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‘Veel geprezen, veel genomineerd’ staat er op de 
cover van zijn roman Mijn ontmoeting met God en 
andere avonturen (2010), wat zoveel betekent als 
dat Wouter Godijn (1955) tot op heden nog naast 
grote literaire prijzen heeft gegrepen. 
Hij lijkt er wel steeds dichter bij te komen: de 
waardering begon in 2004 met een nominatie 
voor de VSB Poëzieprijs voor zijn dichtbundel De 
karpers en de krab, en in 2008 stond zijn roman De 
dood van een auteur die een beetje op Wouter 
Godijn lijkt op de longlist van de Libris Literatuur-
prijs. Vorig jaar was het weer spannend: zijn 
roman Mijn ontmoeting met God belandde op de 
lijst van de tien kanshebbers op de AKO-litera-
tuurprijs 2011. Maar de prijs ging naar collega 
Marente de Moor. 
Zou het met zijn nieuwe dichtbundel Hoe H.H. de 
wereld redde, die in juni verscheen eindelijk ervan 
komen? De eerste recensies zijn overwegend 
positief. In het voorjaar van 2013 komt er ook 
weer een nieuwe roman uit. Wie weet.
Een troost is misschien dat de personages in zijn 
werk ook regelmatig pech hebben. Zo struikelt de 
hoofdpersoon van Mijn ontmoeting met God, een 
zwaarmoedige schrijver die lijdt aan MS, over een 
speelgoedautootje van zijn zesjarige zoon. Je 
vraagt je af of Godijn hier de spot drijft met 
zichzelf, hij is immers ook schrijver en volgens 
verschillende bronnen is in 2004 bij hem MS 
geconstateerd.
 
Als ik hem tref in zijn rustige huis in de Groningse 
wijk Beijum, regent het hard buiten. Binnen is het 
stil, niets wijst erop dat er hier een druk gezin 
huist. Het blijkt al gauw dat je verwijzingen naar 
zijn eigen persoonlijk leven in zijn werk met een 
korreltje zout moet nemen. ‘Ik gebruik van alles’, 
zegt Godijn. ‘Natuurlijk, ik heb een gezin, ik ben 
schrijver en ik ben ziek, net als de hoofdpersoon 
van Mijn ontmoeting met God en andere avonturen. 
Maar ik heb geen zoontje, alleen een dochter, 
maar die is al bijna zeventien. Ik heb nooit een 
zelfmoordpoging gedaan, zoals de man in het 
boek wel doet, en ik heb ook geen last van 
depressies.’
De ziekte die hij heeft lijkt op MS, maar helemaal 
zeker is het niet dat het dat is. Hij heeft een vorm 
waarbij de achteruitgang slechts heel langzaam 
gaat. Maar toch beïnvloedt het zijn functioneren 
‘Als ik de deur uitga houd ik het op korte stukken’ 
en ook zijn werk: ‘Ik dicht vaak liggend, op de 
bank. Dat gaat prima’. 
De ziekte versterkt wel de donkere kant van zijn 
werk, geeft Godijn toe. ‘Het heeft invloed op de 
thematiek, zeker. Misschien dat mijn gedichten 
minder grimmig waren geweest als ik niet ziek 
was geworden. Maar ja, misschien had ik dan een 
grote reis gemaakt en was mijn vrouw dan door 
een krokodil opgegeten. Je weet het niet, maar het 
zou kunnen.’

Het gedicht ‘Verhaal’ in uw nieuwe bundel 
heeft een kruisigingsscène als thema. Is het 
kruis een belangrijk symbool voor u?
‘In de christelijke literatuur kom je nog weleens 
dominees of priesters tegen die bezocht worden 
door de twijfel. Ik ben eigenlijk het omgekeerde: 
een twijfelaar die bezocht wordt door het geloof. 
Het kruis speelt geen héél belangrijke rol voor me, 
behalve dan de gangbare associatie dat iedereen 
zijn kruis moet dragen. Ik heb wel een tijd gehad 
waarin ik zei: nú ga ik het geloven. Maar dat is 
weer over gegaan. Het grootste deel van de tijd 
breng ik op de rand door. Ik ben er ook bang voor, 
om toch weer een overtuiging aan te hangen.’

Bent u gelovig opgevoed?

Een twijfelaar, bezocht door het geloof

interview literatuur Nels Fahner beeld Nels Fahner

Wouter Godijn is een schrijver met een eigen-
zinnige spiritualiteit. In zijn werk is God nooit 
ver weg, maar ook niet heel dichtbij. Onlangs 
verscheen zijn zevende dichtbundel: Hoe H.H. 

de wereld redde. ‘Ik ben een twijfelaar die 
bezocht wordt door het geloof.’
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