
Thema: ‘De god in mijn hersenen’

Even een kleine test: wie hoort in dit rijtje niet thuis: Petrus, Paulus, Augustinus,
Luther, Levinas, Ingmar Heytze? Correct geantwoord! Hoewel: als beroepstobber
past deze laatste juist ook wél bij de overige heren. De dichter Ingmar Heytze
hee� het vaak niet makkelijk, zoals dat bij dichters vaker voorkomt. In een
spraakmakend artikel in de NRC van 19 en 20 juni jl. vroeg hij zich wanhopig af:
‘Waarom geloven anderen wel in God en ik niet?’ Dat is een vraag die gelovigen
zich zelden of nooit stellen. Niet-gelovigen ook niet trouwens, want waarom zou
je je druk maken over iets waarin je toch niet geloo�? Zoals collega-schrijver
Gerard Reve al zei: ‘Je bent het of je bent het niet, daar is niks aan te doen.’

Nu is geloven, in wat dan ook, niet, zoals Heytze denkt, een kwestie van talent, of
van genetische bekabeling, of van een cursus ‘Kinderziektes en
Ouderdomskwalen’, maar, tsja, van geloven, of noem het: vertrouwen. Iets tussen
hopen en wanhopen in. Het proberen te verwoorden van die innerlijke strijd
wordt ook wel ‘poëzie’ genoemd. Zo opmerkelijk is het dan ook niet dat zoveel
dichters, tobbers van nature, zich een leven lang hebben beziggehouden met die
gave, of dat mankement, dat ‘wel/niet geloven’ heet te zijn. Van Multatuli (‘O
god, er is geen god’) tot John Lennon (‘God is a concept by which we measure
our pain’). En ook collega-dichter Rutger Kopland, van wie Heytze een prachtig
gedicht aan zijn tekst toevoegde. Dat gedicht heet: ‘De god in mijn hersenen’, en
het staat in de bundel Een man in de tuin , uit 2004. Kennelijk drukt dat gedicht
van Kopland voor Heytze het soort twijfel en/of wanhoop uit waar ook hijzelf
aan lijdt, al besluit hij zijn betoog dapper met de uitspraak: ‘God is een
kinderziekte waar ik overheen ben gegroeid.’ Wat zou het mooi zijn om die
ziektegeschiedenis nog eens door Heytze verdicht te mogen vernemen. Daar is
hij tenslotte dichter voor. Zoals bijvoorbeeld Kopland dat deed. En misschien
ook een aantal dichters uit Deventer, Zutphen en omstreken.






