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Een twijfelaar, bezocht door het geloof

interview literatuur Nels Fahner beeld Nels Fahner

‘Nee, dat is het rare. Ik ben eigenlijk heel anti-
christelijk opgevoed. Mijn ouders hadden zich 
ervan losgemaakt en herkenden zich ook sterk in 
het werk van Wolkers en Maarten ’t Hart. Maar 
toen ik een twintiger was, raakte ik gefascineerd 
door de boeken van Gerard Reve. Vooral door de 
manier waarop Reve zijn godsbeeld presenteerde, 
een lijdende God. Dat raakte me en dat vond ik 
ook heel bevrijdend. Een puur materiële benade-
ring van leven vind ik erg deprimerend.’

In ‘Mijn ontmoeting met God’ sterft de hoofd-
persoon en staat dan weer op. Ook in uw 
eerdere werk wordt er veel over de dood 
gefantaseerd. Bent u bang voor de dood?
‘Minder dan vroeger, toen ik nog jong en wild 
was. Ik heb er meer vrede mee. Nu ik toch wat 
krakkemikkig word, vind ik het prima dat het 
ophoudt. Wel ben ik nieuwsgierig: wat zit er 
achter. Dat vind ik ook jammer aan het moderne 
wereldbeeld, dat mist het mysterie van de 
schepping. Ik denk wel dat het een misvatting is 
dat de wereld onttoverd zou zijn. De wereld is nog 
steeds betoverd. Maar de precieze aard daarvan, 
daar krijg ik nog steeds geen zekerheid over.’

Moet dat dan?
‘Het moet niet. Maar iets in mij verlangt daar-
naar.’

dinosaurus
In uw werk wordt veel gevallen: de schrijver uit 
‘Mijn ontmoeting met God’ valt over een 
speelgoedautootje en later nog eens, van een 
dak af. In uw nieuwe dichtbundel staat het 
gedicht ‘De val in het ravijn’. 
‘Ik denk dat dat vallen een symbool voor de dood 
is, maar ook van een andere visie op de wereld, 
waarbij de controle ver weg is. Het klopt inder-
daad dat er nogal wat gevallen wordt, volgend 
jaar verschijnt er weer een roman van mij en daar 
zit weer een val in.’

De God in ‘Mijn ontmoeting met God’ ziet er 
aanvankelijk uit als een dinosaurus, die een 
onaangename mondgeur heeft. Een nogal 
oneerbiedige vergelijking. 
‘Dat vind ik niet. De dinosaurus heeft waarlijk 
deel uitgemaakt van de schepping, en maakt dus 
deel uit van God. Het is een kras beeld, dat wel.’

Kiest u ook voor zo’n beeld om een onwerke-
lijke sfeer te creeëren?
‘Wel om daarmee mijn verwondering over de 
schepping aan te geven. Maar het is niet bedoeld 
om God omlaag te halen. Een dinosaurus is 
eigenlijk nog een zwak beeld voor wat God 
maakte. Zeker als er nog meer universa bestaan 
dan het onze. Ik kan me overigens ook voorstellen 
dat als je God bent en alles kunt, dat je dan ook 
alles gaat scheppen, hemelse plaatsen, maar ook 
helse plaatsen. Zodat je nooit alleen bent, als God.’

alomtegenwoordig 
In het gedicht ‘Alles’ wordt de wereld van 
bovenaf bezien, vanuit een soort zwevend, 
onvast perspectief, dat zich na een tijdje 
verplaatst naar de grond en verder de inge-
wanden van een dier in. Wie is daar aan het 
woord?
‘Ik ben daar aan het spelen met het idee – eigen-
lijk is die formulering niet goed want ik heb vaak 
het gevoel dat een idee met mij speelt – van een 
alomtegenwoordige God. Een God die in alles is. 
Dat betekent dat wij allemaal ook God zijn. Jij, ik, 

de buurman. Ik heb het idee dat ik daarmee speel 
in dit gedicht. Maar dat is mijn interpretatie.’

