
ZATERDAG 31 JANUARI 2015 Trouw

V orige week zaterdag
trok een buienfront
over ons land. Nog
voor dat het helemaal
licht was, lag ook heel

het aartsbisdom Utrecht onder de
sneeuw. Van Swifterband tot Arn-
hem en van Ommen tot Utrecht
was alles wit. Tenminste, als je
naar de sneeuwkaart van het
weerstation keek. Toch ontstond
er al snel in het aartsbisdom dis-
cussie over de precieze aard van
de neerslag. Zo waren er die
meenden dat het weliswaar ge-
sneeuwd had, maar dat de sneeuw
niet was blijven liggen. Anderen
hadden het over een laag van wel
tien centimeter. En weer anderen
hadden gezien hoe kardinaal Eijk
de weinige sneeuw die voor zijn
paleis lag meteen had laten weg-
vegen.
In het aartsbisdom bestaan

meerdere werkelijkheden.
“Is er weer gedoe rond Eijk?”,

vroeg een vriend mij op enigszins
verveelde toon. Hij had ook kun-
nen vragen: “Stijgt de zeespiegel
weer?” Of: “Zijn er weer spannin-
gen in de regio Nagorno-Kara-
bach?”
Vorig jaar december schreef kar-

dinaal Eijk een brief aan zijn gelo-
vigen waarin hij voorspelde dat er
in 2028, wanneer hij 75 wordt en
zijn ontslag moet indienen als
aartsbisschop, van de driehonderd
kerken in zijn bisdom nog maar
twintig of dertig open zullen zijn.
De meeste steden en dorpen zou-
den niet meer genoeg geld en per-
soneel hebben om de kerk open
te houden.
Half katholiek Nederland viel

over hem heen. Eijk zou star zijn
en niet willen kijken naar alterna-
tieven om kerkgebouwen open te
houden. Verder was hij verant-
woordelijk voor de leegloop van
de kerken, het broeikaseffect en
luchtvervuiling in het algemeen.
Jozef Wissink, emerituspriester
van het aartsbisdom en ook nog
eens oud-hoogleraar praktische
theologie, schreef een stuk onder
de welluidende titel ‘De verwoes-
ting van een bisdom: het master-
plan van kardinaal Eijk’, waarin
hij beweerde dat de aartsbisschop
alleen een harde kern van gelovi-
gen zou willen behouden, de be-
ruchte heilige-rest-kerk.
De relatie tussen een bisschop

en zijn priesters is een bijzondere.
Niet precies die van een vader en
een zoon, maar het heeft er wel
wat van weg. Het was dus niet
meer dan normaal geweest als de
aartsbisschop Wissink had opge-
beld met de vraag eens langs te
komen. “U vraagt om dialoog, dan
zult u hem krijgen ook.” Maar zo-
veel rek zit er blijkbaar niet in

het karakter van de kardinaal.
Wel kreeg het hoofd communi-

catie van Eijk de gelegenheid op
de website van het aartsbisdom
ongenadig uit te halen naar de
oud-professor. Wissink maakte
zich schuldig aan ronkende reto-
riek, verdraaide feiten en begreep
er eigenlijk niets van. Een eigen
priester publiekelijk uitmaken
voor leugenaar en domkop: het
kan tegenwoordig allemaal in het
aartsbisdom.
Deze week reageerde Eijk einde-

lijk zelf op de ontstane emotie in
een reportage op Radio 1. Hij
klonk niet onredelijk: “We wor-
den een heel kleine kerk, dat is de
werkelijkheid waartegen we aan-
kijken.” Er volgde een lange, re-
kenkundige verantwoording. Tien
procent hier, tachtig procent daar.
En dat was nou weer jammer,
want voor de zoveelste keer klonk
Eijk niet als een bisschop die mee-
leeft met zijn gelovigen, maar
meer als een manager. Voor het-
zelfde geld was hij bestuursvoor-
zitter van V&D, nog zo’n ver-
molmd instituut in ademnood.
De gelovigen van het aartsbis-

dom kijken ondertussen met ja-
loezie naar bisdommen waar het
er anders aan toe lijkt te gaan.
Naar de bisschop van Groningen-
Leeuwarden en die van Rome.
“Franciscus zou nooit zoveel ker-
ken sluiten”, hoorde ik al ergens
roepen. Het is het zoveelste karre-
tje waar deze paus voor gespan-
nen wordt. Eén ding weet ik wel:
bij een dergelijke grootscheepse
kaalslag zou hij naar al die kerken
die dicht moeten toe gaan, de ge-
lovigen vastpakken, ze in de ogen
kijken en zeggen: “Ik geef om jul-
lie.”
Ik moest deze week denken aan

een gedicht van de betreurde
dichter Michel van der Plas:

De goede herder zit niet in zijn stal,
tussen de schatten van zijn zekerheid
en op de kussens van de wet.
Hij weidt zijn schapen en hij volgt ze
in zijn dal.

