
'Een goed gedicht is
als een goede preek'
Abeltje Hoogenkamp, predikant en winnares

van de Preek van het Jaar 2006, verzamelde

honderd Nederlandse gedichten over

geloof en inspiratie in 'Symbolen worden

tot cimbalen'.

Jijmoet je gek hebben gelezen aan poëzie. Waar zocht je naar?
'Ja,ikwas zwanger en lag eindeloos met poëziebundels in bed. lk las veel gedichten die ik
mooivond, maar die niet bleven hangen. Aan sommige gedichten bleef ik haken, die trof-
ftn me,veranderden iets in me. Zo selecteerde ik er honderd. Geschreven door jonge, mo-
derne dichters als Tjitske Jansen, maar ook door klassiekere dichters als Gerrit Achterberg.
Gedichten die woelen en benoemen, onthullen en vermanen, troosten en bemoedigen."

Ullat hebben de gedichten die dat teweegbrachten gemeen?

"Ze hebben een strofe of zinsnede die een fysieke ervaring veroorzaakt die niet per se
aangenaam is.ie weet: dit is zoals het is. Dit is de waarheid. Dit gedicht gaat over mij.
Dat is ook wat ik met mijn preken probeer te bereiken. lk wil mensen beroeren, zodat
ze de kerk anders uit wandelen dan dat ze binnenkwamen. In dat opzicht l i jkt een
goed gedicht op een goede preek."

Zijn er nog meer overeenkomsten tussen Bijbel en poëzie?
"lk lees de Bijbel zoals ik een gedicht lees. lk zou de tekst tekortdoen als ik deze alleen
maar letterl i jk zou nemen. Poëzie laat je nieuwe vragen stellen: waarom koos de dichter
voor deze woorden? Wat wil hij ermee zeggen? En wat heeft het met mij te maken?"

Waarom hebben Nederlandse dichters toch zoveel over geloof
geschreven?
"Nederland is het land van de koopman en de dominee. ledereen die creatief bezig is,
weet dat scheppen niet alleen hard werken is, maar ook ontvankel't jk zijn. Er valt je iets
toe - door de muze of door de geest, zoals het in de kerk genoemd wordt. Dichters ken-
nen die ervaring, zijn er afhankeli jk van en schrijven erover. Verder is het met geloof
net zoals met de l iefde: je raakt er nooit over uitgedacht. Het is iets ontastbaars, maar
laat zich in handen van dichters vangen in symboliek en taal."

'5ymbofen worden tot cimbalen', Abeltje Hoogenkamp, Prometheus, € r7,g1,
lSBN 9789o446rzott
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t3z5 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn', Bzztóh, € 9,95, |SBN 9789o453o9o26
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lnztci ter r urt clc' r rair ir.n'
Auteur en psychotherapeute Arlene Bernstein
schrijft kwetsbaar en ontwapenend over haar
verdriet om haar drie ba by's die na enkele uren
stierven aan een hartkwaal en haar huwelijk
dat  daardoor onder druk staat .  A l leen in haar
moestuin wordt ze haar gedachten de baas.
Het wieden, snoeien, planten en oogsten, de
natuur die op haar handelingen en de seizoe-
nen reageert, geeft haar inzichten en biedt
haar troost. De metaforen die ze gebruikt, zijn
eenvoudig maar raak. Ze neemt een voorbeeld

aan de veerkracht van
de natuur, aan het stre-
ven naar harmonie,
aan het geduld dat no-
dig is om te groeien.
'Groeikracht', Arlene
Bernstein, Archipel,
€'t7,9s,
lSBN 9789o63o5384o
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In'5laap je slim!'geeft frus Pijy'ers, professor
in informatiegedrag, t ips en trucs om de
stri jd met nutteloze informatie aan ie gaan
en nuttige dingen beter te onthouden. Het
geheugen is moeil i jk te controleren: we kun-
nen niet bewust sturen wat we wil len ont-
houden en wat we wil len vergeten. Wat we
wel  kunnen doen is  ons geheugen helpen,
bijvoorbeeld door te visualiseren. Pijpers ad-
viseert ons onze eigen spamfilter te worden,
anderen als informatiebron te gebruiken en
onszelf de nodige rust
te gunnen.  Gaan s lapen
of rusten om beter te
onthouden, is nog alti jd
de beste manier om
sl immer te worden.
'5laap je slim!',
Guus P'ljpers, Nieuw
Amsterdam, € r9,95,
lSBN 9789o468o55o3
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