In ‘Mijn ontmoeting met God’ staat er op een 
gegeven moment ‘wij communiceerden’. Wat 
bedoelt u daarmee?
‘Daar zit natuurlijk een dubbelzinnigheid in, want 
het kan op van alles slaan. Als God in de natuur is, 
ik dacht dat Spinoza dat zei, dan maken wij 
allemaal deel uit van God. De lezers, de poes die 
boven op de kast springt.’

Als God in alles is, dan verdwijnt hij toch ook 
meteen weer? Wat betekent het woord God dan 
nog?
‘Misschien dat God op een paradoxale manier wel 
en niet is. Dat hij weg is en tegelijkertijd nog 
ergens, en dat dat dan tegelijkertijd bestaat. Ik 
weet het niet, maar dat waren mysteries die mij 
tijdens het schrijven van dat boek fascineerden.’

Ik herinner me uit uw poëzie ook de zinsnede: 
God is een kikker. God is een heggenmus – wat 
zeggen die beelden over God?
‘Dat God alomtegenwoordig is. Ik stel me zo voor 
dat God het feit dat hij alles kan ook benauwend 
en vervelend vindt. Misschien is er voor hem niets 
opwindender dan de gedachte: ik ga mij verande-
ren in een heggenmus die nergens benul van 
heeft. Het mooie aan het bestaan van de dood 
vind ik ook dat je hopelijk daarna opgaat in het 
geheel: daarna wordt het bestaan van een 
heggenmus mij mogelijk deelachtig. Ik geloof niet 
in reïncarnatie op een rechtstreekse manier. Maar 
als je er na de dood echt helemaal niet bent, echt 
de totale afwezigheid, dan is de gedachte dat je 
iets of iemand anders wordt niet ver weg. Het is 
een hekje waar je gevoelsmatig zo overheen kunt 
springen. Er zit ook een materiële basis aan die 
gedachte. Wij bestaan uit atomen die eeuwig zijn. 
Atomen hebben al van alles achter de rug, ze zijn 
misschien wel voorbestemd om telkens iets 
anders te worden.’

Er zit veel humor in uw werk. Hoe vindt u het 
eigenlijk om zo serieus over deze dingen te 
praten?
‘Ik vind het wel leuk. Al is het raadsel mooier dan 
het ontraadselen, vind ik. Je moet ook bij 
gedichten niet alles willen uitspreken.’

zeer wreed
In uw nieuwe bundel ’Hoe H.H. de wereld 
redde’ is meer aandacht voor typografie dan 
daarvoor. Er staan verschillende lettertypen 
door elkaar, er zijn stukken vet gedrukt.
‘Ja, maar dat is niet mijn idee geweest, hoor. Melle 
Hammer, mijn vormgever, kwam ermee. Het viel 
hem op dat ik zelf meer met typografie was gaan 
doen; kleine tekeningetjes bijvoorbeeld. Hij zei: in 
jouw gedichten zijn verschillende stemmen te 
horen, zullen we dat niet accentueren met 
verschillende lettertypes? Toen heeft hij een 
aantal suggesties gedaan en die heb ik doorge-
voerd. Bij mijn eerdere bundel Kamermuziek, of de 
weg naar de onverschilligheid (2005, red.) heeft hij 
voorgesteld om afwisselend mat en glanzend 
papier te gebruiken voor een golfbeweging die in 
die bundel te zien is. Gedichten waarin de 
verteller als het ware in de onverschilligheid 
wegzakt zijn op ander papier gedrukt dan die 
waarin hij daaruit weer opstijgt. 

In hedendaagse poëzie zijn de regels soms op 
onverwachte plaatsen afgebroken. Hoe komen 
die keuzes bij u tot stand? 

