
De religieuze onderstroom van
Vondels 'Gijsbrecht'

Voor Het Toneel Speelt herschreef dichter en schrijver
Willem Jan Otten drie van de vier reien in Vondels
'Gijsbrecht van Amstel' tot intiemere gedichten.
'Opperste poëzie: van God een baby maken.'
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Waarom moesten de reien vervangen worden?
Willem Jan Otten: "De eerste vraag als je de 'Gijsbrecht' wilt
opvoeren is altijd: wat doe je met de reien? Ze zijn statisch omdat
het eigenlijk koorzangen zijn, en ze maken het stuk wat museaal.
Terwijl het stuk dat helemaal niet is. Er is een oudere generatie
die het stuk en zeker de reien nog uit het hoofd kent. Voor deze
mensen hangt het stuk nog heel erg samen met de bezetting, is
het stuk daar een metafoor voor.

"Voor regisseur Jaap Spijkers en voor Het Toneel Speelt is oorlog
eveneens de centrale kwestie van het stuk, maar daarbij denken
ze eerder aan Irak of de burgeroorlogen in de Balkan, en aan de
manier waarop religie, verkrachting en geweld in die oorlogen

Trouw is altijd op zoek naar de verdieping achter het
nieuws.
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verbonden zijn. Verkrachting lijkt een middel om je overwinning
extra kracht bij te zetten. Dat is ook wat in de Gijsbrecht gebeurt.
Jaap vroeg me vervolgens of er niet iets met die reien kon
gebeuren om de verbinding met het moderne oorlogsgeweld te
leggen. Om de thematiek iets helderder te maken. Dat heb ik met
de gedichten geprobeerd."

De reien zijn vervangen door uw 'Gerichte Gedichten' met
de zwangere en kinderloze vrouw als thema. Waarom?
"De Gijsbrecht speelt op Kerstavond, de avond waarop Maria van
Jezus bevalt. Het leek me dan ook heerlijk om eens een
kerstgedicht te schrijven op het thema 'persen' en 'ontsluiten'.
Het gaat immers om het verwelkomen van God als mens. Dat is
toch een geweldig thema? Het is opperste poëzie: van God een
baby maken. En een moeder baart dat gedicht.

"In het gedicht van de kinderloze moeders, van de Clarissen
eigenlijk, speelt die verbinding tussen religie, geweld en
verkrachting een belangrijke rol. De beschrijving die Vondel geeft
van wat er in de kapel van het klooster gebeurt, hoe de abt wordt
vermoord, maar ook hoe de nonnen worden verkracht en de
graven van heiligen worden ontheiligd, kan zich meten met de
beste homerische traditie. Het was nergens voor nodig; men had
ook vrede kunnen sluiten op het moment dat de stad was
ingenomen.

"Dat uitzinnige geweld vindt plaats in het religieuze hart van de
stad. Het lijkt alsof het geweld pas tot rust wil komen als het
kapot heeft gemaakt wat het meest heilig is. De vrouw is in mijn



reien dan ook dat heiligdom, maar ook de ziel van de stad. Die
thematiek is ook echt des Vondels: de stad als lichaam om een
lichaam om de baarmoeder van Christus. Dat juist dat ontheiligd
wordt, maakt de Gijsbrecht een intens religieus stuk en daar
wordt bij Het Toneel Speelt ook niet omheen gespeeld. De
bedoeling van mijn gedichten is om daar de vinger op te leggen,
om die religieuze onderstroom te onthullen. Ik wilde bovendien
de reien fysieker, plastischer en persoonlijker, intiemer maken.
Maar zonder dat het een 'Gijsbrecht in T-shirt' wordt."

Willem Jan Otten is schrijver en dichter. Onlangs verscheen zijn
vertelling 'De vlek, een roman in verzen' bij Uitgeverij Van
Oorschot. Daar verscheen eerder de bundel 'Gerichte Gedichten'.

Rei van kinderloze moeders
Wij hebben ons ons hele leven
aan niemand hoeven geven,
wij ongehuwde moeders
van het stilste teerste kind,
altijd maar op laatste dagen
van de ene zoon die wél is voortgeplant
maar niet uit ons komt voort gekropen,
zie, zelfs ik die niet meer bloedt
bleef broeds op u. Eitje Pasen ben ik
achter in de tuin verstopt,
van Onze Lieve Heer ben ik
het neuriënde graf.
Wij zussen van Clarisse
zijn van de binnenstad de ziel,



een diepe buik is Amsterdam
met ons daar biddend midden in.
Wij zijn het oog van de orkaan.
Wij zijn het laagste punt,
de doorgebroken vijand
daalt kolkend op ons aan.
Mannenvloed golft joelend
op onze ongebruikte buiken af.
Er is geen sterveling die voelt, hier, hier,
hoe u beweegt, zelfs wij die dragen niet.
U alleen, u, lieve, met uw heel precies
op onze navels neergelegde handpalm
weet welke maand wij zijn, u hebt ons
uitgerekend en u kent ons uur.
Zachte warme buik is Amsterdam
met ons Clarissen biddend binnenin.
Van alle nacht is deze nacht de zachtste,
Kerstnacht schoner dan de dagen, o,
holst van heel het uitgezongen jaar,
hartje kloppend in de diepste schoot,
moet heus mijn uitgedorde buik straks
worden opgespoord en opgebruikt -
komt als wij zijn genomen echt
de vijand klaar - zal het zo zijn
komt in uw uitgerekend uur, o lieve lief,
de overwinnaar aan zijn eindelijk gerief?


