
H et dichtersbrein 
van Menno van 
der Beek (1968) 
zit boordevol 
met verhalen, 

fl arden van dichtregels en de 
meest uiteenlopende anekdotes 
- van lang geleden en van van-
daag. Wie met hem praat over 
zijn nieuwe gedichtenbundel, 
getiteld Een ziektegeschiedenis, zal 
snel tot de conclusie komen dat 
het helemaal niet ‘vreemd’ of 
‘apart’ is dat hij zich met volle 
overgave geeft gestort op een 
oude moordzaak in Grootegast 
- al is Van der Beek nog tame-
lijk jong en woont hij in Rot-
terdam.

De moorden door IJe Wijkstra 
vormen een historisch misdrijf 
dat bijna weggegleden is in de 
vergetelheid. Tegelijk is het 
een verhaal dat zich moeiteloos 
voegt in verhalen van vandaag, 
over mensen van nu. IJe Wijkstra 
kan dus ook gelden als een soort 
‘Elckerlyc’: een persoon waarin 
elk mens iets van zichzelf kan 
herkennen. Bijvoorbeeld gevoe-
lens van agressie, verongelijkt-
heid, boosheid en wraakzucht 
- gevoelens aan de basis liggen 
van IJes misdaad.

,,Ik heb het ‘verhaal’ van 
mijn gedichten laten beginnen 
in 1996’’, zegt Van der Beek, 
achterover leunend in een 
brede hardhouten stoel in zijn 
voortuin. ,,Alle reden dus om 
te bedenken dat het óók over 
vandaag gaat, over universele 
menselijke ervaringen. Het ver-
haal dat ik in Een ziektegeschiede-
nis vertel, gaat stapsgewijs het 
verleden in. Het ene verhaal 
rijgt zich aan het andere. De ik-
fi guur - dat is niet IJe, overigens 
- is in het begin een man op 
leeftijd, terwijl hij aan het slot 
van het verhaal weer een jon-
gen is, een tiener. Het is mijn 
bedoeling dat lezers er een ze-
kere logica in ontdekken, zodat 
de bizarre dingen die gebeuren 

geen struikelblok vormen - al-
thans, dat hoop ik!’’

Vermenging
Wie behoefte heeft aan een fei-
telijke weergave van de zaak 
Wijkstra is bij Van der Beek aan 
het verkeerde adres. Hoewel hij 
zich uitvoerig heeft ingelezen 
en alle feiten over de moordzaak 
heeft geprobeerd te achterhalen, 
is zijn lange gedicht geen verslag 
van feitelijkheden. Zoiets lijkt 
niet te passen bij Van der Beek. 
Liever stapelt hij verhaal op ver-
haal, met een opmerkelijke ver-
menging van ‘gewone’ feiten met 
wonderlijke gebeurtenissen. 

Interessant genoeg spiegelt dit 
de sfeer van zijn ouderlijk huis, 
vertelt hij. Zijn vader was een 
Fries, groeide op in Buitenpost 
- vlak bij de grens met de pro-
vincie Groningen. Van der Beek: 
,,Bij ons thuis waren er altijd 
verhalen. Mijn vader vertelde 
graag, net als een oom die vaak 
bij ons kwam. En er werd altijd 
bij gerookt! In mijn gedicht over 
IJe Wijkstra wordt ook stevig ge-
rookt, dat is zo’n beetje onont-
koombaar, denk ik. Mijn vader 
en mijn oom vertelden ook ver-
halen over de vier moorden die 
Wijkstra pleegde in 1929. Niet 
vreemd, want Grootegast en 
Doezum - waar Wijkstra woonde 
- waren voor mijn vaders besef 
vlakbij.’’

In huize Van der Beek werd 
geen inktzwart beeld geschetst 
van de dader van ooit. Vader en 
oom wisten ook te vertellen dat 
Wijkstra vaak werd getreiterd in 
zijn dorp. Van der Beek: ,,Als er 
gestemd moest worden, bijvoor-
beeld voor de provincie of voor 
de Kamer, en IJe bleef thuis - dan 
kreeg híj een boete, terwijl ande-
ren die net als hij nalatig waren 
geweest, vrijuit gingen. Wijkstra 
stond bekend als een slimme 
stroper en was de politie vaak 
te vlug af. Dat wekte misschien 
wrevel. Hoe dan ook, IJe had 

geen gemakkelijk leven. Het con-
fl ict in januari 1929 met de veld-
wachters is ontstaan toen zij met 
vier man sterk zijn minnares bij 
hem kwamen ophalen. Wijkstra 
verzette zich op een ongeloofl ijk 
grove manier. Hij schoot de vier 
agenten dood en sneed hen de 
hals door.’’

Belangrijk is de context van dit 
misdrijf, vindt Van der Beek. ,,De 
vrouw die bij hem was, had haar 
kinderen in de steek gelaten en 
zich aan hem opgedrongen. Hij 
wilde eerst niets van haar we-
ten! Maar zij bleef terugkomen. 
Zijns ondanks was hij in een bui-
tengewoon explosieve situatie 
terecht gekomen. Dat gegeven 
neemt zijn schuld niet weg, maar 
plaatst het gebeuren wel in een 
context.”

