Jaap Zijlstra, geschilderd door Adolfo Ramón

Jaap Zijlstra
(* Wassenaar 5 september 1933 - † Amsterdam 22 december 2015)

Tussen kerst en oudjaar 2015 brachten we Jaap Zijlstra naar Zunderdorp. In
het volle kerkje zaten zijn volgers. Daar waren ook social-media-volgers bij.
Jaap zette iedere avond om 00.00 uur een gedicht van zichzelf op Facebook.
Op 11 december had hij daar, uitgeput en met de dood voor ogen, afscheid
genomen met het gedicht ‘Verwachting’:
Als de dag begint te doven
en de zon mij niet meer ziet,
als de schemering gaat komen
en ik stil word van verdriet,
als de nacht valt en mijn vogel
niet meer opdaagt met een lied
na mijn duisternis Uw licht
na mijn zwijgen Uw gedicht.
Een week eerder had hij op Facebook een ander gezicht laten zien in een
vernuftig sinterklaasvers:
Op 5 december heeft in Jorwerd
een ezelin een E verorberd,
in Blija rept men van een hond
die blij van zin de H verslond,
terwijl in Ee een pony leeft
die met plezier de P in heeft.

Maar in zulke light verse was hij geen ander mens. Jaap schreef naast christelijke poëzie en liedteksten ook vele diergedichtjes en limericks. Hij was
een opgewekte man die van vele kanten van het leven genoot en tegelijk aan
vele moeiten van het leven meedroeg.
Hij groeide op in Wassenaar, werd boekhouder op een school, was actief
in Youth for Christ, werd in 1967 in het Friese Duurswoude gereformeerd
predikant op artikel 8 (wegens ‘singuliere gaven’) en later in Delfzijl, Vorden, Amsterdam. Hij was vooral evangelisatiepredikant en ging veel voor in
de Diensten met Belangstellenden in de kerk aan het Spui en in de Engelse
kerk op het Begijnhof. Door heel het land hield hij preek- en spreekbeurten.
Hij kwam in het vrijwilligerswerk terecht als buddy van aidspatiënten. Van
1987 tot 1990 was hij tv-presentator van NCRV’s Kerkepad. Hij leidde gesprekskringen met homo’s. Bij dit alles bleef hij zijn leven lang vrolijk orthodox.
In de jaren vijftig begonnen in Jong Gereformeerd en Ontmoeting gedichten
te verschijnen van de jonge Jaap Zijlstra. Zoals bij het schilderij ‘Ecce homo’ van Roeland Koning, de oudere Wassenaarse schilder met wie hij bevriend was. Koning had een magere Christus geschilderd met een bezeerd
gezicht en een doorn diep in zijn voorhoofd. Zijlstra dichtte daarbij:
Hij heeft een bloedneus
net als ik toen
zei de kleine jongen.
De vrouw
die koeken bakken wou
voor de Pasen
liep het schilderij
voorbij
op Goede Vrijdag.
Toen ik dat in 1957 voor het eerst las, kende ik die dichtersnaam eronder nog
niet. Dat veranderde. Ik kocht zijn bundels, later kreeg ik ze van hem, altijd
met een opdracht voorin. Hij publiceerde zo’n dertig dichtbundels en ook
verhalen. Rond 1970 leerde ik hem kennen in Schrijverscontact, een club
van christen-auteurs, waarvan Jaap vele jaren eerst voorzitter, daarna secretaris was.
Ik zocht Jaap op in zijn Vordense pastorie. Er hing een aantal schilderijen
van de jonge Henk Helmantel die toen nog in grote vlakken schilderde. Later
verving Jaap die door andere Helmantels die beter bij hem pasten: stillevens,
kerkinterieurs. Af en toe kwam ik bij hem in zijn flat aan de Keizersgracht,
in de eerste plaats om met hem te praten, maar ook voor zijn Weissenbruch,
zijn Jan Mankes, zijn Roeland Koning. Daar stond ook een kopie van de
Doornuittrekker, het beeld van de mooie jongen in het Museum Capitolini in
Rome. Hij had een prachtige verzameling kunst. Het hing en stond er vol in
zijn grote kamer. Hier en daar was ook een niet onverdienstelijk schilderijtje
van hemzelf te vinden. Hij stierf in het ziekenhuisbed dat daar tussen zijn
schilderijen en plastieken gezet was.
Jaaps vrienden en kennissen wisten natuurlijk dat hij homo was. In 1983
kwam hij daarvoor ook openlijk uit tijdens een preek in Ermelo. Sindsdien

