
Recensie: Marja Schouten 
 
Wouter Godijn: ‘Mijn ontmoeting met God en andere verhalen.’ Uitgeverij 
Contact, Amsterdam 2010, ISBN 9789025450984 (Gezondheidszorg 
overige/Multiple Sclerose/MS/ Depressie/PO/1) Zie ook: 
www.uitgeverijcontact.nl 
 
Soort boek/stijl/ziekte: De naamloze ik-figuur uit ‘Mijn ontmoeting met God en 
andere verhalen’ lijdt al geruime tijd aan MS. Hij ondervindt er in het dagelijks leven 
weinig hinder van. Hij heeft twee lieve kinderen en een vrouw die op Marilyn Monroe 
lijkt. Hij vraagt zich af: ‘Hoe kon ik in godsnaam depressief worden?’ 
In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden is het geen verhalenbundel maar een 
roman. Het is geen medisch boek over MS maar de roman heeft als centraal thema: 
existentiële angst. Een doortimmerd literair werk, experimenteel, gedurfd en 
tegelijkertijd lichtvoetig en amusant. Er is niet zoiets als één werkelijkheid, één 
wereld met één waarheid, mensen zijn niet gebouwd uit één stuk, maakt Godijn op 
overtuigende wijze duidelijk. Het leven is rijker en verwarrender dan dat. 
 
Over de schrijver: Wouter Godijn (1955) woont en werkt in Groningen. Hij 
debuteerde in 1997 met de roman Witte tongen. Daarnaast publiceerde hij een zestal 
dichtbundels. In 2008 werd hij met zijn roman De dood van een auteur, waarin 
auteur een beetje op Wouter Godijn lijkt, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. 
 
Korte beschrijving: Godijn laat een depressieve schrijver aan het woord die 
zichzelf moeilijk in toom kan houden. Niets en niemand ontziend kletst hij met zijn 
zwartgalligheid het gezin de oren van het hoofd. Seroxat, Cipramil en Prozac hebben 
niet het gewenste effect. De schrijver besluit zelfmoord te plegen, hij springt van een 
dak. Met de val verandert alles, in positieve zin. Hij ontmoet de Schepper onder meer 
in de gedaante van een tyrannosaurus rex. Gaat met Hem in conclaaf over de aard 
van zijn sprong en krijgt een tweede kans. Hij wordt wakker in zijn eigen bed, 
kerngezond, zonder depressie, naast zijn Marilyn Monroe, die nog net tijd heeft voor 
een vluggertje. 
 
Wat viel op: Het boek valt uiteen in twee delen, het gedeelte vóór de val en daarna. 
Een onsympathieke hoofdpersoon met een naargeestig gevoel voor humor domineert 
het eerste deel. Na de val wordt de toon van de roman zachter, sensueler. Godijns 
taalgebruik is buitengewoon poëtisch, maar de inhoud is niet altijd even gemakkelijk 
te doorgronden. 
 
Citaten: Pag. 20: ‘Aan tafel houdt de verteller een gloedvol betoog over de 
schoonheid van het moorden. Plotseling wordt hij zich bewust van zijn omgeving: ‘Ik 
zag dat Bartje zijn hand voetje voor voetje, nee, vinger voor vinger, op weg liet gaan 
naar de ketchupfles, waarmee hij waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een ravage zou 
aanrichten. Ik besloot dit alles te negeren en verder te praten… Op dat moment 
ontdeed de ketchupfles zich, onder het laten van luide, vochtige scheten, van het 
grootste deel van zijn inhoud, dat voor de helft op, voor de andere helft naast Bartjes 
bord plofte. ’ 
Pag. 42: ‘Hoe kón ik in vredesnaam depressief worden? Iedereen benijdde me, 
iedereen die niet mijn leven leidde, dacht dat mijn leven – een kunstenaarsleven – 
mooier en rijker was dan ’t zijne. Ik had een schat van een dochter, een dot van een 
zoontje. En dan had ik ook nog een vrouw die me, na zestien jaar huwelijk aan 



Marilyn Monroe deed denken. Die me ’s nachts alle hoeken van de kamer liet zien. 
Goed, ik had MS. Best naar voor me. Maar niemand (inclusief ikzelf) had de indruk 
dat ik daar bijzonder onder leed.’  
Pag. 81: ‘Ik had me bij het hiernamaals iets anders voorgesteld dan een lege bus 
waarin je, vergezeld door een ongeïnteresseerde chauffeur, steeds dieper in de 
eeuwigheid wegzakte.’ 
Pag. 156: ‘Haar glimlach had iets parmantig straks, waardoor het soms leek of ze een 
vlinderdasje onder haar neus droeg.’ 
 
Recensies: ‘Het fascinerendste boek uit de longlist van de Libris Literatuurprijs.’ 
Arjen Fortuin, NRC Handelsblad. ‘Net als in Godijns eerder werk onderbreekt in Mijn 
ontmoeting met God de verteller zijn eigen verhaal. Ook spreekt hij de lezer geregeld 
rechtstreeks aan en schept hij verwarring over de fictionele status van het vertelde. 
Dit postmoderne spel met de verteltechniek… is vaak een gemakkelijke oplossing 
voor een lastig probleem, namelijk het bedenken van een geloofwaardig plot.’ 
Liesbeth Eugelink, Katholiek Nederland. 
‘En zo leeft de hoofdpersoon, in een vooral nostalgisch, en zacht erotisch geladen 
boekdeel, naar zijn einde – of begin – toe… Nog lang niet over alles heb ik 
eenduidigheid kunnen vinden, niet over het Godsbeeld in de roman, niet over de 
predestinatietheorieën die de verteller op de laatste pagina’s uiteenzet…Het is nu juist 
dit mysterie, dit gebrek aan eenvoud dat de roman uiteindelijk zijn kracht verschaft. 
Bob Hopman, recensieweb.  


