er zijn 
meer verwijzingen. Zo lijkt een 
pasgeboren baby afkomstig uit het 
oeuvre van Nijhoff, zijn er verwij-
zingen naar klassieke teksten en 
citeert Otten middenin een gesprek 

de titel van zijn gedichtenbundel 
Op de hoge. 

De vlek is een fijnzinnig, meesle-
pend boek. Als lezer moet je de ver-
telling ervaren, beleven, al lezend 
voortdurend het peillood uitwerpen 
- de taal proeven. Steeds veelzeg-
gender wordt dan de slotzin: daar 
valt het woord ‘graf’, maar tegelijk 
wordt over ‘zingen’ gerept. 

De vlek is eigenlijk een 
paasvertelling.

p Willem Jan Otten, De vlek. Een 
vertelling. Uitgeverij Van Oor-
schot. 96 blz. 17,50 euro. Met 
cd waarop de auteur het boek 
voorleest

Recensie
n Tjerk de Reus

Literatuur en theologie zijn in het 
oeuvre van Willem Jan Otten (1951) 
hecht verbonden. Interessant als je 
belangstelling hebt voor de spiritu-
ele of godsdienstige dimensies van 
het mensenbestaan. Wie geen be-
langstelling daarvoor heeft, zal zich 
bij Otten niet vervelen. 
Het spirituele speelt zich bij Otten 
altijd af in het dagelijkse bestaan, 
waar zich tal van spanningen, beslis-
singen, verlangens en doodlopende 
sporen voordoen. Toch kan het 
niemand ontgaan dat Otten in zijn 
nieuwe boek, De vlek, de aandacht 
vestigt op een oerchristelijk thema: 
de plaatsvervanging. Jezus nam de 
plaats in van mensen, in zijn leven 
maar zeker ook in zijn dood aan het 
kruis. Mensen kunnen op hun beurt 
zich solidair verklaren met anderen 
en zelfs hun plek innemen. 
Hoe Jezus’ plaatsvervanging samen-
hangt met, of de bron is van men-
selijke solidariteit is de prikkelende 

vraag die Otten zijn lezers voorscho-
telt. Ottens nieuwe boek is een ver-
telling in verzen. Iets dergelijks deed 
hij niet eerder. De vlek telt zo’n tach-
tig pagina’s met heldere versregels, 
die je meteen kunt snappen. Dat is 
een fiks verschil met Ottens poëzie, 

die lastiger is. Toch is aandachtige 
herlezing ook bij deze vertelling nut-
tig en effectief, want de eigenlijke 
raadsels die aan de basis liggen van 
deze vertelling zijn niet een-twee-
drie te vatten in verstandelijke rede-

neringen. Misschien zijn die raadsels 
sowieso onbevattelijk voor het ratio-
nele denken, waarmee we maar al te 
graag mysteries doorzichtig willen 
maken en willen categoriseren. 

Ottens vertelling staat haaks op 
zo’n streven; het toont het mysterie 
van de plaatsvervanging en leert ons 
dit mysterie als mysterie te begrij-
pen. Tegelijk is alles concreet en aan-
raakbaar in De vlek, waarin het gaat 
over kankerpatiënten, bewakings-
camera’s, een verdachte tas van het 
merk Adidas (met bom erin?), Bach 
en medische missers. Zo’n tien per-
sonages wandelen rond in Ottens 
vertelling, twee doden worden ach-
teraf betreurd.

Tweeling
Vlek is de achternaam van de twee 
hoofdpersonen van De vlek. Zij zijn 
een tweeling, maar leven niet bijs-
ter warmpjes met elkaar. Al aan het 
begin valt te lezen: ,,Zo’n tweeling-
broerverhaal / waarin de één het le-
ven / van de ander op zich neemt / 
wordt dit niet een twee drie.’’ 

Toch is dit precies waar het ver-
haal steeds nadrukkelijk op uitloopt, 
dankzij een typische Otten-situatie, 
waarin de spanning tot een maxi-
mum wordt opgevoerd. Een van de 
twee broers Vlek (Abel) krijgt te ho-
ren dat hij een kanjer van een kwaad-
aardige vlek op zijn longen heeft. Hij 
trekt zijn consequenties en reist af 
naar een eenzame plek, om zijn wan-
hopige laatste daad te stellen. Maar 
spoedig blijkt dat de foto’s van zijn 
longen zijn verwisseld met die van 
een ander. Laat die ander nu ook nog 
eens Josefsson (= Jozefs zoon) heten 
en je weet op welk religieus bestek 
deze vertelling koerst.

