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'Mijn verholen
kenmerken zich door hun
herkenboorheid.
Ze londen bij de lezers
omdot het ervaringen uit
hun eigen wereld zijn.'

>,

Douwe Janssen I pag. a/5

&r,

r*

.\à

*
t i.r

?

ïr
*=

tfl'

=r\

.t--.-\

-$ur

.H

\\
à

'dL

.*
s.

'i*11

t,\

,lr,
chirurg, een dominee 4 Prikkelen en
uitdagen
en een jongetje

3 Een

Nynke Sikkema

Herdersjongen
Douwe Jansen

15

Verslag classis
Leeuwarden

Herdersjongen Douwe Janssen:

'Ik wil de lezers prikkelen en uitdagen
in hun gedachten'
Al zo'n vijftien tot twintig jaar schrijft columnist Douwe Janssen voor het Kerkblad
voor het Noorden. ln de rubriek'Herdersjongen' neemt hij de lezers mee in zijn verhaal. Douwe goochelt graag met woorden,
hij is een echte woordkunstenaar.

T\ouwe

Lf

schrijft verhalen, dichtbil de

mensen. Altiid is hij op zoek naar

aansluiting bij de betevingswereld van
de lezers. Zijn columns gaan over het
dagelijkse leven, de kerk en het geloofsleven. Douwe: 'Ik probeer altijd wel een
boodschap in mijn columns te verwerken,
maar nooit met het opgeheven vingertje.
De lezer moet de boodschap er zelf uit
zien te halen.'

4

Honderden columns heeft Douwe Janssen inmiddels op ziin naam staan. Ze
werden door de iaren heen gebundeld
in vier verschiliende boekjes' De auteur/
columnist verzorgtt ook radiovoordrachten
en lezingen. De Assenaar is daarnaast
ambassadeur van het blad Elisabeth,
eerder bekend onder de naam Eiisabeth
Bode. Ook voor dat tijdschrift schrijft
hij columns. Op de vraag wat zijn werk
typeert antwoordt Douwe: 'Mijn verhalen
kenmerken zich door hun herkenbaarheid. Ze landen bij de lezers omdat het
ervaringen uit hun eigen wereld zijn.
Ik probeer mij altijd in te leven in de
gedachten en gevoelens bii bepaalde
ervaringen.'

Inspiratiebron
Janssen is inmiddels met pensioen. Tot
zljnzevenenzestigste runde hij een zaak
in naaimachines, alwaar hij dagelijks

fa, ik ontvang graag 10 ,
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met de meest uiteenloPende mensen
in aanraking kwam. De klantcontacten
vormden een grote inspiratiebron' Een
reisreportage over Thailand betekende
het begin van zijn schrijverscarrière. Van
het één kwam het ander. Douwe: 'Voor
de kerk maakte ik een impressie van een
kerkdienst met gehandicapten. Dat verhaal werd vervolgens in het Neder.lands
Dagblad geplaatst. Ik volgde hierna een
cursus en kwam in contact met de mensen van de Elisabeth Bode.De hoofdredactrice kreeg kippenvel van mijn eerste
verhaal. Ik raakte een gevoelige snaar.'
Er volgden columns voor Het Gezinsblad
(Vinkenpastel) en Kerkblad voor het
Noorden (Herdersiongen). Douwe over

1o'oo.
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die naam: 'Het geeft het gevoel weer van
slechts meelopen met de herder. Ik ben
namelijk geen dominee. Vaak hebben mijn
columns wel een link met het kerkelijk leven, maar nooit in de vorm van een preek'
Zelfs geen minipreek. Ik probeer mijn
lezers te prikkelen en uit te dagen om
over zaken na te denken. In mijn verhalen
komen allerlei gedachten met elkaar in
botsing. En ik denk dat de lezers dat ook
hebben. AIs ik een gehandicapt kind zie,
dan moet ik denken aan wat in Psalm 139

