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Oergroen

Gedichten

Jantine de Jong





Opgedragen aan mijn ouders





Lit komme, lang om let, de stilte, de nacht, de dream.
En lit dêryn dyjingen yn dy’t sochten, om it ljocht.

1

Tsjêbbe Hettinga
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Voorwoord

Deze bundel is er een van mystiek en verzet. Verzet tegen 
heer-schap en mannelijk doodzwijgen van grote vrouwen. 
Mystiek, omdat het Jantines Godservaringen beschrijft, 
daar waar zij opgaat in de natuur en de kunst, en in spo-
ren van eigentijdse en oeroude spiritualiteit op plekken 
van gestolde en beleefde schoonheid. Die ervaringen pro-
beert Jantine in woorden te vangen, in taal mededeelzaam 
te maken voor ons, haar lezers m/v. 

In Oergroen zingt een verlangen naar vervulling. Naar 
vrede en recht, naar de nabijheid van de Eeuwige alom-
tegenwoordig. Soms meende ik het zusje te horen van 
Daniël, met zijn meeslepende visioenen, dan weer het 
zusje van Johannes op Patmos, dappere schrijver van het 
boek Openbaring. 
Oergroen lezen is pelgrimeren. Meelopen met Jantines 
gelovige pelgrimage door het leven. Meevoelen met haar 
mystieke ervaringen, haar regenboog aan gevoelens en 
emoties, haar thuiskomen in ontelbaar veel kostbare 
momenten, thuisgebracht aan zee, in het groen, tussen 
de stenen, in het openstaan voor tegenslag én belofte, 
in ontmoetingen met mensen. In ontmoetingen met 
vrouwen: grote vrouwen, heilige vrouwen, vrouwen die 
verschil maakten, vrouwen die geen talent hadden voor 
ondergeschiktheid. Zo ben ik al lezend met Jantine op 
reis geweest. Door Europa, in Nederland, in het Midden-
Oosten, door haar rijke binnenwereld. Haar ziel spreekt 
in deze gedichten. Taal met muziek erin, taal van grote 
schoonheid, taal die de snaren van ons eigen innerlijk tot 
klinken wil brengen. 
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Minnezangen, dat zijn het. Zo wil ik Oergroen het liefst 
verstaan: als een ode aan de liefde. Liefde met een hoofdlet-
ter en liefde met een kleine letter. Veelkleurige, grenzeloze, 
pittige, vrolijke, eigenwijze, warme, genadige L/liefde. 
Dat die liefde haar weg mag vinden naar veel lezers en le-
zeressen en hun harten mag verwarmen!

Paula Irik 
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Aan mijn lezeressen en lezers,

Deze gedichten beslaan een groot deel van mijn leven.

Sommige gedichten zijn reeds dertig, ja zelfs veertig jaar 
oud, andere gedichten zijn gloednieuw. Ik heb gemeend 
dat het goed zou zijn deze gedichten te publiceren. Ik had 
kunnen wachten tot na mijn dood, maar er moet nogal veel 
werk verzet worden aan een boekuitgave. Dit kon ik ande-
ren niet aandoen. Vandaar dat deze bundel nu verschijnt. 
Mijn zeventigste levensjaar is voltooid.

Het zijn gedichten waarin beeldtaal een grote rol speelt. 
Deze beeldtaal is vooral geïnspireerd door beelden uit de 
Bijbelse literatuur. Kenners van deze literatuur zal het een 
en ander vertrouwd overkomen. Ik hoop echter dat de be-
schrijvingen van de historische plaatsen en de geschiedenis 
daarmee verweven ook de moeite waard zijn. Veel gedich-
ten gaan over onderwerpen die ons allen op gezette tijden 
bezighouden, zoals liefde, afscheid nemen, je plaats vinden 
en je positie innemen tot de overgang uit dit leven.

In deze bundel bevinden zich sonnetten, maar ook ge-
dichten die we als hymnes betitelen. Dit is een dichtvorm 
zonder rijmschema en het metrum is vrij. De Amerikaanse 
dichteres Amanda Gorman trad hiermee laatst op de voor-
grond tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president 
Biden. 
Het lijkt erop dat ik u in deze gedichtenbundel meeneem 
door mijn leven. Maar het is voor mij eerder zo dat ik mee-
genomen werd naar deze plaatsen om iets wezenlijks te 
leren. En daar neem ik u nu mee naartoe. De gedichten 
kwamen voort uit de confrontatie en ontmoeting met con-