Hij zit niet op een kardinale troon,
als God almachtig oordelend ten
toon:
hij blijft niet bij de makke schapen
staan;
hij trekt, omdat zijn hart niet slapen
kan,
de diepte in naar het zoekgeraakte
lam,
al gaan zijn kleed, zijn kruis, zijn
trots eraan.

In dit licht bezien is het verzet
van al die emeriti, professoren en
andere gelovigen gewoon een
schreeuw om aandacht.
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N el Benschop. De naam van
misschien wel de populair-
ste dichter die Nederland
ooit heeft gekend staat met
viltstift op een uitpuilende
ordner. “Och, wat ben ik blij
dat ik dit bewaard heb”, ver-

zucht Jan van den Bosch. Vergenoegd bladert
hij door de vele brieven, gedichten en ansicht-
kaarten. Wijzend naar een aantal handgeschre-
ven gedichten: “Er is nog zoveel ongepubli-
ceerd. Wat schreef ze veel, zeg.” Hij pakt een
brief. “ ‘Ontzettend lieve Jan’ ”, leest Van den
Bosch de aanhef voor. Lachend: “Dat geeft je
wel een goed gevoel, toch?” Op de andere brie-
ven staat ‘heel lieve zoon vanme’ en ‘héél, héél
lieve Jan’.
Vandaag is het tien jaar geleden dat Nel Ben-

schop, bewonderd en verguisd schrijfster van
talloze religieuze gedichten, op een leeftijd van
87 jaar overleed. Als er iemand is die haar goed
kende is het Jan van den Bosch (1950). Bij het

grote publiek werd hij bekend als EO-gezicht,
tegenwoordig is hij eigenaar van diverse chris-
telijke reisorganisaties en presentator van het
tv-programma ‘Hour of Power’.
De pleegzoon. Zo werd hij door haar ge-

noemd. Van den Bosch en Nel Benschop onder-
hielden vele jaren een hechte vriendschap.
“Het was een symbolisch pleegmoederschap,
een soort eretitel. Ik had gewoon ouders met
wie ik een goede band had”, vertelt Van den
Bosch in zijn keuken, waarvan het achterste
deel – de toegang wordt gemarkeerd door twee
Korinthische zuiltjes – over een paar dagen
weer verbouwd wordt voor de opnames van
Hour of Power. Het gesprek gaat over de vraag
wat de betekenis is van Benschops leven en
werk voor hem, een decennium na haar dood.

Gesprek in de bezemkast
Benschop, die niet getrouwd was en ook geen
kinderen had, wilde toch graag een soort fami-
lie, vertelt Van den Bosch. “Ze had behoefte

Dichteres
met een
kinderlijk
geloof
Dichteres Nel Benschop overleed
vandaag tien jaar geleden. Voor
‘pleegzoon’ Jan van den Bosch
leeft de schrijfster van pastorale
poëzie nog altijd. ‘Ik krijg er nog
kippevel van.’
IntervIew Gerrit-Jan KleinJan
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aan een paar echt goede vrienden om warmte
en liefde te krijgen en om warmte en liefde te
geven.” Benschop had ook een andere pleeg-
zoon, Dick Smits. Hij was haar leerling (Ben-
schop was ook docent Nederlands en Frans) en
had begin jaren zestig van de vorige eeuw het
internaat waar hij woonde, moeten verlaten.
Nel Benschop bood spontaan onderdak.
Jan van den Bosch glimlacht als hij terug-

denkt aan het moment toen hij op zijn twee-
ëntwintigste voor het eerst kennismaakte met
de vrouw. Het begon allemaal op een ietwat
uitzonderlijke plaats, in een bezemkast. Van
den Bosch, net aan de slag als EO-verslaggever,
was op pad gestuurd voor een radio-interview-
tje met de beroemde dichteres. “Het was bij de
boekpresentatie. Haar derde bundel ‘Vlinder
van God’ was net uitgekomen. Op de achter-
grond was zoveel geroezemoes dat we besloten
het gesprek op te nemen op de enige beschik-
bare rustige plek, de bezemkast. Ik kon geen
kant op in die kleine ruimte. Vlak voor mij
stond ze, die mooie vrouw met haar forse boe-
zem.” Het klikte tussen de twee, ondanks het
leeftijdsverschil van ruim dertig jaar. “Na het
gesprek zei ze: ‘Ik zou jou als pleegzoon willen
hebben.’ Ik dacht dat ze een grapje maakte, dat
bleek niet zo te zijn.”