Liedje
Van der Beek valt even stil en 
neuriet dan een wijsje. Op deze 
melodie zongen kinderen voor 
de oorlog een liedje over IJe 
Wijkstra, legt hij uit: ‘Wijkstra 
van Grootegast / schoot vier po-
lities in de ribbenkast’. ,,Mijn 
vader en mijn oom zongen dit al-
tijd als het over die zaak ging. Op 
de een of andere manier vormde 
dit misdrijf en alles wat ermee 
samenhing een sterke jeugdher-
innering. Het fascineerde hen, en 
ze brachten die fascinatie op mij 
over.’’

Niet vreemd overigens: veel 
mensen hebben zich in de loop 

der jaren beziggehouden met de 
bizarre moordzaak uit 1929. In 
kranten en tijdschriften versche-
nen artikelen. Zelfs een boek van 
een psycholoog is geheel gewijd 
aan de zaak. Bovendien publi-
ceerde de Friese volksschrijver 
Rink van de Velde er een roman 
over: De houn sil om jim bylje (1978). 
In 1980 ging de verfi lming van 
deze roman in première en ver-
scheen de Nederlandse vertaling.

In de 33 gedichten uit zijn 
bundel respecteert Van der Beek 
de feitelijke gegevens over IJe 
Wijkstra en de moorden die hij 
pleegde maar, zoals gezegd, het 
gaat hem niet om een historische 
reconstructie. Ook wil hij IJe niet 
schetsen als slachtoffer van de 
omstandigheden. ,,IJe is schul-
dig, maar hij heeft liefde nodig, 
mededogen, barmhartigheid. 
Dat is een lijn die ik probeer te 
trekken in de gedichten.”

Nieuw leven
Dat brengt de inhoudelijke kant 
van Van der Beeks gedicht in 
beeld. Het is een verhaal waarin 
mededogen en schuld, straf en 
vriendelijkheid in een spannings-
volle verhouding staan, vanuit 
het gezichtspunt een nieuw le-
ven te beginnen. Dat geldt vooral 
voor de held van het verhaal, die 
overigens geen naam krijgt. ‘Hij 
wil opnieuw beginnen’, valt over 
hem te lezen in het allereerste 
gedicht. Hij ligt in een Rotter-
dams ziekenhuis aan het infuus, 
maar hij vertrekt. Hij loopt naar 
buiten, stapt in een taxi en neemt 
de trein naar Leeuwarden: ‘als ik 
ooit van richting wil veranderen, 
/ dan moet het nu’, beseft hij. De 
verteller van het verhaal zegt: 
’Laat alles achter / en ga op reis 
naar het beloofde land / waar je 
vandaag komt.’ Maar wat scheelt 
hem precies? Daarover is het ver-
haal vaag.

Van der Beek: ,,Klopt, dat is 
een beetje vaag. Dat heb ik met 
opzet gedaan. Er zijn scherven 

in zijn leven, er is een belastend 
verleden. Belangrijk voor mij is 
vooral dat hij op weg gaat. Schuld 
is sowieso niet altijd duidelijk. Je 
kunt een besef hebben dat er iets 
niet in orde is in je leven, zonder 
dat je het precies kunt aanwij-
zen. Dan is er een verhaal nodig 
dat jouw gevoelens verheldert. 
Dat vindt de held van het verhaal 
uiteindelijk in de geschiedenis 
van IJe.’’

Deze uitleg klinkt helder, 
maar Van der Beek wil ook ge-
zegd hebben dat hij een beetje 
huiverig is voor uitleg. ,,Het ge-
dicht moet het natuurlijk doen, 
snap je dat? De taal en de beel-
den staan op eigen benen. Als je 
het allemaal gaat uitleggen en 
kloppend maken, wordt het al 
snel een beetje abstract, terwijl 
ik het leven dicht op de huid wil 
zitten.’’

Toch is Van der Beek bereid 
om na te denken over de bete-
kenis van zijn gedicht, met één 
kanttekening: ,,Het kan best dat 
ik nu enthousiast iets verkon-
dig, terwijl ik het volgende week 
weer vergeten ben. Ik ben in het 
vuur van het gesprek hélemaal 
weg van een bepaalde gedachte, 
die ik in een volgend gesprek al-
leen maar irritant vind en dus 
zal bestrijden. Redeneringen om 
het gedicht heen zijn dus rela-
tief. Als het goed is, handhaaft 
het gedicht zich, ondanks alle 
uitleg die eromheen gesponnen 
wordt.’’

Sherlock Holmes en Freud
De verhaallijn die in de 33 
gedichten getrokken wordt, 
is intussen vrij duidelijk. De 
ik-fi guur reist per trein naar 
Leeuwarden. Tijdens deze reist 
ontmoet hij twee mensen: een 
psychiater en een detective. 
Van der Beek: ,,Het is je mis-
schien opgevallen: ik heb hier 
de fi guren van Sigmund Freud 
en Sherlock Holmes geprojec-
teerd. Freud legt de focus bij 
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Maar de grote logica 
die erachter schuilt, 
ontgaat je in eerste 
instantie. Net als in 
het leven

De oude moordzaak in Grootegast - IJe Wijkstra schoot in 1929 
vier veldwachters dood - ligt verscholen in de nevelen van het 
verleden. De Rotterdamse dichter Menno van der Beek raakte 
gefascineerd. Hij werkte vier jaar aan een verhalend gedicht. 
,,IJe heeft liefde nodig.’’ Door Tjerk de Reus.