staat: geweven in de moederschoot Maar
wat ging daar dan fout? Ik stel de vraag,
maar het antwoord geef ik niet.'
Het schrijven voor het blad Elisabeth
sloot prachtig aan bij de ambities van
Janssen. 'schrijven geeft mij voldoening'
En daarin ben ik steeds weer oP zoek
naar podia, waar mijn boodschaP kan
Ianden. Elisabeth sloot hier prima bij aan'
Het is een laagdrempelig tiidschrift, met
toegankelÍjke verhalen. Voorheen was
het met name een evangelisatieblad,
maar dat Ís tegenwoordig niet meer
zo. Elisabeth is veel meer. Het is een
pastoraal tijdschrift, met als één van de
belangrijkste doelstellingen het bemoedigen van mensen. Met name richt men
zich hierbij op lezers tussen de viifttg en
zeventig jaar. Maar ook 80-plussers lezen
er graag in. En terecht. Want ik ben ervan
overtuigd dat eÍ geen blad is dat geloof
en ouder worden zo goed aan elkaar weet
te verbinden.'

Herdersjongen

Een gezellig gesprek
M+:J,ïlïXï"";'.*:lï':l;iÏií*""

Oubollig imago
Van oudsher werd de Elisabeth Bode
veel verspreid door de PKN-kerken.
De achterban van het tijdschrift wordt
echter steeds breder. 'Het imago van
de Elisabeth is nog steeds dat het
een oubollig blad is. Maar dat beeld
klopt allang niet meer. Veelal wordt er
geschreven over de alledaagse dingen:
over het leven, over afscheid nemen
en over vakantie vieren. Maar ook over
sterven. Het gaat over vriendschap,
maar net zo goed over verdriet.'
AIs ambassadeur van Elisabeth is het
Douwes girote wens dat het tijdschrift
ontdekt gaat worden door meer mensen. 'Binnen de christelijke gereÍormeerde kerk hebben we weinig abonnees. En dat moet veranderen. Want
Elisabeth is een blad dat verbindt.
Een tijdschrift dat mensen met elkaar
in verbinding brengt, juist door de
thematische stijl. Gesprekken kunnen
gemakkelijk geÏnitieerd worden aan
de hand van verhalen in het blad. De
Elisabeth functioneeft daarmee als een
soort van papieren koPje koffle.'
Volgens Janssen is er een stijgende
behoefte naar leeswaardig materiaal. Met name waar het Pastorale
vraagstukken en ouderenzorg betreft.
Douwe: 'Het omzien naar elkaar neemt
helaas steeds verder af. Die ontwikkelingen zie je in de maatschappij.
Mensen zitten met vragen. Steeds
vaker is er dan niemand om je vragen
aan te stellen. Ouderen hebben net
zo goed behoefte om hun gedachten
eens te laten gaan. Om aan het denken
te worden gezet. En dat doel staat
ons continu vooÍ ogen. Dat willen we

bereiken.'
Elisabeth: enerzijds als inspiratiebron,
anderzijds als bindmiddel. 'Het blad
Ieert je te ontdekken dat God er altijd
en overal is. En dat maakt het ideaal
om met de buurman of buurvrouw over
het geloof in gesprek te raken. Zodat
ook anderen gaandeweg gaan ontdekken dat God en het geloof een belangrijk onderdeel van hun leven is.'

