
CURSUS “DRIE ROMANS DIE TE DENKEN GEVEN”.

In drie bijeenkomsten onder leiding van ds Johan Goud. 

Verslag van de eerste bijeenkomst over het boek “Wormen en Engelen” van Maarten van der Graaff 
(geb. 1987) op 1 oktober jl.

Algemene inleiding over schrijven en lezen.

De “roman” wordt vaak ervaren als “tijdverdrijf” (lectuur), maar de “goede roman”(literatuur) laat je 
nadenken over verschillende manieren van leven en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. De 
goede roman biedt een nieuwe/andere wereld als mogelijkheid om in te wonen; is grensverleggend 
en zit niet vast aan vooroordelen.

De schrijver kan ook aanzetten tot ‘ethisch lezen’ waarmee je empathie en verbeelding wordt 
verdiept en morele vooruitgang wordt beoogd. De schrijver moet de kunst verstaan om een goed 
verhaal te vertellen.  Wanneer je de verbinding legt tussen literatuur en religie dan schrijf (of lees) je 
vanuit een levensbeschouwelijk oogpunt. 

De lezer moet “aandachtig” kunnen lezen vanuit een liefde voor het lezen zelf en er zijn een paar 
belangrijke zaken:
*begrijpend kunnen lezen
*interpreteren van de tekst en de woorden en zinnen tot leven kunnen brengen.
*belangrijke leeshouding is: wat heb ik zelf het boek te bieden (je eigen culturele, religieuze 
achtergrond)
*door je oude ziel te verliezen in het lezen kan een nieuwe ziel tevoorschijn komen.

Het boek “Wormen en Engelen” geschreven door Maarten van der Graaff (31 jr)

De titel verwijst naar een middeleeuwse ketterij: ”engelen in de kosmos zoals wormen in de kaas”.  
Misschien kun je ook “aarde en hemel” erin lezen?

Het verhaal kan gelezen worden als een persoonlijke geestelijke ontwikkeling van de hoofdfiguur 
Bram (student kunstgeschiedenis en gereformeerd opgevoed). Bram (de schrijver zelf?) heeft 
wantrouwen opgebouwd ten aanzien van collectieven en instituties (zoals de kerk), maar hij wil 
hierover wel meer te weten komen vanwege enkele christelijk gelovige vrienden/medestudenten.  In 
zijn wantrouwen en bindingsangst lijkt hij op de filosofe Simone Weil.  Bram hunkert wel naar echte 
gemeenschap in samenhang met iets “groters”. 

Centraal staan in het boek:
*een onderzoekende levenshouding (interesse in hoe anderen hun leven vorm geven)
*hoe moet ik me opstellen nu ik me heb afgekeerd van God en hoe kan ik te weten komen waar ik  
me wél naar toe wil keren.
*hoe geef ik gestalte aan vage verlangens naar liefde, troost, geborgenheid, samenhang.
*wat en waar is de rol van echte gemeenschap nog in alle bestaande losse verbanden.
*het vertellen van een verhaal kan alles veranderen. Hoe ingrijpend kan het voeren van een gesprek 
zijn.

De volgende twee cursus bijeenkomsten zijn op de maandagmiddagen 14-16 u

22 oktober (het boek Tijl van Daniel Kehlmann, geb 1963)
5 november (het boek Klont van Maxim Februari , geb. 1963)

Op internet kunt u meer vinden over de inhoud van de drie romans.