Moordverhaal
Van wraak, schuld 
en mededogen
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het onbewuste en bij de irratio-
nele aandriften, terwijl Holmes 
op een extreem logische manier 
de situatie van de ik-fi guur pro-
beert te verhelderen.’’

Uitgerekend Sherlock Holmes 
- wiens naam overigens niet let-
terlijk valt - komt met de geschie-
denis van IJe Wijkstra op de prop-
pen. Vanaf dat moment heeft de 
ik-fi guur een missie: hij moet de 
groeten van Holmes aan Wijkstra 
overbrengen. Bovendien heeft 
hij nu ‘een verhaal’, legt Van 
der Beek uit. ,,Het verhaal van 
Wijkstra wordt zijn eigen verhaal. 

Dat is de beweging die gemaakt 
wordt in het gedicht. Er vindt dus 
identifi catie plaats. Vage schuld 
bij de ik-fi guur wordt concrete 
schuld. Het verhaal van Wijkstra 
spiegelt zijn eigen levensverhaal, 
hoewel dat niet per se betekent 
dat hij precies dezelfde dingen op 
zijn kerfstok heeft. Belangrijk is 
hier dat de ik-fi guur zich in die 
trechter laat duwen: met zijn ei-
gen levensverhaal wordt hij op 
het spoor van Wijkstra gezet.’’

Aan het slot van het gedicht 
zal de ik-fi guur uiteindelijk 
Wijkstra ontmoeten. Het is op 

dat moment oorlog, de Duitsers 
bewaken de gevangenis waar 
Wijkstra zit. ‘De grote detective 
laat u groeten’,  zegt hij tegen 
Wijkstra, als hij tegenover hem 
zit. Opmerkelijk, die groeten. 
,,Klopt,’’ zegt Van der Beek. ,,Dat 
is geladen. Er zit iets in van er-
barmen en mededogen. Het vin-
den van een nieuw spoor heeft 
te maken met erkennen van 
schuld, met bewust zelf een stap 
zetten. Maar het kan niet zonder 
genade. Ik bedoel dat niet erg 
theologisch of dogmatisch. Maar 
het is zonneklaar dat we iemand 

nodig hebben die onze wanhoop 
voor ons oplost.’’

Maar die oplossing is geen 
extraatje dat Van der Beek zelf 
toevoegt aan het verhaal. Het zit 
erin verweven, op een subtiele 
manier. De problematiek is niet 
opeens verdwenen, maar er valt 
het licht van mededogen op, die 
iets te maken heeft met hoop op 
‘het beloofde land’. Dat is de diep-
ste logica van dit lange gedicht, 
dat tegelijk de logica van de le-
zer sterk op de proef stelt. Van 
der Beek: ,,Eerlijk gezegd vind 
ik het gedicht niet erg onlogisch. 

Natuurlijk, de held reist per trein 
het verleden in, wordt weer kind 
en ontmoet IJe Wijkstra in 1941. 
Maar de loop van het verhaal heb 
ik zo aannemelijk mogelijk ge-
maakt, stap voor stap. Het was 
mijn doel om de lezer het hoekje 
om te krijgen, mee te trekken in 
het verhaal - zonder dat hij of zijn 
merkt dat het een uiterst merk-
waardige reis is. Als het gaat om 
de details van het verhaal is alles 
behoorlijk aannemelijk. Maar de 
‘grote logica’ die erachter schuilt, 
ontgaat je in eerste instantie. Net 
als in het leven. Totdat je ontdekt 
dat er iets wonderbaarlijks aan de 
hand is.’’

Van der Beek legt zijn bundel 
gedichten op de brede leuning 
van zijn stoel. Tijd voor een slot-
som, hoewel er nog uren gepraat 
kan worden over de 33 gedich-
ten. ,,Herkenning is de oerfunctie 

van verhalen,’’ zegt hij. ,,Je eigen 
kleine rommelige leven vertoont 
geen patroon, geen helderheid. 
Maar je leest een verhaal en het 
verhaal neemt jou op. Dan zie je 
een logica die je vooraf niet had 
vermoed. Dat is de kern van wat 
gebeurt met de held van mijn ver-
haal.’’

En, wie weet, ook een beetje 
met de lezer.

i  Een ziektegeschiedenis. Gedichten. 
Menno van der Beek. De Contrabas, 
12,50 euro

i  www.decontrabas.com
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IJe is schuldig, 
maar hij heeft 
liefde nodig, 
mededogen, 
barmhartigheid

Menno van der Beek: ,,Het is 
zonneklaar dat we iemand no-
dig hebben die onze wanhoop 
voor ons oplost.’’ Foto: Tjerk de 
Reus
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