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• Roze 
• Gordeldier 
• Staart om boekrug 
• Foetushouding 
• Raadselachtige titel 
• Geschilderde letters 

• Vrouwenliefde 
• Juda, grachtengordel? 
• Bijeenhouden 
• ‘boon’ van Nynke 
• Komt later 
• ??? 



Van titel naar thema 1 

• Titel komt niet in het boek voor 
• Wel: “geloof is een groot woord” 
• Geloof in het lot, de Heilige redeloosheid 

 



Intermezzo 

• Mijn gevoel: Nynke, wat ben je toch alleen 
• Mijn opinie: Je toont gebrek aan bestemming 

 
• We gaan nergens voor, we leven in het hier en 

nu, verder zien we wel 
• Je wilt alles zelf verwerken  
    (p. 213, p.30 & p184) 



Hoe kun je met je lot omgaan? 

• Boeddha 
• Zeno 
• Epicurus 

• Nee, dus 
• Ook niet 
• Alles is toeval  
    (p. 204 & 205) 



Van titel naar thema 2 

• Borg: hechting- en bindingsprobleem (p. 62 & p. 152) 
• In hoeverre is Borg/Paul en Nynke/Cleo? 
• Harlows hechtingstheorie en Freuds koele moeder 

these? (p. 163 & p. 164) 
• Binden = vrijheid verliezen. Kiest voor vrijheid           

(p. 192) 
• Relatie moeder: moeizaam (p. 191 & p. 229) 
• Nynke kan afstand nemen van haar daad (p. 236) 

 



Thema 

• Zoektocht naar verbondenheid en vrijheid 
• Een vlucht naar de troostrijke zee 





De tijdgeest 

• We leven in een in een digitaal tijdperk 
     (Juda, p. 56) 
• Eigentijdse verschijnselen: verzamelen van 

ervaringen 
• Das Mag generatie. Nina qua leeftijd wel, qua 

opvattingen niet 
• Nynke lijkt op een millenniumpersonage 
 



Bekentenis 

• Structuur door mij aangebracht 
• Meer rust in het laatste deel 
• Vaste liefde, vaste woonplek 

 
• Nynke maakt wel ontwikkeling door 
• Van muntgooien naar zelf beslissen 



Wat Nellie zag 





Enkele ‘losse flodders’ ter leringhe ende vermaek: 
• Ik heb het gevoel dat ik niet zo geschikt ben voor het gezinsleven 
• Alleen zijn kan soms euforisch zijn 
• Jezelf een regime opleggen (de ideologie van de rigide zelfverbetering) is 
    nergens voor nodig 
• In plaats antwoord te geven op ‘wat is je punt’, dobber ik liever wat rond in 
   de nuance 
• Een gezin/familie is een constellatie van mensen, daar kunnen ook mannen 
    toe behoren 
• Een trauma zit in een klein hoekje net zoals een klein steentje in je schoen 
    veel last kan veroorzaken 
• In (een groot) gezin is er wel altijd iemand om je van je eigen misère af te  
   leiden 
• Gordeldier: opgerold/kwetsbaar/gepantserd/embryo = hardheid en zachtheid  
   ineen 
• Beluister Esther Perel in Zomergasten 

 







Toe te voegen aan de lijst SECUNDAIRE BRONNEN 

• Ivanka de Ruyter, Poëtische controverse 
   18 februari 2018 
   tzum.info/2018/02/recensie-nina-polak-gebrek-is- 
   groot-woord/ 
• Roel Smeets, Ankers los 

11 maart 2018 
   dereactor.org/home/detail/ankers_los 
• Jellie Brouwer, interview zonder titel 

6 februari 2018 
nporadio1.nl/kunststof/uitzendingen/516536-2018-02-06 
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