Toch is met deze constatering de 
puzzel niet opgelost; de leeservaring 
begint pas. Want hoe werkt dat, de 
plek van de ander innemen? Die 
vraag raakt aan het hart van deze ver-
telling. Josefsson vormt een sleutel 
om hierop grip te krijgen. Hij is een 
idioot, kun je gerust zeggen: het type 
mislukkeling dat bij grote christelij-
ke schrijvers (Dostojevski, O’Connor, 
Greene) drager is van het goddelijke 
heil. Josefsson spreekt in orakeltaal, 
is lichamelijk gezien een beetje af-
zichtelijk (hij heeft geen ‘gestalte of 
heerlijkheid’, zou Jesaja zeggen). 

Als de dokter hem meedeelt dat zijn 
longen toch níet schoon zijn, zoals 
eerder gemeld, maar dat zijn lon-
gen een grote kwaadaardige vlek 
vertonen - dan reageert hij niet ver-
schrikt, maar zegt: ‘een woord van u 
en ik ben heel’,  wat zonder twijfel 
niet gericht is op de dienstdoende 
arts. Die uitspraak (in feite een uit-
spraak van Jezus) is al gedacht van-
uit de zich ziek wanende Abel, die 
meent dat hij zal sterven. Zou hij 
willen geloven dat één woord zijn 
genezing zou kunnen bewerkstelli-
gen? Vermoedelijk niet. Wonderen 
bestaan niet, zei deze dappere ter-
doodveroordeelde - maar Josefsson 
zegt: ‘Het wonder, dokter, is al ge-

schied, (...) Er moet alleen begrepen 
worden hoe het is bedoeld.’

Wonder geschied? Precies, want 
nu de fout is ingezien, wordt Abel 
gezond verklaard. Josefsson neemt 
diens plaats in.

Oergebeurtenis
In De vlek lijkt Jezus’ weg van plaats-
vervanging een oerbeeld of oerge-
beurtenis te zijn, die de betekenis 
verheldert van plaatsvervangende 
daden of gebeurtenissen in het he-
den. Niet alleen verheldert Jezus’ 
daad; het is de bron of de verborgen 
diepte, die aanwezig is in mense-
lijke daden van plaatsvervangende 
barmhartigheid. 

Processie op de knieën van gelovigen in Grabarka (Polen). Hoe Jezus’ plaatsvervanging samenhangt met of de bron is van menselijke solidariteit is de prikkelende vraag die Willem Jan Ot-
ten zijn lezers voorschotelt. Foto: EPA

Vlek is de 
achternaam 
van de twee 
hoofdpersonen uit 
het boek De vlek

Zo’n tien 
personages 
wandelen 
rond in Ottens 
vertelling

In De vlek schotelt Willem Jan Otten zijn 
lezers een poëtische vertelling voor: een 
verhaal in verzen. Het oerchristelijke 
thema van de plaatsvervanging is het 
mysterie dat Otten al dichtend omcirkelt.

Otten omcirkelt 
mysterie van Christus

Zondag 20 november
● Kollumerzwaag, Lichtpunt: Optreden Chr. Zangver. Looft den Heer uit 

De Westereen. Aanvang 15.00 uur.
● Leeuwarden, De Salvator: Concert Kees Kraayenoord en band. Kaarten 5 

euro, te bestellen via: odejager@kpnmail.nl. Aanvang: 20.00 uur 
● Noordwolde, Geref. kerk Dwarsvaartweg: optreden United in Christ. 

Aanvang 19.00 uur.
● Sneek, Martinikerk: orgelvesper o.l.v. ds. Aart Veldhuizen, organist Dirk 

S. Donker. Aanvang 19.00 uur.
● Surhuisterveen, De Flambou: Johannes de Heer-avond met m.m.v. het 

Christelijk Asser Mannenkoor, o.l.v. Bert Duijst, organist Ronald IJmker, 
spreker is ds. Jan van der Veen, presentatie Bert Kappe. Aanvang 19.30 
uur.