‘Ik probeer van alles. Ik kan stukken van regels 
heel lang heen en weer schuiven. Wat de juiste 
vorm of een mooi effect oplevert bepaalt de 
uiteindelijke keuze. Melle Hammer heeft hier ook 
wel suggesties voor gedaan. Als ik iemand laat 
proeflezen komt die ook soms met ideeën die ik 
doorvoer. Van bijna elk gedicht maak ik verschil-
lende versies. Soms onthoofd ik een gedicht, of ik 
hak het een onderlijf af en plak dat aan een ander. 
Zeer wreed. 

Maakt u voor uw romans schema’s?
‘Jawel, maar heel rudimentair, flodderig. Ik zet 
steekwoorden in een bepaalde volgorde.’ 

Denkt u in scènes?
‘Het begint als een snel afgespeelde film. Als je 
dichterbij komt krijg je meer oog voor details. Je 
kunt een bepaald signaal krijgen dat het wel zal 
lukken om een scène op papier te krijgen. Zo had 
ik dat bijvoorbeeld bij een dinosaurus die opduikt 
in mijn laatste roman Mijn ontmoeting met God en 
andere avonturen. Een heel realistische roman 
zoals Voskuil die kon schrijven, dat zou ik niet 
kunnen. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik liep 
vast. Ik wilde iemand beschrijven die een deur 
door liep, maar ik vroeg me veel te veel af of alle 
details wel klopten.’

Af en toe gaat u ook de confrontatie aan 
met andere schrijvers. De schrijver in ‘Mijn 
ontmoeting met God’ noemt bijvoorbeeld 
Arnon Grunberg in één adem met een tirade 
over de vermeende culturele vervlakking in 
Nederland. Is Grunberg een oppervlakkige 
schrijver?
‘Oppervlakkig vind ik sterk uitgedrukt. Hij 
verandert ook wel wat de laatste tijd. Maar ik vind 
wel dat het te makkelijk is om je alleen te richten 
op de gruwelijke kanten van het bestaan. Dat 
deed W.F. Hermans ook al; ik vind vooral dat 
Grunberg in zijn boeken daar tot nu toe weinig 
aan toevoegt, dat hij hem te veel herhaalt. Ikzelf 
ben wel jaren in de ban van Hermans geweest, bij 
hem krijgt het nihilisme een haast mystieke 
dimensie. Hermans was in ieder geval in Neder-
land origineel, baanbrekend zelfs – maar nú vind 
ik zijn visie niet zo spannend meer. Ik houd meer 
van een boek waarin het geheimzinnig is. Maar 
van Grunberg vind ik zijn columns in de Volks-
krant wel vaak weer heel goed.’

‘Mijn ontmoeting met God en andere avontu-
ren’ is in de kritieken wel vergeleken met het 
Bijbelboek Job. Wat vindt u van die vergelij-
king?
‘Het is niet dat ik dacht: nu ga ik eens het boek Job 
in een modern jasje steken. Ik ben ook niet zo 
Bijbelvast. Het is wel zo dat ik me afvraag, net als 
Job bij alle rampen: Als God dit alles heeft laten 
ontstaan, wie of wat is hij dan?’

Wat vindt u tot nu toe het meest bevredigende 
antwoord?
‘Dat God een tragische figuur is. Dat de schepping 
– emotioneel, niet rationeel – te begrijpen is als 
een creatie met een groot tragisch iets erin. Dat 
God, die alles kon, op een dag in de verleiding is 
gekomen te denken: als ik nu niet meer alles kan? 
Er is vaak gezegd dat God stierf, verdween in 
Auschwitz. Hij heeft dat niet kunnen tegenhou-
den. Als hij dat wel kon, dan houden we alleen 
een monsterachtige God over. Als God geen 
monster is, dan zit er een element van tragiek in 
hem: het is hem uit de hand gelopen. De gedachte 
dat God daar ook onder lijdt, spreekt me zeer 
aan.’ ■