alsof dit mijn vaste PIek is.
Ik pak De Telegraaf díe op de taÍel ligt en
doe alsof ik lees.
Zonder de geschreven tekst mij eigen te
maken sla ik af en toe een blad om.
Vanuit mijn ooghoeken neem ik mijn
omgeving waar.
Mensen komen en gaan.
Tegenover mij zit een man. Ik schat hem
op een jaar of vijftig.
Hij roert in zijn koffle. Ik voel dat hij me
opneemt.
Naast me zit een vrouw, maar ik ben
lucht voor haar.
Als ik licht zuchtend het blad neerleg,
hoor ik: 'Staat er nog nieuws in?'
Ik schud mijn hoofd: 'Je wordt er niet
echt vrolijk van', zeg ik, 'bezuiniging hier
en bezuiniging daar.'
'Ja, ze weten de kleine man wel te vinden', hoor ik mijn overbuutman zeggen.
Even later ga ik naast hem zitten.
'Dat praat wat gemakkelijker', zeg ik
hem, 'want met mijn oren is het niet meer
wat het is geweest.'
We beginnen met het weer. Bijna elke
dag hetzelfde.
'Het lijkt het leven wel', zeg ik.
Hij knikt. Na wat algemeen gepraat, haalt
hij zijn mobiele telefoon te voorschijn.
Waarmee je naast het bellen o.a. ook

foto's kunt maken
'Dat is mijn kleinkind', vertelt hij.
'Wat is het een jongen of een meisje?'.
'Een meisje', hoor ik.
AIs ik hem zijn telefoon weer overhandig,
ruik ik een sterke alcohollucht.
Het komt niet alleen uit zijn mond, zelfs
zijn jas ruikt ernaar.
'Zíe je je kleindochter vaak?', vraag ik.
Vochtige ogen kijken me aan.
'Nee', zucht hij.
Ik probeer het promillage te registreren:

ik schat

0,9.

'Ik ben gescheiden, weet je', zegt hij.
In de stilte die volgt, roer ik met een plastic staafje door mijn koffle.
Alsof daardoor een oplossing naar boven
komt.
'Er zitten twee kanten aan', hoor ik me-

'Je kunt, als je alleen bent, doen wat je
zelf wilt. Een biertje pakken als je er zin
in hebt, zonder dat je vrouw zegrt: je hebt

er gisteren ook al één gehad. Waar bijkomt, op onze leeftijd kun je ook wel een
poosje zonder vrouw, toch!'
De man schuift een beetje dichter naar
me toe en zegt: 'ik heb iets op het oog.'
'Veftel', zeg ik.
Ik krijg door zijn beschrijving een beeld
van die vrouw voor ogen.
Waar de nuances ontbreken, vul ik die
zelf in.
'Hoe staat zij er tegenover?', vraag ik
hem.
'Er is alleen nog maar oogcontact', vertrouwt hij mij toe.
'WiI je meer?'
Het blijft even stil. Waarschijnlijk is hij er
zelf nog niet uit.
'Doe het rustig aan', zeg ik, 'Rome is ook
niet op één dag gebouwd.'
We wisselen van onderwerp en blikken
terug in de 'goede' oude tijd.
In gedachten loop ik met hem door de
Dorpsstraat en hoor namen van bewoners. Dan buigen we af langs het weggetje ernaast. Daar waar appels aan de
bomen hingen. In de beleving van ons
beiden waren die veel lekkerder dan die
van tegenwoordig.
O ja en op zondagmorgen was er de zondagsschool.
'Is er nog een beetje van blijven hangen?', vraag ik.
'Een beetje wel, soms komt de gedachte
bij mij boven: zal ik zondagmorgen naar
de kerk gaan? Gewoon achteraan gaan
zitten. Dan kun je ook zo weer weg a1s je

het niet bevalt.'
'Geen slecht plan', hoor ik mezeU zeggen.
'Je kunt ook eens naar de Stationsstraat
gaan. Ik heb gehoord dat daar laagdrempelige diensten worden gehouden.
Misschien...'
'Daar ga ik niet heen, dat is van BaptÍsten
of zoiets, die zijn me veuls te streng.
Als ik ga, dan ga ik naar de Hervormde
Kerk.'

'Gewoon eens doen', zeg ik, maar... ik
moet er vandoor. Het ga je goed.'
'Zie ik je de volgende week hier weer?',
vraagt hij, 'het was een gezelig gesprek.'

zelf zeggen.
H en

ri S choling,

Noor

dscheschut

Ik probeer in mijn toon iets van ervaring
te leggen.

Douwe Janssen
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