Agenda

Protestantse Kerk
Ambtsjubileum ds. H. Bijlsma
Roden | Ds. H. Bijlsma is maandag veertig jaar predikant in de Protestantse 
Kerk in Nederland. Hedman Bijlsma werd geboren op 27 november 1939 
in De Westereen. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1971 ge-
reformeerd predikant te Bedum. Daarna stond hij te Hoogeveen (1977). 
Van 1981 tot zijn emeritaat in 2001 was hij predikant in algemene dienst. 
In die hoedanigheid was hij onder meer secretaris-directeur van het Alge-
meen Diakonaal Bureau te Leusden (1977) en algemeen secretaris van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (2000). Ook bekleedde hij nog andere 
directeursposten.

Richtlijn kerkrentmeesters
Tarief preekbeurt in 2012: 120 euro
Leeuwarden | De preekbeurtvergoeding stijgt in 2012 opnieuw. Dat heeft 
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse 
Kerk gemeld in het blad Kerkbeheer.  In een circulaire van januari van dit jaar 
waren de colleges van kerkrentmeesters al geïnformeerd over een geleide-
lijke verhoging van de vergoeding voor een preekbeurt. Die bedroeg in 2010 
80 euro per dienst, dit jaar 100 euro. Voor 2012 dient rekening te worden 
gehouden in de begroting met een tarief van 120 euro, zo luidt het advies 
van de VKB. Begin 2012 wordt de exacte hoogte bekend.

Kort nieuws

● 22.000 mensen werken mee 
aan speciale handgeschreven 
Bijbel

Londen | In aanwezigheid van de 
Britse koningin Elizabeth II en haar 
man prins Philip is in Westminster 
Abbey in Londen stilgestaan bij het 
vierhonderdjarig bestaan van de 
King Jamesvertaling van de Bijbel. 
Ook prins Charles was aanwezig bij 
de bijeenkomst, hij is beschermheer 
van de King James Bible Trust.

De samenkomst in Westminster 
Abbey werd geleid door de aartsbis-
schoppen van York en van Canter-
bury. De laatste is tevens de hoogste 
leidinggevende in de Church of En-
gland na de vorstin. 

Ds. John Hall, deken van West-
minster Abbey, zei tegen de tweedui-
zend aanwezigen in het kerkgebouw 
dat de King Jamesvertaling van grote 

invloed is geweest op de Engelse 
taal, op de cultuur en op het geloof. 
Ook heeft de vertaling nog steeds 
een belangrijke rol in alle gebieden 
op de wereld die bereikt worden met 
de Engelse taal, aldus  Hall. „Boven 
alles bidden we dat mensen door de 
grote verhalen in de Bijbel blijvend 
worden opgeheven naar boven en 
veranderd worden.”

Tijdens de bijeenkomst werd een 
handgeschreven exemplaar van het 
boek Genesis gepresenteerd, als on-
derdeel van het project The Peoples Bi-
ble. Deze bestaat uit handgeschreven 
verzen uit de King James-version. 
Meer dan 22.000 mensen uit het Ver-
enigd Koninkrijk leverden een bij-
drage aan het project. 

Alle handgeschreven teksten zijn 
gedigitaliseerd, waarmee The Peop-
les Bible de eerste handgeschreven 
digitale Bijbel ter wereld wordt. De 
eerste twee verzen zijn geschreven 
door prins Charles. Ook premier Ca-

meron en andere bekende Britten 
namen een aantal teksten voor hun 
rekening.

Grondtalen
De samenkomst in hartje Londen 
was één van de hoogtepunten van 
de viering van het vierhonderdjarig 
bestaan van de King James Version 
(KJV), zoals de Bijbelvertaling in 
het Verenigd Koninkrijk heet. Ver-
taalteams begonnen in 1604 aan 
de enorme opgave om de complete 
Bijbel vanuit de grondtalen over te 
zetten in het Engels. Dit werk was 
in 1611 gereed. Nog altijd wordt 
de originele King James-bijbel we-
reldwijd beschouwd als één van de 
meest concordante en getrouwe 
Bijbelvertalingen.

De samenkomst in Westminster 
Abbey was des te meer bijzonder, 
omdat twee groepen vertalers vier 
eeuwen geleden werkten vanuit za-
len bij het kerkgebouw.