Aan mijn lezeressen en 
lezers
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crete plaatsen en landschappen en met concrete mensen 
onderweg. Paulus, die ik uit het waterbad zag opstijgen, 
was een reëel bestaande man die zich in een waterpoel aan 
het wassen was, dicht bij Tarsus. Avila in Turkije werd le-
vend door een ontmoeting met Turkse studenten religie-
geschiedenis die op stage waren geweest in Avila om de 
spiritualiteit van Teresa van Avila te bestuderen. Zulke 
ingrediënten in het gedicht werden wel in het perspectief 
geplaatst van de droom over en de hoop op de eenheid van 
een humaan christendom en de solidariteit van dat huma-
ne christendom met en van alle mensen tot andere mensen, 
wie en wat ze ook mogen zijn. Ik wil graag ruimte laten 
om deze droom en deze werkelijkheid met behulp van de 
verklarende notities achter in deze bundel zelf te ontwaren 
en te ontwarren. De kleine cijfers onder sommige gedich-
ten verwijzen naar deze notities, waarin een of meerdere 
termen uit het betreffende gedicht worden toegelicht. 

Jantine de Jong
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OERGROEN

Kijken in het groen is voor mij een weldaad. Hildegard 
van Bingen zei het al: “Grünkraft ist die besondere Kraft, 
die alle Geschöpfe der Natur in sich tragen. Sie ist das 
ordende Prinzip, das alle Lebendigen zur Grunde liegt.” 
Er is een kracht uit de eeuwigheid en deze kracht is groen. 
Uit lichtgroen zijn de hemel en de aarde geschapen en 
alle schoonheid van de wereld. Groen is voor haar de 
kleur van het midden, van harmonie, van vrije doorgang-
stoplicht!-ontspanning.

Deze Hildegard, theologe, zuster, arts, voedingsdeskun-
dige, visionaire en feministe avant la lettre, heb ik in de 
laatste jaren leren kennen. Ver voordat de film De been-
tjes van Sint Hildegard van Herman Finkers en Johanna 
ter Steege uitkwam. En deze Hildegard is mij een zuster 
geworden. 

Ze leefde van 1098 tot 1179. Aan het eind van haar leven 
was ze abdis van haar eigen abdijen in Bingen en Eibingen 
aan de Rijn, ter hoogte van wat we nu als Rüdesheim ken-
nen. Van haar stamt het begrip viriditas. Viriditas bete-
kent de groen- en groeikracht die al het leven schept en 
doet gedijen. Schepperkracht van God die overal vrucht-
baarheid opwekt en tot een goed einde brengt. En dit in 
mens, dier en gewassen. Ik vertaal viriditas als ‘oergroen’.

Oergroen omvat al het leven voortgebracht vanonder de 
groene sluier van de Heilige Geest. Deze kracht vond ik 
terug op enkele plekken die ik doelbewust bezocht. En als 
je reist, neem je jezelf mee. Daar vond een wisselwerking 
plaats. Om de ervaren viriditas in mezelf op te nemen en 

Oergroen
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te laten werken, waren beelden nodig om dit werken van 
God in mij te begrijpen.

Beelden die me aan mijzelf vertelde wat ik had erva-
ren en geleerd. En die beelden gaf mij de natuur zelf als 
een spiegel waar ik in mocht kijken. Maar ik kies vooral 
voor deze titel vanwege de theologie van Hildegard van 
Bingen. Viriditas is de groene groeikracht, het groen dat 
balsem voor de ogen en ziel is. Deze gedichten beschrijven 
de worstelingen om en in dat groeien. Als judeo-christen, 
als wereldburger, als oecumenica. Het beschrijft ingeslagen 
wegen en losgelaten wegen. Ik beschrijf ook de worteling 
die ik gaandeweg gevonden heb. Door de worsteling volgde 
de worteling en de ontdekkingen wat Wijsheid is. In mijn 
binnenste, door begijnhoven, door plaatsen in het Midden-
Oosten, in Israël, op plekken van spiritualiteit in Europa. 
Op plekken in de natuur, zo dor en droog als het maar kan, 
vond ik er oergroen, de wortelgrond van Goddelijke wijs-
heid die een bron van leven is. 
Ik schrijf in het Nederlands; ik ervaar het Nederlands als 
een vrolijke, speelse en creatieve taal, die zich leent voor 
nieuwe woorden of combinaties van woorden. Ik hoop dat 
het door middel van deze taal gelukt is mijn hart en mijn 
ervaringen in poëzie uit te drukken.

Jantine de Jong
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