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Modern 
heidendom 
bij Oek de 
Jong
tekst Tjerk de Reus 

beeld RD, Henk Visscher

Oek de Jong staat volop 

in de schijnwerpers. Hij 

publiceerde een omvang-

rijke roman, die nu al 

beschouwd wordt als zijn 

grootste creatie ooit: ”Pier 

en oceaan”. Hierin schildert 

De Jong zijn zelfportret, 

waarin een sterke hang 

zichtbaar wordt naar ei-

gentijds heidendom.

D
e nieuwe roman van 
Oek de Jong heeft iets 
overweldigends, alleen 
al door de enorme om-

vang. Het boek telt iets meer dan 
800 bladzjden en is in twee delen 
uitgegeven. Het verhaal omvat de 
eerste achttien levensjaren van 
Abel Roorda, geboren in 1952. 
De focus ligt bj de ontwikkeling 
van kind tot jongvolwassene en 
daarom kun je dit boek een bil-
dungsroman noemen.

Niet alleen Abel komt in beeld, 
ook veel andere personen passeren 
de revue. Dat maakt deze roman 
breed en diep: Abels moeder en 
vader spelen een rol van belang, 
evenals hun voorgeslacht. De 
roman is tegeljk een tjdroman 
waarin je een ijnzinnig beeld 
aantreft van het veranderende 
Nederland, van vlak na de oorlog 
tot begin jaren zeventig.

Slik en klei

Een roman is altjd meer dan 
‘slechts’ een interessant verhaal. 
Oek de Jong is ergens mee bezig 
in deze roman, doelbewust en 
vasthoudend. Om het iguurljk 
uit te drukken, in de sfeer van 
de roman: de auteur dregt in de 

diepten om iets boven water te 
krjgen. Het gaat hem om iets 
ondoorgrondeljks wat alleen in 
artistieke vormgeving getoond 
kan worden.

Dat klinkt meteen een stuk 
minder eenvoudig dan te zeggen 
dat dit een roman is over Oek zelf, 
over zjn vader Klaas de Jong Ozn. 
(de bekende kerkhistoricus) en 
zjn grootvader Oebele de Jong. 
Want dat is het in zekere zin ook. 
Het is niet moeiljk om in de ljnen 
van Abels leven de contouren van 
Oek de Jongs biograie te ontdek-
ken.

Maar tegeljk en misschien wel 
veel sterker is dit boek een bezin-
ning op de vraag wie je bent als 
mens: de universele vraag die 
kunst en ilosoie al eeuwenlang 
bezighoudt. Het antwoord daarop 
zoekt De Jong in de primaire 
dimensies van het menseljke 
bestaan. Hj maakt voelbaar hoe 
driften en erfeljkheidsfactoren 
het menseljk bestaan bepalen, 
evenals spirituele honger en ver-
langen naar liefde.

Miskotte

De Jong geeft in deze roman vorm 
aan zjn persoonljke antropologie: 
zjn ervaring van het mens-zjn. 
Zonder hem daarmee onmiddel-
ljk weg te zetten kun je daar, in 
dit geval, de kwaliicatie ”heiden-
dom” aan koppelen.

De theoloog K. H. Miskotte 
(1894-1976) heeft daarover in het 
midden van de vorige eeuw uitvoe-
rig geschreven en gaf daarvan 
karakteristieken. Daar ljkt de 
antropologie van Oek de Jong goed 
bj te passen. Het mens-zjn wordt 
in de roman van De Jong –en ook 
in zjn vorige werk– niet bepaald 
door een roeping van hogerhand, 
ook niet door levensbeschouwe-
ljke waarden, maar eerder door 
natuurljke, aardse gegevens:  
het lichaam, de banden van het 

Pier en oceaan, Oek de Jong; 

uitg. Augustus, Amsterdam, 2012;  

ISBN 978 90 204 1285 7; twee delen,  

832 blz.; € 39,95. 
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bloed, de basale driften.
De romanheld wil zichzelf 

verstaan in deze natuurljke, bjna 
biologische sfeer, die gesymboli-
seerd worden door oerelementen 
in de natuur. De steeds aanwezige 
Zeeuwse klei, het slik, de duistere 
diepte van het water en de myste-
rieuze oneindigheid – die krjgen 
gaandeweg een sacrale glans.

