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‘Wy wurde âld, siik en gean dea’
Vijf jaar lang reed Jabik de Vries van Amsterdam naar Drachten om zijn dementerende
moeder te bezoeken. De autoritten vormen de basis van zijn roman ’Alles nieuw’.

SIETSE DE VRIES

Duizenden gedachten moeten
zijn hoofd gepasseerd zijn in de
jaren dat hij met grote regelmaat,
eerst door de Flevopolder en later
over de Afsluitdijk, naar Friesland
reed. Gedachten over zijn moe-
der, over zichzelf, over het leven
en wat daarboven uitstijgt. Pas na
het overlijden van zijn moeder
ontstond het idee er een roman
over te schrijven.

Jabik (49) is een zoon van Pyt
en Gé de Vries. Zijn in 2003 over-
leden vader genoot in Drachten
en omstreken bekendheid als to-
neelschrijver en -regisseur en als
beeldend kunstenaar; zijn moe-
der was er in de eerste plaats voor
haar man en haar drie kinderen.
In zijn boek schrijft De Vries:
,,Mijn moeder leek nooit ruimte
in te willen nemen, alsof uitein-
delijk niemand mag weten dat ze
er geweest is. Ze aanvaardde.’’

Jabik de Vries bracht zijn jeugd
door in Drachten, studeerde in
Groningen voor leraar en kunste-
naar en is al jaren werkzaam in de
audiovisuele sector. Schrijven
deed hij al heel lang, voorname-
lijk voor zichzelf. Korte stukjes
meestal. ’Alles nieuw’ is zijn eer-
ste roman.

De autoritten van twee keer an-
derhalf uur die hij een paar keer
per week maakte, waren een wel-
kom rustpunt in de vijf hectische
jaren van zijn moeders ziekte. Tij-
dens die autoritten drong het be-
sef door dat hij op een keerpunt
in zijn leven stond. Dat keerpunt
gold hemzelf, het betrof ook de
traditie van gereformeerde men-
sen die opgroeien met het idee
dat je altijd goed je best moet
doen, dat je mag hopen dat alles
goed komt, maar dat je nooit met
zekerheid zult weten wat de Here
ervan vindt. De Vries: ,,Dat is it ei-
gentlike ûnderwerp: hoe’t de reli-
gieuze wearden út myn jeugd,

dy’t ik hoe dan ek meidraach,
troch it sykteproses yn ’t wetter
falle.’’

Toen hij hoorde dat zijn moe-
der Alzheimer had, heeft hij zich
voorgenomen zo goed mogelijk
voor haar te zorgen. Haar ziekte
verliep extra tragisch omdat zij
tot het eind wist wat haar man-
keerde. ,,Je ha ek minsken dy libje
yn in folslein oare wrâld, lykas dy
frou yn it boek dy’t mei in boar-
tersguodpoppe op har rollator
omrint. Us mem, dy’t altyd foar

oaren soarge hie, moast ynienen
tastean dat oaren foar har soar-
gen. It optimisme, it genietsjen
fan de tún en oare lytse dinkjes,
ferdwûn. Se waard bitter, begûn
te kleien: ’Wat ha jim wat mei my’,
’As it sa moat...’.’’

De ochtend dat hij haar naar
een verzorgingstehuis bracht,
noemt hij ,,de swierste moarn fan
myn libben’’. Hopend dat ze nog
een beetje geluk in haar nieuwe
omgeving zou vinden, bracht hij
haar naar de gemeenschapzaal.

Het eerste wat ze hoorden was
een man die heel luid ’godver-
domme’ riep. Jabik de Vries: ,,Ik
bin hiel wat wend, ik kin ek hiel
wat ha, mar gjin flok dy’t my sa
djip rekke hat as dy. Wolkom yn ’e
hel.’’

De Vries zegt beschreven te
hebben wat hij zag. Aan specula-
ties over wat er in het hoofd van
zijn moeder omging heeft hij zich
niet gewaagd. Hij had niet de in-
druk dat zijn moeder zich tijdens
haar ziekte nog bekommerde om

haar zieleheil, daarvoor was haar
geest waarschijnlijk al te ver weg-
gezakt. ,,It bewustwêzen dat se
noch hie, wie net mear ferbûn
mei de gereformearde hope. De
taal fan de twifel, fan it djippe syk-
jen, wie by ús thús ek noait sprut-
sen. Der wie it fertrouwen dat al-
les goed kaam. Us mem en ik bin-
ne swijend einige, hân yn hân.’’

Een vreselijke ziekte, noemt De
Vries Alzheimer. De ziekte neemt
een mens zijn wezen af, volgens
hem. ,,It is nuver dat wy alderhan-

ne sykten oerwûn hawwe, mar
dat it hjir dan op útrint. Dat je li-
chem it net ôfwitte lit mar je
geast.’’

De titel ‘Alles nieuw’ is een ver-
wijzing naar het christelijke lied
‘Stil maar, wacht maar alles wordt
nieuw’, maar heeft ook te maken
met de gewoonte van de familie
De Vries om steeds van het ene
Drachtster nieuwbouwplan naar
het andere te verhuizen. Steeds
vol van hoop en verlangen een
nieuw wereld binnentrekken en –
ironisch genoeg - altijd weer in
dezelfde wereld terechtkomen
met nieuwe huizen, ontluikend
groen en kleine boompjes.

De Vries: ,,As jo gereformeard
binne, is dat wachtsjen dat alles
yn ’e takomst besletten is, wich-
tich. Mar oan de ein fan it ferhaal
hat dat nije in bittere smaak kri-
gen. Wer in nijbouwyk, mar de
haadpersoan stiet net langer yn ’e
tradysje fan hope en treast.’’

,,It minsklike libben bestiet út
sykly om de dingen goed te hâl-
den. Moandeis stofsûgje, sneins
nei tsjerke, sokke fêstichheden
hat ús mem hiel lang oan fêsthol-
den. Mar úteinlik helpt ek dat net.
Wy wurde gewoan âld, wurde siik
en geane dea.’’
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