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Preprint 

Johan Goud (red.), Een verbeelde God: Dertien literaire ontwerpen 
(Uytenbogaertpublicatie 2), Zoetermeer, Boekencentrum, 2001; 142 pp., €14,80, ISBN 
9021138468.  

‘Een dichter schrijft niet wat hij weet; van dichters mag niet worden verwacht, dat zij 
poëtische illustraties leveren bij wat op grond van andere bronnen vast zou staan’ (Joh. 
Goud, 7). Gedichten verwoorden niet een uit andere bron reeds bekende waarheid; nee, zij 
zijn zelf bron van waarheid. De poëzie spreekt ‘een openbarende taal die een verborgen 
werkelijkheid blootlegt’ (Th. de Boer, 55–56). Dit verklaart tenminste deels de fascinatie 
van theologen voor poëzie. Theologie is immers een tweede-orde-reflectie op primaire 
bronnen van (religieuze) waarheid, zoals Schrift, traditie en liturgie. Sommige poëzie, zo 
zou men kunnen zeggen, hoort ook in dit rijtje thuis. In deze bundel bevraagt een aantal 
bekende poëziekenners (onder wie T. van Deel, Andreas Burnier, Nicolaas Matsier, C.O. 
Jellema, Jaap Goedegebuure, Renée van Riessen, Rob Schouten en Marjoleine de Vos) 
gedichten op de God die erin verbeeld is. De bundel valt uiteen in twee delen: ‘literaire 
kanselredes’ en ‘dichterlijke revelaties,’ gehouden in het Uytenbogaertcentrum in Den 
Haag in 1997–1998 resp. 1999–2000. De kanselredes gaan uit van een bijbeltekst, en 
trekken van daaruit allerlei lijnen naar de literatuur; de revelaties nemen hun uitgangspunt 
in de literatuur. De keur aan geciteerde gedichten is op zich al voldoende reden om dit 
boek te begeren. Bij enkele besprekingen van die gedichten heb ik enigszins dubbele 
gevoelens; ik heb sympathie voor hen die vinden dat ‘een gedicht … een verfijnd 
mechaniek van taal … is … dat onherstelbare schade oploopt wanneer het, met behulp nota 
bene van diezelfde taal, uit elkaar wordt gehaald’ (T. van Deel, die deze opvatting 
uiteraard niet deelt, 64). Ik ervaar de analyses dan als dorre stukjes woestijn tussen de 
oases van de poëzie, en ben al snel geneigd het proza over te slaan en alleen de 
geciteerde poëzie te lezen. In andere bijdragen doen de overwegingen in proza de poëzie 
juist oplichten. Dat is bijvoorbeeld het geval in de beide bijdragen van Kees Fens: voor mij 
de hoogtepunten van deze bundel. In zijn literaire kanselrede gaf hij mij een nieuw, 
fascinerend zicht op Psalm 1; in zijn dichterlijke revelatie maakt hij de lezer deelgenoot 
van zijn passie voor Slauerhof, en het verlangen naar oneindigheid in diens poëzie. Zeer 
aanbevolen!  

Marcel Sarot 
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