Pisnijdig omde kritiek
Weliswaar geldt Benschop met drie miljoen
verkochte bundels als bestverkochte dichter al-
lertijden in Nederland, maar tot erkenning van
het literaire establishment leidde dat nooit.
Aan haar literaire kwaliteiten werd getwijfeld,
haar poëzie werd verguisd. Met haar pastorale

verzen gold ze als ‘dichteres van vrome versjes
voor eenvoudige gelovigen’ (de Volkskrant).
“Ik werd pisnijdig om dit soort kritiek, maar

zij lachte het weg”, zegt Van den Bosch. Even
later merkt hij op: “Natuurlijk deed die kritiek
haar wel wat. Dat merkte ik wel. Ik zei dan:
‘Laat ze de hik krijgen. Dat is allemaal brood-
nijd’.” Hij lacht breeduit: “Kun jij een dichter
noemen uit haar tijd die nu nog wordt gele-
zen?” Het succes vervulde haar met voldoe-
ning, vertelt Van den Bosch. “ ‘Hé Jan, de tiende
herdruk alweer’, zei ze dan als ik er was. Ze had
steenrijk kunnen leven, maar ze gaf niet om
geld. Alles gaf ze weg.”
Literatuur of niet, feit is dat de dichteres uit

Schaarsbergen met lijden, dood, geloofsmoed
en christelijke troost als hoofdthema’s velen
wist te inspireren. Haar gedichten waren hel-
der, de boodschap nooit lastig te duiden. ‘Rust
nu maar uit, je hebt je strijd gestreden’ (de eer-
ste regels van het gedicht ‘In memoriam voor
een vriend’) stond boven talloze rouwadverten-
ties. Dikwijls verknipt en verhaspeld, dat wel.
“Dat vond ze prachtig. Ze kon er hartelijk om
lachen.”
Opeens staat Van den Bosch op. “Kom mee,

ik laat je wat zien”, zegt hij en loopt naar de
huiskamer. Hij blijft stilstaan bij een antiek-
houten secretaire. “Dit is alles wat ik nog van
haar heb.” Hij strijkt met zijn hand over het bu-
reaublad. “Aan dit tafeltje schreef ze altijd.”
Terug in de keuken vertelt Van den Bosch

over een ‘diepe, persoonlijke crisis’ die hij eind
jaren tachtig had – details wil hij niet kwijt. “Ik
heb toen een tijdje bij haar gelogeerd. Ik voelde
me bij haar thuis. Dingen die je niet met je

‘Gedichten over enorme geloofstwijfel,
daar was bij haar geen plaats voor’
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ouders besprak, besprak ik met haar.” Hij ver-
telt de geschiedenis om iets duidelijk te maken
over het Benschops karakter. “Haar grote hart
klopte voor iedereen. Als er een verdrietige
brief kwam, dan werd er meteen geantwoord
met een gedicht.”
Een gedicht uit die tijd is nog steeds speciaal

voor hem. ‘De Heer is met u’, heet het. Hij bla-
dert door een bundel. Het is een doorleefd
boekje, overal steken gele briefjes uit. Hij leest
voor:

‘Ik weet het wel, hoe dwaas het klinkt
wanneer de moed u haast ontzinkt:
De Heer is met u.

Het klinkt zo dwaas in zorg, gevaar,
maar het is ongelooflijk waar:
De Heer is met u.

Wanneer u staat voor moeilijk werk,
uw moed is klein, uw angst is sterk:
De Heer is met u.’

Van den Bosch, die tot dan toe onafgebroken
heeft gesproken over zijn pleegmoeder, hapert
als hij haverwege het vers is:

‘Wanneer u dood’lijk eenzaam bent
omdat geen mens u waarlijk kent:
De Heer is met u.’

Hij veegt met een zakdoek langs zijn ogen “Dit
doet mij nog zoveel. Ik krijg er nog kippevel
van.” Hij rijst op uit zijn stoel bij het slot:
“ ‘Maar zing je overwinningslied’ – ik hoor het

haar nog zeggen – ‘zíng je overwinningslied’.”