Moeder Dina is de eerste persoon 
die in de roman in beeld komt. Op 
dat moment, in 1952, is ze zwan-
ger van hem. Abel is een ”kind 
van de zonde”: hj werd verwekt 
voordat het huweljk is voltrok-
ken. Met haar man, Lieuwe, botert 
het niet. Er gaapt een diepe kloof 
tussen beiden. Die zal in de loop 
van het verhaal alleen maar groter 
worden, totdat er tegen het slot 
van de roman een echtscheiding 
in het verschiet ligt.

Abel ontwikkelt een sterke 
gehechtheid aan zjn moeder, met 
wie hj karakter en temperament 
deelt. Beiden hebben ze een hekel 
aan vader en echtgenoot Lieuwe. 
Deze komt in beeld als een tra-
ditioneel mens („diep in zjn ziel 
stond geschreven dat alleen het 
aloude waar was”) die zich voor 
Abels besef maar al te graag in het 
middelpunt zet.

Roorda sr. is buitengewoon actief 

in het maatschappeljk leven, hj 
oogst successen als rector en als 
musicus. Dankzj zjn loopbaan 
verhuist het gezin van een Friese 
stad naar een stadje op Zuid-
Beveland. Tegen het einde van 
de roman wordt hj gepolst voor 
een lidmaatschap van de Tweede 
Kamer.

Lichamelijkheid

De geschiedenis van het gezin 
is op zich niet bjzonder: kin-
deren worden geboren, groeien 
op, vriendjes komen en gaan en 
later zjn er voor Abel de vrien-
dinnetjes die hem avontuurtjes 
bezorgen. De eigenljke geschie-
denis in deze roman is de in-
nerljke geschiedenis van Abel. 
Wat gebeurt er in zjn geest, in 
dat teruggetrokken karakter, dat 
merkwaardig en ook gemeen uit 
de hoek kan komen?

Vlak naast Abel staat de moe-
deriguur, die je als lezer ook van 
binnenuit leert kennen, net als 
Lieuwe en diens vader. De wis-
seling van het vertelperspectief 
brengt een karakteristiek aspect 
van deze roman in beeld: de er-
feljkheid ofwel de verwantschap 
tussen de geslachten. Dat kwam 
ook al aan de orde in ”Hokwerda’s 
kind” (2002), destjds nog een 

tikje scherper dan in deze nieuwe 
roman. Verwantschap met ”Hok-
werda’s kind” bljkt ook uit de 
nadruk op primaire aspecten van 
het mens-zjn, zoals lichameljk-
heid, geweld en seksualiteit.

Lispeling

Hoe je deze roman moet beoorde-
len of waarderen, is aan de lezer. 
Mogeljk zullen lezers van deze 
krant de roman niet willen lezen 
vanwege passages over seksuele 
handelingen. Tegeljk is helder dat 
er achter deze en andere passages 
een mensbeeld zit dat veel verder 
reikt dat het seksuele aspect op 
zichzelf. In deze roman schuilt 
een spirituele of religieuze grond-
ljn die alle afzonderljke motieven 
(erfeljkheid, geweld, lichameljk-
heid, natuur) tot een eenheid 
smeedt.

Dit valt goed te illustreren aan 
de hand van het steeds aanwezige 
water, dat een geheimzinnig feno-
meen vormt voor de opgroeiende 
Abel. Hj ondergaat een bjzondere 
sensatie als hj de „lispeling van de 
zee” hoort. Het confronteert hem 
met het oneindige, met het mys-
terie dat voor zjn ervaring alles te 
maken heeft met het wezen van 
zjn bestaan.

Dat ervaart hj ook als hj de 
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tekst Bart van den Dikkenberg

Het kan nog kleiner dan 
de minuscule atomen; 
neem bjvoorbeeld de 
protonen en neutronen 
waaruit ze zjn opge-
bouwd. Nog weer kleiner 
zjn de elementaire deel-
tjes: quarks, leptonen en 
bosonen. Luc Hendriks 
en Rob Walrecht maken 
in ”Higgs gevonden” 
op een heldere manier 
inzichteljk hoe alle ma-
terie bestaat uit elemen-
taire deeltjes en hoe ze 
zich verhouden met het 
higgsboson, dat onlangs 
is gevonden. 

