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Vergeef ons onze zwakheid. Bij de titel van de laatst verschenen roman van Gijs IJlander denk 

je toch meteen aan het Onze Vader: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren.  Meestal gaat men ervan uit dat het in deze zinsnede gaat om een 

voorwaardelijke vraag: als je niet de fouten van anderen vergeeft, dan zal God ook jouw 

fouten niet vergeven. Het is een oproep tot naastenliefde. Maken we de boektitel af, dan wordt 

het: Vergeef ons onze zwakheid gelijk ook wij vergeven de zwakheid van anderen.  

 

Opvallend aan het boek, naast het bijzonder fraai vormgegeven omslag (de titel onder enkele 

walvissen zinkt weg in het donker van de oceaan), is dat de hoofdstukken niet met cijfers 

maar met een asterisk van elkaar onderscheiden worden. Voor de dialogen worden geen 

aanhalingstekens gebruikt. Zo blijf je als lezer in het hoofd van de hoofdpersoon, de 

verpleeghuisarts Sybrand Staring. 

 

 ‘Zwakheid’ wordt in verschillende vormen getoond. Staring is gevlucht naar een Schots 

eiland nadat er in Nederland commotie is ontstaan over een euthanasie die hij heeft uitgevoerd 

bij één van zijn patiënten, de heer Mos. Hij wordt zelfs door diens dochter aangeklaagd.  

Eerder is de vrouw van Mos overleden. Zelfmoord. In een afscheidsbrief “vroeg [ze] 

vergeving voor haar zwakheid, haar onvermogen de pijn nog langer te dragen, (…) Sybrand 

was woedend over zoveel zinloze verbetenheid en zijn eigen onvermogen mevrouw te 

bewegen minder hard te zijn voor zichzelf” (p. 27). De zwakheid van haar echtgenoot is met 

een buitenechtelijke zoon meer vleselijk van aard. Voelt Mos zich daar schuldig over? Nee: 

“Wat aanvaardbaar was of verwerpelijk hing af van de omstandigheden” (p. 95). Het is een 

bruggetje naar zijn eigen euthanasiewens: “Normen zijn veranderlijk, Sybrand, (…) jouw 

aanbod om mij te helpen, dat zou vroeger ondenkbaar zijn geweest” (p. 95). Was het 

toepassen van de euthanasie een moment van onoplettendheid en meegaandheid - van zwakte 

dus - van Sybrand Staring?  

 

Als het spannend wordt in het leven, bestaat er weinig compassie voor de kwetsbaarheid van 

mens of dier. De pers doopt Staring om tot dr Death; zijn leidinggevende, bang voor 

reputatieschade, laat hem vallen. Op het eiland spoelt een stervende walvis aan die door de 

bewoners met onbevangen wreedheid wordt afgeslacht. Het zijn de beste bladzijden van het 

boek. Even is het zelfs wrang grappig als één van de eilandbewoners in de neus van de walvis 

verdwijnt. Ook de zwerfhond waar Staring zich over ontfermd is zijn leven niet zeker.  

 

Naarmate het verhaal vordert, verliest Staring grip op zijn leven, nemen wanen bezit van hem. 

Zelfs zijn vrouw die hem vanuit Nederland met nuchtere mails bestookt, kan hem pas laat 

overtuigen weer thuis te komen om daar in gesprek te gaan met de dochter van Mos, een wat 

karikaturaal, Tea Party-achtig personage dat met een Amerikaans accent uitvalt tegen abortus, 

tegen euthanasie, tegen van alles en nog wat. Zijn verweer past in hoe in Nederland in 

doorsnee gedacht wordt over deze thema’s.  

 



Dit gesprek sterkt hem ontslag te nemen. Daarbij komen we bij de sleuteloverpeinzing van 

Staring: “Verraad kon je nog afdoen als gebrek aan solidariteit waar het om zijn collega’s bij 

De Uiver ging, maar door Mos voelde hij zich evenzeer verraden. En misschien had hij ook 

wel verraad gepleegd aan zichzelf op die bewuste dag. Niet voor niets had hij zich een 

werktuig gevoeld, alsof waar hij mee bezig was buiten hem omging. Alles draaide om 

‘geweten’, dat was de spijker waar hij aan hing terwijl beneden hem de afgrond gaapte. 

‘Geweten’ was iets anders dan ‘gezond verstand’. Het geweten had iets ongrijpbaars, je blies 

het als sigarettenrook de lucht in”(p. 203-204). 

 

Geweten als sigarettenrook. Je krijgt er geen vat op. Het past zelfs bij IJlanders opvatting van 

zijn schrijverschap, zoals hij die op zijn website formuleert: Schrijven is een soort 

omtrekkende beweging maken (…). En: als je als schrijver helemaal zou begrijpen wat je op 

papier zet,  krijg je de neiging om het uit te leggen. Voor de lezer is het dan helemaal niks 

meer aan. Beide kenmerken - die omtrekkende beweging, en het niet uitleggen – passen 

uitstekend bij de zintuiglijke manier van schrijven van IJlander. Als lezer daal je cirkelend in 

de persoonlijke hel van Staring; in deze eenzame tocht is een aanlopende hond zijn enige 

metgezel.  

 

Plaats je zijn worstelingen met dilemma’s rondom euthanasie, verantwoordelijkheid, 

zelfbeschikking, respect (voor mens en dier) en eigen kwetsbaarheid, in het raamwerk van de 

(gezondheids-)ethiek, dan denk ik dat Staring voor de narratieve benadering zou kiezen. Door 

het vertellen van verhalen wil hij uiteindelijk grip op zijn leven hervinden. Niet door het 

schrijven van een ontslagbrief, dat lijkt maar niet te lukken, maar wel door iets anders. In de 

proloog: “(…) blijf niet doordraaien in gedachten die nergens toe leiden, maar neem afstand, 

maak er een verhaal van. En zet er dan een punt achter”(p. 5). Dat is, als het ware, het boek 

geworden dat ik zojuist heb gelezen. 
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