Vier eeuwen King James 
Bijbel herdacht in Londen

● Ondertekening van 
partnerrelatie binnen de CGK 
in speciale kerkdienst

Leeuwarden | De Christelijke Gere-
formeerde Kerk (CGK) Leeuwarden 
en CGK Amsterdam gaan een part-
nerrelatie aan. Voor een periode van 
drie jaar zijn beide gemeenten op 
een bijzondere manier verbonden 
om elkaar te ondersteunen. Sinds 
2001 is CGK Amsterdam een nieuwe 
weg gegaan door zich nadrukkelijk 
op de stad te richten, gastvrij te zijn 
en pionierplekken te starten. Daar 
zijn twee nieuwe gemeenten uit 
voortkomen: de Amstelgemeente en 
Via Nova.

‘De CGK-Bethelkerk van Leeuwar-
den is geraakt door het verlangen, 
de concrete activiteiten en de erva-
ren zegen van de gemeente in Am-
sterdam. De bijbehorende geestdrift 

om zich naar buiten te richten wordt 
door de kerkenraad van de Bethel-
kerk herkend. Daarom verbindt deze 
kerk zich voor een periode van drie 
jaar aan het zendingswerk in Am-
sterdam en steunt dat werk met ge-
bed en geld. Zo wil zij graag delen in 
de zegen die de Heer geeft’, zo laten 
de samenwerkingspartners weten.

Leeuwarden wil graag leren van 
de ervaringen die in Amsterdam 
worden opgedaan. De hoop is dat 
uitwisseling van kennis en ervarin-
gen de Friese gemeente kan helpen 
‘om te groeien in de rol van verkon-
diger van het Woord van God in de 
eigen stad’. Morgen is de officiële 
start van de partnerrelatie. Ds. Kees 
den Hertog en ds. Siebrand Wierda 
gaan samen voor in een kerkdienst 
(9.30 uur) in de Bethelkerk aan de 
Huizumerlaan. Er zal een partner-
overeenkomst worden ondertekend 
en de gebeden zullen betrekking 
hebben op beide steden.

Band Amsterdam 
en Leeuwarden

12 Geloven Zaterdag 19 november 2011 Geloven 13Zaterdag 19 november 2011

Eindfase

Wanneer het woord ‘als een kind beginnen‘
overal geklonken heeft,
treedt de ontkenning op met harde zinnen.
Hoor de mond die tegenspreekt.

Dan echoot ontreddering door de straten
waar het veilig leek te gaan
en wat heilig was breekt onder laarzen
stuk. Leven komt verstomd tot staan.

Uit het niets gaan spontaan weer tongen spreken
van verlossers, zonder meer,
en een stel veelbelovende profeten.
‘Geloof ze niet‘, spreekt de Heer.

Zon en maan hangen straks door nacht gekluisterd,
sterren vallen uit hun zin
voordat licht de nacht ontluistert
met een sprekend nieuw begin.

Alfred Valstar
Bij: Matteüs 24:14 - 35

Tiende zondag van de herfst
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Vrouwen uit Benin dragen doeken met daarop een afbeelding van de paus. Hoofddoel van het gisteren be-
gonnen bezoek van de kerkvorst is het aanbieden van het synodestuk naar aanleiding van de Bischoppen-
synode voor Afrika, die in 2009 werd gehouden. 35 voorzitters van Afrikaanse bisschoppenconferenties en 
de zeven hoofden van de continentale regionale conferenties zijn in Benin aanwezig. Foto: EPA

Afrikareis Benedictus XVI
Vrouwen Benin klaar voor paus

Willem Jan Otten publiceerde 
sinds 1973 een kleine 35 boeken. 
Hij publiceert in uiteenlopende 
genres: poëzie, proza, essay en to-
neel. De laatste vijftien jaar nam 
het theologisch gehalte van zijn 
werk sterk toe. 
Hij vestigt nogal eens de aan-
dacht op kernthema’s in het 
christelijk geloof, zoals schuld 
en schaamte (in Specht en zoon) 

en plaatsvervanging (in De vlek). 
Karakteristiek voor Otten is zijn 
loyaliteit aan de klassieke ge-
loofstraditie. Bij Otten staan spi-
rituele thema’s in het licht van 
het bevrijdende dogma. Lezers 
die zijn gehele werk bijhouden, 
kunnen ontdekken hoe de the-
ma’s van Otten overal opduiken 
en hoezeer de verschillende gen-
res vervlochten zijn.

Willem Jan Otten
Loyaal aan klassieke geloofstraditie
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