
Ik verwachtte niet van je dat 
je een gewone Nederlandse 
vader zou zijn. Maar Lydia, 

waarom kon zij niet een gewone 
Nederlandse moeder zijn? Was 
dat mijn schuld, omdat ik niet 
een gewoon Nederlands kind 
was?’

Aan het woord is Marai, doch-
ter van een Japanse vader, die bij 
Canon werkt, en een Nederlandse 
moeder. Haar verwijten worden 
uitgesproken aan het eind van de 
roman Blauw zeil en ze laten zien 
hoe ze met haar eigen identiteit 
worstelt.

Marai is iemand die overal tus-
sen lijkt te vallen; nergens hoort 
ze werkelijk bij. Niet bij de wereld 
van haar vader, die na decennia in 
Nederland nog altijd in het Japans 
‘denkt’, niet bij de wereld van 
haar moeder, een academica die 
een paar jaar geleden is overleden 
aan kanker, en zich afzette tegen 
het geloof van haar Zeeuwse voor-
geslacht. En bij haar Zeeuwse opa 
en oma lijkt Marai, die vanwege 
haar huidskleur liefkozend ‘Pin-
da’ wordt genoemd toch ook niet 
helemaal te horen.

Dan is er nog Rogier, het 
vriendje van Marai. Is hij dege-
ne bij wie ze thuis kan komen? 
Als Marai onverwacht zwanger 
wordt, blijkt dat ze ook op hem 
niet kan rekenen. Met dat ze het 
kind wil houden is ze hem kwijt.

Zo staan de zaken ervoor aan 
het begin van Blauw zeil en dan 
moet het eigenlijke drama nog 
beginnen. Op een nacht begint 
Marai te bloeden, in bed op haar 
studentenkamer (ze is Japans 
gaan studeren, om haar roots te 
onderzoeken). Ze krijgt een mis-
kraam: ‘haar lichaam luistert niet 
en verwerpt wat het eerder accep-
teerde’.

Blauw zeil beschrijft de nasleep 
van de miskraam, en tegelijker-
tijd kom je via flashbacks steeds 
meer over Marai’s achtergrond te 
weten. Zo krijgen de verschillen-
de personages, Marai zelf, haar 
vader en haar moeder gaandeweg 
meer kleur. De Zeeuwse opa en 
oma blijven meer schetsmatige 
figuren, maar dat kan misschien 
komen omdat na Dorsvloer vol con-
fetti van Franca Treur iedere be-
schrijving van een Zeeuws milieu 
als een cliché aanvoelt.

Maar op een ander niveau 
graaft De Boo’s roman veel die-
per, en dan heb ik over de sym-
boliek die ze gebruikt die een be-
paalde visie op het leven uitdrukt 
die niet alledaags is in de Neder-
landse moderne literatuur.

Tsunami
Belangrijk om te weten is dat 
Marai’s Japanse vader bij het in-
schrijven in het geboorteregister 
een fout maakte: het kind had 

Maria moeten heten, maar hij 
wisselde per ongeluk één letter 
om. En zo is Blauw zeil te lezen als 
een omkering van de annunci-
atie: zoals de engel in de Bijbel de 
geboorte van het kind van Maria 
aankondigt, zo wordt aan Marai 
de dood aangekondigd. Hiermee 
legt De Boo de vraag waar we 
heen moeten met verlies promi-
nent op tafel.

Het verliezen van haar on-
geboren kind is niet de eerste 
ervaring van Marai met de dood; 
tijdens de tsunami, een paar 
jaar eerder, is ze in Japan bij 
haar grootouders en ziet hoe de 
slachtoffers geborgen worden in 
blauwe zeilen: ‘Opnieuw keek 
ze uit het raam en ze zag nu hoe 
soldaten behoedzaam door de 
modder manoevreerden. (…) Ze 
bogen voorover en veegden mod-
der van een van de vele objecten 
af. Een golf van misselijkheid 
steeg op tot haar keel: het was 
een kind. De soldaten dekten het 
lichaampje af met blauw plastic 
zeil. Het felle blauw met de diepe 
kleur van de Middellandse Zee 
in de zon stak schril af tegen het 
grauwe landschap. Het leek niet 
te kloppen. Dit zeil met zijn vro-
lijke kleur stond hier voor dood. 
Haar hele wezen verzette zich er-
tegen en driftig bonkte ze op het 
raam. Open kon niet meer, want 
alles was ontwricht.’

Wat Blauw zeil tot een knappe 
roman maakt is niet alleen dat 
je gaat meeleven met Marai. Het 
is ook de structuur die respect 
afdwingt. Staat de kleur blauw 
aanvankelijk voor dood, later, 
aan het eind van de roman, be-
tekent het ook nieuw leven. Op 
zeker moment stelt Marai zich 
voor hoe ze als kind gedragen 
werd door haar moeder in een 
draagdoek.

Er is dan niet alleen het dode 
kind, er is ook het levende kind 
dat ieder mens is, dat over het  
‘blauwe zeil’ van de dood heen 
kan kijken. Aan het eind staan 
de raadselachtige regels ‘Als ze 
opkijkt, ziet ze nog net de kran-
tenjongen de oranje wereld in 
rijden. Zonder helm. Hij is blijk-
baar niet bang om onderuit te 
gaan’.

Een krantenjongen is een bood-
schapper - hij is als het ware een 
hedendaagse verschijning van de 
engel in het Evangelie.