vermeed hij dit onderwerp niet meer in interviews. Al eerder had hij bij
Schrijverscontact een coming out in een zelfpresentatie. Ik zie nog hoe George Puchinger hem onafgebroken en schijnbaar flegmatiek aanstaarde. Na
afloop kwam Nel Benschop op Jaap af, ze kuste hem en zei: ‘Nu hou ik nog
meer van je.’
Uitgeverij Kok wilde in 1991 zijn bundel met liefdesgedichten Ik zie je zo
graag niet uitgeven uit angst voor een slechte verkoop en voor schade aan
Jaaps goede naam. Dat Jaap met zijn volgende bundels toch terugkwam bij
Kok getuigt van zijn goede gebrek aan rancune.
In 1970 werd Jaap Zijlstra in Trouw door Redbad Fokkema uit de literatuur
geweerd met de woorden: ‘Zijlstra is een typisch conventioneel christelijk
dichter, die koketteert met zijn frustraties en geen kans ziet het geloof op
waarlijk moderne wijze, of op de wijze der poëzie tot uitdrukking te brengen.’ Het ging over Jaaps eerste bundel Land in zicht (1969). Maar zo’n
debutant geef je toch het voordeel van de twijfel, zeker als je daarin onconventionele oneliners leest als
Vandaag
een dominee gehoord
die Jezus
in een preek tijds
heeft vermoord.
Fokkema is nooit van deze onwijsheid teruggekomen, hoewel hij toch nog
dertig jaar tijd kreeg om Jaaps literaire ontwikkeling te volgen. Gerrit Komrij, die aan de Keizersgracht wel eens bij Jaap binnenliep, koos in 2004 twee
gedichten van hem voor de ‘Dikke Komrij’. Dat was een literaire erkenning,
na het donkere licht van Fokkema.
Rond de eeuwwisseling hebben Jaap en ik samen met Klaas de Jong Ozn.
een poëziebloemlezing gemaakt, Symbolen en cimbalen. De beste gedichten
uit de christelijke traditie van de twintigste eeuw (2000) We voerden onze
discussies aan de middeleeuwse kloostertafel in Jaaps grachtenpand. De
groeven en spleten in die tafel markeerden ons werk als klus in dienst van de
literatuurhistorie. Symbolen en cimbalen werd gepresenteerd op een bijeenkomst van Schrijverscontact, waar Jaap communicerend heen en weer liep
tussen Willem Barnard, Michel van der Plas, Inge Lievaart, Hilbrand Rozema, Willem Jan Otten, Ria Borkent, Koos Geerds, Len Borgdorff, René van
Loenen, dichters die hun door ons gekozen bijdrage kwamen voorlezen. Jaap
zelf kreeg er vijf gedichten in, een hoog aantal.
Jaap heeft zich niet veel in de algemeen-literaire kringen bewogen. Daarvoor had hij het te druk als pastor, prediker, buddy. Wel liet hij zich zien in
de kringen rond het christelijk literair tijdschrift Liter, waar hij niet alleen de
oudere Willem Barnard, met wie hij bevriend was, ontmoette, maar ook de
jongere generatie.
In 2010 ontving Jaap in een volle Singelkerk van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, de vierde (en laatste) Dr C. Rijnsdorpprijs. Hij
werd gekozen omdat hij in de christelijke literatuur sinds 1970 het meest
consistente oeuvre had opgebouwd van poëzie en liedteksten.
Die liedteksten voor de kerkelijke gemeente vormen een hoofdstuk apart in
Jaap Zijlstra’s dichtersleven. Aan het ‘oude’ Liedboek voor de kerken kon hij

nog nauwelijks meedoen, omdat dit vooral een ‘hervormde zaak’ was. In het
nieuwe Liedboek kreeg hij negentien liederen. Hij was er geweldig blij mee
en kon, vermagerd door zijn laatste ziektes, nog bij de presentatie aanwezig
zijn.
Kort voor de verschijning werd hij gerevalideerd na een reeks tia’s, een
herseninfarct en een zware maagkankeroperatie. Ik schreef hem in zijn revalidatiecentrum. We hadden in de kerk net die dag zijn lied ‘Ik breng een
rechter aan het licht’ gezongen, over de Messias, de knecht Gods uit Jesaja
42. Zou dat ook in het nieuwe Liedboek komen? Ik verwachtte, in zijn ziekte, geen antwoord. Maar warempel, ik kreeg een brief terug. Zijn mooie,
hoekige handschrift was bijna weer als vanouds. ‘Het komt erin hoor,’
schreef hij (Liedboek 459). Het is een van zijn mooiste liederen, vloeiend,
zonder haperingen, en mede daardoor troostend:
Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet,
zijn adem heelt gelijk een lied.
Toen die andere liedtekstdichter André Troost predikant was in Zunderdorp
(Amsterdam-Noord, maar nog landelijk tussen de koeien), was Jaap Zijlstra
daar een tijdlang zijn vervanger, terwijl Troost aan zijn dissertatie over Barnard werkte. In die tijd ontstonden in Zunderdorp sterke banden tussen Jaap
en de dorpskerk. Hij zegde zijn lidmaatschap van de Keizersgrachtkerk op
(waar hij weinig band mee had) en werd lid van Zunderdorp. Daar is hij op
29 december 2015 begraven in de graftuin, dicht bij de muur van de kerk, in
het negentiende-eeuwse domineesgraf, dat daar nog altijd ongebruikt lag
omdat de dominees die in Zunderdorp stonden er nooit stierven. Ook Jaap
niet, maar hij mocht er wel komen liggen.
Hans Werkman, januari 2016

