
EEN PELGRIM NAAR HET MIDDEN       

 

 

Krantenkoppen en boektitels met  het woord ‘God’  beschouw ik als heiligschennis.  Het gebruik van 

de heilige naam in columns, artikelen en beschouwingen wekt  mijn weerzin op, vooral als de schrijver 

het hoofdletterwoord het onderwerp van de zin laat zijn. Maar de Psalmen, waarin meer dan 

drieduizendmaal dit woord voorkomt, blijven me boeien. Hoe kan dat? Roept poëzie de heiligheid van 

de Naam tot leven en draait  proza het sacrale  de nek om?  

Iemand die  voor deze vraag een open oor had, was de muzische  theoloog Henk Vreekamp. Van hem 

moest daarom de poëzie de kern van de liturgie zijn, en de liturgie het hart van de dogmatiek.  

Dertig jaren hebben wij op de adem der seizoenen een avond met elkaar gesproken. We deelden het 

ontzag voor de taal, in het besef dat zij wijzer - en valser-  is dan degene die haar spreekt. We 

voelden ons tegenover haar armzalige handelaars, kleine sjacheraars. 

 

Door zielsverwantschap konden we ons aan en in elkaar spiegelen. Spiegeljongens waren we.  

Door mijn religieuze afkomst  begreep  ik  wat zijn taal opriep en hij herkende zich in mijn gedichten. 

Hij overleed door een bizar verkeersongeluk op de schrikkeldag van 2016  en ik schreef na het 

herlezen van zijn Veluwse trilogie  ( Zwijgen bij volle maan, De tovenaar en de dominee, Als Freyja 

zich laat zien) het in memoriamgedicht Open velden, dat  hieronder afgedrukt is.   

 

Ik heb zojuist al iets uit dit gedicht geciteerd. Het begint met Spiegeljongens waren we. Wie het werk 

van Nescio kent, hoort de eerste zin van zijn Titaantjes: ‘Jongens waren we - maar aardige jongens.’ 

Nescio schreef een paar regels verder: ‘We dat waren wij, met zijn vijven’. De ik-figuur hoort erbij.  

In het gedicht Open velden verschuilt zich eveneens een ik-figuur in een ‘we’. Wie neemt de woorden 

in de mond? Behoort Open velden tot de directe of tot de indirecte lyriek?  

Wanneer een dichter schrijft vanuit zijn ‘lyrisch ik’, - dat is meestal het geval- hebben we te maken 

met directe lyriek. Bijvoorbeeld Martinus Nijhoff: ‘Wij stonden in de keuken, zij en ik.’ 

Het gedicht kan ook het perspectief kiezen vanuit een andere persoon, of vanuit een dier, een plant, 

een voorwerp zelfs. De dichter identificeert zich daarmee.  Indirecte lyriek is de naam daarvoor. In 

Nijhoffs Het lied der dwaze bijen valt de dichter samen met bijen, met dode bijen zelfs, hij durft aan 

het slot te schrijven: ‘Het sneeuwt, wij zijn gestorven,/ het sneeuwt tussen de korven.’ Wij zijn 

gestorven! In poëzie kunnen vreemde dingen gebeuren. We accepteren ze. Ook, hoop ik, het 

onmogelijke slot van Open velden:  

 

Aan de groeve repte niemand 

dat wij te vroeg naar huis geroepen waren. 

Een oogwenk was het in de beste dag. 

Dit einde nodigt de lezer uit, ja dwingt hem, het gedicht als indirecte lyriek op te vatten, als een 

gedicht waarin de  woorden in de mond van de betreurde vriend worden gelegd. Waar mogelijk 

identificeer ik me met hem, bijvoorbeeld in de regels: 

 



Standvastig blijven waar we stonden 

lag ons pelgrims naar het midden niet.  

In het landschap van geloven en weten is het vasthouden aan waarheden geen weg. Als iemand 

bereid en in staat was een eindje met een ander mee te wandelen, in welke richting ook, dan was het 

Henk Vreekamp wel. Hij noemt mij en zichzelf ‘een pelgrim naar het midden’. In zijn boeken gebruikt 

hij op verschillende plaatsen de woorden ‘het midden van het midden.’ Wat betekent dit? Wat willen 

deze vijf woorden ons vertellen?  