Na een algemene uitleg 
zoomen ze in op de bo-
sonen, door hen „kracht-
dragers” genoemd. Deze 
zjn verantwoordeljk 
voor de vier fundamen-
tele natuurkrachten. 
Een daarvan is het 
foton, het lichtdeeltje 
dat verantwoordeljk is 
voor de elektromagneti-
sche kracht. Opvallend 
genoeg ontbreekt in de 
opsomming een deeltje 
voor de zwaartekracht: 

het graviton is nog zoek.
Dat was ook het geval 

met het higgsboson. Dat 
elementaire deeltje is nu, 
na 500 miljoen botsingen 
in deeltjesversneller LHC, 
vrjwel zeker ontdekt. 
Het wordt verantwoor-
deljk gehouden voor de 
massa van materie.

Net als een foton heeft 
het higgsboson het ka-
rakter van zowel een golf 
als een deeltje. Massa 
ontstaat wanneer een 
willekeurig elementaire 
deeltje door het overal 
aanwezige higgsveld 
beweegt. Daarin ont-
staan higgsgolven zoals 
watergolven in water. 
Hoe meer het higgsveld 
het deeltje afremt, hoe 
hoger de higgsgolven, en 
hoe groter de massa van 
het deeltje.

De auteurs zjn erin 
geslaagd het abstracte 
verhaal met voorbeelden 
nog enigszins begrjpeljk 
te presenteren. Het in-
stapniveau is echter vrj 
hoog: minimaal havo-
eindexamen natuurkun-
de is een must.

Higgs gevonden. Compleet overzicht  

van de bouwstenen van de materie, 

Luc Hendriks en Rob Walrecht; uitg. Rob 

Walrecht Productions, Amersfoort, 2012; 

ISBN 978 9077 052 35 8, 16 blz.; € 9,50.

natuurkunde

tekst Anne-Minke Hakvoort

„Could I have this 
dance?” luidt de oor-
spronkeljke titel van 
Kraus’ nieuwe medische 
roman. Deze titel raakt 
meteen de kern van het 
boek. Wally McCall ljdt 
nameljk aan de ziekte 
van Huntington, een ver-
schrikkeljke ziekte die 
gepaard gaat met allerlei 
onwillekeurige bewegin-
gen, ook wel vergeleken 
met een dans.

De grote vraag is nu of 
zjn dochter Claire dra-
ger is van deze erfeljke 
aandoening. Deze ziekte 
zou haar haar opleidings-
plek binnen de studie 
tot chirurg kosten. Maar 
niemand wil duideljk-
heid geven omtrent haar 
afkomst.

Hoe lopen de biolo-
gische ljnen in het 
verleden? Het ene na het 
andere geheim komt aan 
het licht. Wie is Claire 
eigenljk? En welke dub-
bele rol speelt collega 
Brett in dit alles?

De antwoorden op deze 

vragen maken ”Wanke-
lende onzekerheden” 
tot een verrassende 
en spannende roman. 
Kraus weet de lezer tot 
het einde toe op het 
verkeerde been te zet-
ten, en bepaalde vragen 
zullen pas in de volgende 
twee delen van de Claire 
McCallserie beantwoord 
worden.

Het verhaal is door-
spekt met medisch jar-
gon. De hectiek van het 
ziekenhuis, het zware 
leven van coassistenten, 
artsen en verpleegkundi-
gen brengt Klaus op een 
realistische manier tot 
leven.

Claire is een interessant 
hoofdpersoon, een sterke 
vrouw met een vasthou-
dend karakter. Behalve 
naar haar afkomst gaat 
ze op zoek naar God. Zjn 
aanwezigheid is meer 
dan „een warm gevoel 
in de auto”, zoals bj 
Claire, maar is te vinden 
in stilte, gebed en Zjn 
Woord, iets wat Claire 
zal gaan leren in deze 
driedelige serie.