Nog steeds betekenisvol
De twee spraken vaak over hun levensovertui-
ging. “Deze zeer intelligent vrouw had een kin-
derlijk geloof. Als ze niet had geloofd als een
kind, dan had ze dit niet kunnen schrijven.”
Van den Bosch herkent dit bij zichzelf. Beslist:
“Je moet ook geloven als een kind.”
Hij legt uit: “Ze verwoordde haar geloof op

rijm. Het zijn woorden van waarde, van grote
waarde. Het is altijd doorleefd. Het is niet goed-
koop, niet ‘halleluja, ik ben gered’, maar een
worstelpartij. Dat persoonlijke geloof maakte
ze voor iedereen toegankelijk. Dat sprak mij
toen ik haar leerde kennen zeer aan. Ik was
een zwaar refojongetje en op zoek naar het
echte. Dat geloof tussen hoop en zeker weten,
dat vond ik terug bij haar.”
Van den Bosch denkt dat veel gelovigen steun

vonden bij Benschop in een tijd dat de kerk
naar zijn oordeel op drift raakte. De dichteres
bleef haar hele leven, zoals Van den Bosch het
noemt, ‘gewoon gereformeerd’, hoewel ze gro-
te moeite hadmet de modernistische theologie
die vanaf de jaren zeventig en tachtig steeds
vaker vanaf de kansel te horen was. Van den
Bosch mompelt een frase uit een gedicht: “Zo
zonder uitzicht, zo aard-gebonden/ zodat Zijn werk
onder uw handen breekt.”
Fel: “Zo is het precies. Zij werd daar boos om.

We zaten absoluut op dezelfde golflengte. Ge-
dichten over enorme geloofstwijfel, dat Jezus
niet meer is dan een verhaal, dat de aarde niet
door God geschapen is? Daar was bij haar geen
plaats voor. Ik denk dat ze meer voor de kerk
heeft betekend danmenig prekende dominee.”
Van den Bosch haalt een bijbel tevoorschijn

die tussen de nagelaten geschriften van Nel
Benschop verstopt blijkt. Spreuken ligt open-
geslagen. Van den Bosch plant zijn vinger op
de bladzijden: “Dit is drieduizend jaar geleden
geschreven door Salomo. Nog steeds wordt dit
gelezen. De gedichten van Benschop komen
hierbij in de buurt. Ook zij is overleden, maar
is nog steeds betekenisvol.”
Hij is even stil, besluit dan: “Ik ben intuïtief,

zij was dat ook. Weet je: soms raken harten el-
kaar. Dan doet leeftijd er niet toe. Gek hè, de
vriendschap begon in de bezemkast en is tot
aan haar dood gebleven.”

Nel Benschop: Benschops beste. de honderd
mooiste gedichten van nel benschop. Kok,
utrecht, 128 blz. € 13,50.

Benschops oeuvre

Gouddraad uit vlas (1967)
Een boom in de wind (1970)
Een vlinder van God (1973)
Wit als sneeuw (1974)
Een open hand naar de hemel
(1976)
Mag ik met je mee? (1976; bloem-
lezing)
Geloof je dat nog? (1979)
De vogel van het woord (1980)
Verborgen bloemen (1981; spreu-
ken)
Verjaardagskalender (1981)
Zo zag ik Hem (1983)
Hemelhoog en aardediep (1985)
Ontluikend wonder (1986)
Licht onder de horizon (1987)
Hij Die met ons is (1989)
Geloven is geluk (1990)
Sporen in het zand (1992)
Glimlach in woorden (1994; spreu-
ken)
De nacht gaat weer voorbij (1995)
De stem uit de wolk (1997)
Je ogen zijn zo vol licht (1998)
Zie de mens (1999)
Een vlinder van God (2000, 50ste
druk)
Echte liefde kan niet sterven (2011)

Jan van den Bosch met zijn ‘pleegmoeder’ Nel Benschop. foto uit privé-collectie van den bosch

‘Ikdenkdat ze
meervoordekerk
heeft betekend
danmenig
prekende
dominee’

Erotische spanning

Nel Benschop (Den Haag, 16 ja-
nuari 1918 – Arnhem, 31 januari
2005) was ongehuwd, wel had ze
enkele korte relaties. In 2011 ver-
schenen vijftig nooit gepubliceer-
de gedichten die Benschop vlak
na de oorlog schreef over haar re-
laties met twee getrouwdeman-
nen. In de verzen, die ze tijdens
haar leven niet wilde publiceren,
zit een erotische spanning die in
haar latere werk niet aanwezig is.
Neem ‘Rendez-vous in de lente’:
‘Ik hoor alleen het kloppen van
jouwhart /
ik voel alleen het strelen van jouw
hand /
- Zomoet het eeuwig zijn – denk ik
verward /
en haast beangst voor 't vuur dat
inmij brandt.’

Benschops eerste bundel ver-
scheen in 1967. Van de zeventien
bundels die ze tot en met 1999 pu-
bliceerde zijn meer dan eenmil-
joen exemplaren verkocht, die tot
op van vandaag worden herdrukt.
Volgende week verschijnt een
bundel met wat volgens haar uit-
gever de honderd beste gedichten
zijn.
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