Zo zitten er in Blauw zeil tal 
van doorkijkjes naar een diepere 
betekenislaag die bij eerste le-
zing bijna niet opvallen. Scènes 
en motieven spiegelen elkaar, 
en dat is een feest voor de lite-
ratuurliefhebber. Toegegeven, 
soms ligt het er wat dik op, maar 
bijzonder is het wel om je plot-
seling te realiseren dat blauw 
de kleur is waarin Maria tradi-
tioneel wordt afgebeeld; een 
gegeven dat alle leed en dood in 
dit boek ‘heiligt’ en een diepere 
glans verleent. Wat dat betreft is 
het ook een gewaagd boek, om-
dat zeggen dat lijden zin heeft in 
deze tijd taboe is.

Behalve over moederschap, 
hoop en verlies gaat Blauw zeil 
ook over de spanningen in een 
multicultureel huwelijk, in in-
termenselijke relaties in het al-
gemeen en over liefde.

De stijl van De Boo is niet 
spectaculair of heel beeldend; af 
en toe is er een mooie beschou-
wing die je aan het denken zet 
maar wat vooral opvalt is een 
zekere nuchterheid. Ondanks de 
grote thema’s heb je niet het ge-
voel en topzwaar boek te lezen. 
De Boos stijl is invoelend zonder 
sentimenteel te worden.

Een beeld dat dat mooi illu-
streert en dat je bijblijft, is dat 
van de twee Japanse grootouders 
waarvan de een de oren van de 
ander heel zorgvuldig schoon-
maakt. Het is misschien wel een 
typische De Boo-scène, waarin 
vertrouwen, intimiteit, gevoel 
voor humor en bizarre details sa-
menkomen.

Nels Fahner

Eline de Boo, Blauw zeil, Uitg. Mozaïek 
Zoetermeer, €17,90
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Blauw zeil, de eerste 

roman van Eline de 

Boo is een indrukwek-

kend boek dat christe-

lijk geloof combineert 

met scherpe inzichten 

over de multiculturele 

samenleving.

Knap romandebuut balanceert 
tussen Japan en Nederland

Ries den Dekker: Architect van kerkenwerk. 
Biografie van ds. Hans van der Werf
Hans van der Werf (1926-1979), de eerste citypas-
tor van de Domkerk, inspireerde met zijn aanpak, 
waarin vieren, leren en dienen met elkaar verbon-
den worden, veel predikanten en kerkgangers. Zijn 
belangrijkste werk was ‘Oefeningen in het leerhuis’ 
uit 1966.
Uitgeverij Skandalon Vught, € 44,50

Nico van der Perk (red.): Creatief diaconaat. 
Voorbeelden uit de praktijk
Dit boek geeft praktijkvoorbeelden van samenwer-
king tussen diaconaat en jonge creatieve mensen. 
Daarnaast is er een verhelderend verslag van drie 
voorbeeldprojecten die Nico van der Perk uitvoerde 
in opdracht van de Vereniging Beraad Grote Steden 
in de Protestantse Kerk van Nederland.
Uitgeverij Skandalon Vught, € 14,00

Frank Bosman: Jezus, wat zeg jij nu?
De Tilburgse cultuurtheoloog met de vlotte pen 
buigt zich nu over ‘negen ongemakkelijke uitspra-
ken van Jezus’. Hij maakt in zijn commentaar op bij-
belgedeelten gebruik van recente inzichten uit de 
bijbelexegese.
Uitgeverij Berne Media Heeswijk, € 15,00

Rowan Williams: Geloof in de publieke ruimte
Rowan Williams onderzocht ‘de religieuze identi-
teit van Europa’. In 26 thematische hoofdstukken 
gaat hij in op mensenrechten, godslastering, duur-
zaamheid, economie, spiritualiteit en de participa-
tiemaatschappij.
Uitgeverij Skandalon Vught, € 33,50

René Hornikx en Lisette Jansen: Eén woord is 
mij genoeg
Dit boek biedt een bundeling van ‘Gebedsvieringen 
en gespreksstof voor kleine groepen’. Het gaat om 
een handreiking voor vieringen van bijbelkringen, 
maar ook voor huisgemeentes, en zogeheten simple 
churches die met name in grote steden populair zijn.
Uitgeverij Berne Media Heeswijk, € 19,95

Boeken

Literatuur Top 10

1 (-) B. Moore, God op zijn 
woord vertrouwen. Werk-
boek (Jongbloed, € 
24,95)

2 (1) Tim Keller, Goed werk 
(Van Wijnen, € 19,95)

3 (-) Almatine Leene, Samen 
dansen in de kerk (Buij-
ten en Schipperheijn, € 
12,50)

4 (9) Roel van Houwelingen, 
Ongemakkelijke teksten 
over Jezus (Buijten en 
Schipperheijn, € 15,90)

5 (-) Joyce Meyer, Strijd in je 
denken (Sjofar, € 18,95)

6 (-) Tim Keller, In alle rede-
lijkheid (Van Wijnen, € 
19,95)

7 (-) Hans Werkman, Er gaat 
een man door Kanaän 
(Boekencentrum, € 
11,90)

8 (-) D. de Haan, Lees maar, 
er staat meer dan er staat 
(Boekencentrum, € 
19,50)

9 (-) J. Douma, Tijd met 
Jezus, 366-dagenboek 
(Kok, € 15,00)

10 (-) Maarten Wisse, Zo zou 
je kunnen geloven (Van 
Wijnen, € 14,95)

Bron: Boekhandel Riemer
www.boekhandelriemer.nl
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Marai maakt in Japan de 
tsunami mee. Hulpverleners 
met op de achtergrond 
een Amerikaanse helikopter 
bij de tsunami van 2011. 
Foto Wikicommons
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