Wankelende zekerheden, Harry Kraus jr.;

uitg. De Banier, Apeldoorn, 2012; ISBN 978 

90 336 3223 5; 544 blz.; € 22,90.

christelijke roman

weidsheid van een landschap 
tot zich laat doordringen, vooral 
op momenten dat hj helemaal 
alleen is. Op dergeljke momen-
ten ervaart hj „het andere”, iets 
wat hem ontglipt maar tegeljk 
onweerstaanbaar aantrekt.

Opvallend is zjn fascinatie voor 
de wereld ónder water: „In het 
stilstaande water zag hj de stelen 
van de waterlelies in het donker 
verdwjnen. Hj had als een kikker 
onder die bladeren willen zwem-
men, in die hallichte wereld 
tussen de waterplanten. Maar ook 
was hj bang voor de modder en 
voor alles wat daarin op de loer 
lag.” Even verderop: „Het was een 
plek waar hj raakte aan een ander 
bestaan, leek het, aan een ander 
stuk van zichzelf.”

Nehalennia

Deze waterervaringen krjgen een 
expliciet een religieuze inkleu-
ring, als Abel gefascineerd raakt 
door een tempel van Nehalennia, 
de heidense godin die ooit in de 
Zeeuwse regio geëerd en bewon-
derd werd. Die tempel werd ónder 
water aangetroffen.

Hoe laat deze fascinatie zich 
begrjpen en wat roert zich in al  
die ervaringen van een religieus 
aandoend mysterie? De al genoem-

de theoloog Miskotte heeft als  
weinig anderen het heidendom 
weten te peilen, bjvoorbeeld in 
zjn boek ”Edda en Thora” uit 
1939. Volgens Miskotte is het hei-
dendom een religieuze beaming 
van het leven, zoals zich dat aan 
ons voordoet. Je zou het ook „het 
leven dat rust in zichzelf” kunnen 
noemen, zoals Willem Barnard 
het ooit in de geest van Miskotte 
typeerde.

In die zeer aardse religie bestaat 
geen ”tegenover”, geen roeping 
van hogerhand. De heidense 
mens ervaart dat hj opgaat in 
het bestaande, deel is van het 
oneindige geheel. Er zit dus ook 
een sterk oneindigheidsbesef in 
–wat ook Abel sterk beleeft– maar 
het is niet de oneindigheid van 
een andere, metafysische wereld, 
bjvoorbeeld de werkeljkheid van 
God. De oneindigheid die Abel 
ervaart, is eerder de onpeilbare 
raadselachtigheid van hemzelf. De 
heidense mens viert uiteindeljk 
het mysterie van zjn eigen be-
staan. Dat mysterie wordt gehei-
ligd en gesacraliseerd in religieuze 
rituelen.

In deze ljn valt ook de licht freu-
diaanse sfeer in de roman te ver-
klaren: de raadselachtige diepte 
van het ik herbergt die ”andere 

werkeljkheid”, die als goddeljk 
ervaren wordt.

Kwijtgeraakt

Dat Oek de Jong zich ontpopt als 
een eigentjdse heiden is intri-
gerend. Ook voor mensen die 
compleet anders in het leven staan 
–bjvoorbeeld christenen– kan 
het zinvol zjn om deze manier 
van beleven en ervaren te peilen. 
Volgens Miskotte zat de heiden in 
elk mens, en vele gereformeerde 
vaderen zeggen dat hem na. Er 
zjn weinig literaire auteurs die zo 
helder en zuiver het kompas af-
stemmen op een aardse, heidense 
spiritualiteit en tegeljk hun kaar-
ten zo duideljk op tafel leggen.

Oek de Jong nam zelf afstand 
van het gereformeerde geloof 
van zjn jeugd, maar het speuren 
naar en peilen van een religieuze 
oriëntatie heeft hj niet opgege-
ven. Voor mensen die anders dan 
hj hun heil zoeken in de kerk, is 
zonneklaar dat je met De Jongs 
aardse spiritualiteit de Ander bent 
kwjtgeraakt, en daarmee houd-
bare troost en gegronde hoop.

Oek de Jong spreekt op de CLO-
Literatuurdag op 3 november.

>>christelijkliterairoverleg.nl
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