De uitdrukking is niet alleen een begrip, maar ook poëzie. We mogen hierover in wetenschappelijke 

taal spreken, als we maar niet vergeten te ervaren wat de evocatieve werking van deze vijf woorden 

is. Natuurlijk hebben ze een verwijzende  betekenis ( ze staan immers in het woordenboek), maar 

voor het dichterlijk oor bezitten ze een evocatieve kracht. Voor wie hiermee luistert,  roepen 

woorden een poëtische waarheid op, waarover we eventueel in begripsmatige krantentaal kunnen 

spreken. Eventueel. Er zijn namelijk woorden en uitspraken waarover we beter kunnen zwijgen. Ze 

verdragen geen uitleg: dat is met de heilige Naam en formuleringen als  ‘het midden van het midden’ 

het geval. Deze plaats der plaatsen is,  in dichterlijk perspectief,  overal waar de spreker zich bevindt  

en ervaart dat hij geroepen wordt. Hij antwoordt met hinneni (‘hier ben ik’). Een dichter zwijgt over 

dit ondraaglijk  heilige, het onuitsprekelijke in de tijd, in de ruimte, in de taal, een theoloog legt dit 

uit. 

 

Open velden beschrijft een pelgrimstocht. Op zijn website duidde Vreekamp zichzelf aan als ‘mens op 

aarde’. Waar hij ook wandelde, over de heide en door de woestijn, overal zag deze reiziger dat de 

hemel nooit ongebroken wordt gespiegeld, een inzicht waaraan  Jan Wolkers prachtig  vorm heeft 

gegeven in zijn Auschwitzmonument. Het beeld van deze kunstenaar treffen we aan in de regels: 

We ontblootten voeten, betraden de woestijn 

schreeuwden Joehoe onder hemelsblauw 

dat ongebroken nooit gespiegeld wordt. 

 

In zijn laatste preek (De glans van de hemel) kiest Vreekamp niet voor de vrome, meditatieve mens 

die hoog op de berg de wereld onder en achter zich laat, maar voor de mens die afdaalt en zijn taak 

op aarde vervult. Open velden beschrijft wat we daarbij in de natuur en de cultuur ervaren: 

geborgenheid en angst.  

We zijn enerzijds vrienden van de aarde, we vrijen ermee ( ‘vrijen’ hangt samen met ‘vriend zijn’), we 

strelen de heide en het witte zand, we verbazen ons over de eiken en ons eigen leven. Dit is de lichte 

zijde, die van de verwondering.  

Anderzijds zijn we vijanden van de aarde. Er is immers ook een duistere kant, die van de 

verbijstering. Met kikkers in het heidens gat, het verschijnsel van de volle maan en de angst voor het 

grote donker.  

 

Henk Vreekamp wist van polariteiten. Alles roept een tegendeel op - water en zand, vroeg en laat, 

vuur en ijs, jood en heiden, mythe en mystiek, duisternis en licht. Zelfs het reddende midden kent 

een tegenpool: het demonische midden. Daarvan is de schemering een symbool. 

 

Demonisch werd de schemering 

die de wereld uit zijn voegen licht 

door de drieslag met duisternis en licht. 



Er is altijd een drieslag. Altijd Hegel. Om overspannen van te worden. Het liegt er niet om. Daarom  

citeerden we Nijhoff, die de heilsoldate in het gedicht Awater laat zeggen: ‘we leven heel ons leven 

fout’. Poëzie kan redding brengen. Dankzij haar dreigt de afgrond niet meer,  ‘de afgrond zonder rand 

en wand’, en beleven we de natuur als een open veld. Daarover kunnen we zwerven. Iedere richting 

leidt tot een stiltebron die ons oor opent voor de geest, zodat we in rietpluimen en populieren 

ritmen horen. Van het gedicht der gedichten, dat in het midden van het midden tot leven komt. 

Henk Vreekamps boeken zijn verslagen van zijn persoonlijke zoektocht naar het midden, dat er móet 

zijn, tòch, ondanks zijn Pascal-ervaring.  ‘In de kosmische duizeling die wij vandaag ervaren bij het 

staren in een eindeloos heelal, klopt toch de hartslag van een midden.’ schrijft hij.  

Dit midden ligt in het midden van het midden. Alleen metaforisch, bij wijze van spreken, kunnen we 

deze plek aanduiden. Voor de dichter is het de plaats waar hij zich bevindt, voor de theoloog is het 

midden van het heelal: de aarde. Het midden van de aarde: het land Israël. Het midden van Israël: 

Jeruzalem. Het midden van Jeruzalem: de tempel. Het midden van de tempel: het Heilige der 

Heiligen.  