Het licht van Westkapelle

Een van de bijzonderste kerktorens van 
Nederland staat in Westkapelle. Het schip 
van de Willibrorduskerk brandde af, de 
toren bleef staan en daarop staat een 
vuurtorenopbouw. ‘Westkapelle Hoog’ 
heet de toren in jargon. Nog steeds 
wentelt daarvandaan het licht over de zee 
en over Walcheren. 
Weinig mensen weten dat er in De 
lichtwachter van Pieter Nouwen een 
prachtige evocatie van Walcherse 
strandvakanties in de jaren vijftig te 
vinden is. Het relaas is zo rijk gestoffeerd 
met details en zo doorvoeld dat het wel 
autobiografisch moet zijn. Ik heb het boek 
hier – zelf met vakantie op Walcheren – 
niet bij de hand, maar als ik het me goed 
herinner is het licht van de Westkapelse 
vuurtoren voor de hoofdpersoon een 
houvast in angstige nachten. Zoals het 
licht van een andere vuurtoren, ook 
verbonden aan een kerk, in het Spaanse 
Chiponia, in het boek de veiligheid van het 
geloof symboliseert. Ik vermoed dat de 
herinnering aan de Westkapelse toren de 
verbeelding van Nouwen heeft doen 
ontvlammen en aldus de aanleiding is 
geweest voor het schrijven van een fraaie 
roman.

De geschiedenis van Westkapelle zelf is 
bepaald indrukwekkend. In het lokale 
museum kan men leren dat Westkapelle 
een dorp van dijkwerkers is – de zuidwes-
telijke zeewering van Walcheren kan het 
niet zonder menselijk ingrijpen af. 
Derhalve werkten generaties Minder-
houds en Lievenses en andere –ses voor de 
veiligheid van het achterland. Dat deden 
ze samen. Westkapelle ligt geïsoleerd, het 
is een dorp waar je alleen komt als je er 
moet zijn. Dat zal bijdragen aan het 
gesloten karakter van de gemeenschap. 
Eerder dit jaar kwam het nog in het 
nieuws met een ontuchtaffaire, waarbij de 
dader bekende en de slachtoffers ontken-
den. Weldenkend Nederland was verbijs-
terd en sprak er schande van.
Toen de Engelsen in 1944 de Duitsers van 
Walcheren wilden verjagen, wisten ze 
geen adequater middel te bedenken dan 
het bombarderen van de dijken, opdat het 
eiland onder water zou komen te staan. Bij 
Westkapelle onstond een enorme bres in 
de dijk. Helaas werd het dorp zelf ook 
geraakt. Veel bewoners hadden – uit 
eigenwijsheid of uit onmacht – het dorp 
niet verlaten. Het schrijnendste verhaal is 
dat over de molen, waar in de kelder 
tientallen mensen veiligheid hadden 
gezocht. Tijdens het bombardement 
stortte de molen in en het puin versperde 
de uitgang. Het water kwam op. De 
mensen zaten als ratten in de val. Een 
moeder wist haar baby door het puin 
omhoog te werken. Het kind werd gered, 
de moeder kwam om.

Het bombardement verklaart waarom 
Westkapelle ogenschijnlijk zo weinig 
interessant is. Vanaf de dijk zie je slechts 
een zee van oranje daken – allemaal 
naoorlogs. Gelukkig is daar dan een goed 
museum dat de geschiedenis uit de 
doeken doet. Dan blijkt Westkapelle een 
geteisterde gemeenschap, die veel 
sympathie opwekt. 
Maar vooral is daar dat ene markante 
punt, dat gespaard is gebleven: de 
kerktoren die het licht over het eiland 
strooit. Hij hoort niet meer bij een kerk, 
maar mede dankzij de roman van Pieter 
Nouwen is de toren een welsprekend 
symbool van het christelijk geloof.

de kantlijn
Gert van de Wege