De poëtische waarheid van ‘het midden van het midden’ zoekt centripetaal, dus van buiten naar 

binnen, naar het hart, de meest heilige plek: het heilige der heiligen, waar de hogepriester  eenmaal 

per jaar, op Grote Verzoendag, de onuitspreekbare Naam uitspreekt. Dat is het rustgevende midden. 

Het bevindt zich in de taal. 

In Zwijgen bij nieuwe maan kon Hendrik Vreekamp dit midden niet op zijn wandeling vinden, niet in 

het Kootwijkerzand, zelfs niet in Utrecht, waarheen hij vluchtte om de middenpositie van het 

christendom te bepalen tussen jodendom en heidendom. Maar daar heeft hij een visioen van een 

grote groep mensen die zich gereed maakt voor een pelgrimage naar Jeruzalem, de navel van de 

aarde, de axis mundi. 

In zijn laatste boek Het jaar van Vivaldi schrijft hij: ‘Naast de wekelijkse sjabbat is er eenmaal in het 

jaar een sjabbat sjabbatoon, een sabbat der sabbatten. Dat is Jom Kipoer, Grote Verzoendag. Het 

midden van het midden der dagen. Het enige feest op de Joodse kalender dat niet teruggaat op een 

natuurfeest. Deze dag is eenvoudig het onafleidbare midden. Het midden van de aarde, van de tijd, 

van de namen, van de gebeurtenissen.’ 

In zijn pelgrimsboek Zwijgen bij volle maan vraagt hij zich af  of wij daartoe toegang hebben.  

‘De vraag is of wij toegang hebben tot het midden. Het is als met het Heilige der Heiligen in de 

tempel. Het gaat allemaal over ons, maar we zijn er zelf niet bij. We zouden op slag verteerd worden 

in het vuur van de Heilige. Niemand kan God zien en in leven blijven.’  

De Naam laait op en openbaart zich in het vuur. Bij pelgrims leeft het verlangen hierin op te gaan. 

Deze begeerte deed ons draven naar het ontoegankelijk midden. 

  

 

 

 

 



 

Open velden                 Anton Ent 

In memoriam Henk Vreekamp 

 

Spiegeljongens waren we, onbesneden sjacheraars 

die huilden om de kreten in het stadion  

Joden aan het gas, we gaan op Jodenjacht. 

 

We waren beiden tegen taalontwijding, 

boos toen kotsen van de kansel klonk. 

Niet altijd is ontluistering ontsluiering. 

 

Jagers waren wij op hemels licht. 

Standvastig blijven waar we stonden 

lag ons pelgrims naar het midden niet. 

 

Daar brandt het vuur, we gingen samen. 

Ons wandelen was vrijen met de aarde. 

We streelden heide en het witte zand, 

ontblootten voeten, betraden de woestijn 

schreeuwden Joehoe onder hemelsblauw 

dat ongebroken nooit gespiegeld wordt. 

 

Elk woord zocht bij ons zijn tegenpool 

water zand, vroeg en laat, vuur en ijs 

jood en heiden, mythe en mystiek. 

Demonisch werd de schemering  

die de wereld uit zijn voegen licht  

door de drieslag met duisternis en licht. 

Toen de maan krankjorum scheen 

durfden wij geen woord te spreken, 

vernamen kikkers in het heidens gat. 

We tilden het dekzeil van de eeuwen op 

hoorden voorouders uit angst voor  

het grote donker heldenliederen zingen. 



 

 

Was de geurende jonkvrouw Adelheid 

Eva, Maria, Marieke, Lilith, Freyja  

de naakte ziel of de begeerde bruid?  

Wat was er toch met ons dat wij haar misten 

en door erotiek gedreven haar zochten  

waar hartstocht hoog om Thora laaide?    

 

Wie en wat wij waren, alles benauwde ons. 

We citeerden dichters: we leven heel ons leven fout 

bevrijding is vereist, liturgie is poëzie. 

Gesloten tuinen werden open velden. 

Zwerven wilden wij, niet dwalen,  

aan oevers van rivieren rust ervaren, 

Het feest voor bruid en bruidegom 

deed ons draven naar het midden 

ver van wan en oer, dichtbij het vuur 

 

waar wij bewoners werden van de aarde 

die zich opende in heldere zwartzaligheid 

tussen een voertuig en een muur. 

 

Aan de groeve repte niemand  

dat wij te vroeg naar huis geroepen waren. 

Een oogwenk was het in de beste dag. 


