Bert Wiersema: Steeds minder snel boos

Niet alles komt automatisch goed als je gelooft, daarop wees een van zijn lezers Bert Wiersema.
Zelf weet hij dat maar al te goed.
Harmke Zonnebeld
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Christelijke kinderboekenschrijver Bert Wiersema: 'Ik ben een koppig persoon en maak gauw te weinig tijd vrij voor God, hoewel ik
(beeld Sjaak Verboom)
graag dicht bij Hem wil leven en vol wil zijn van de Heilige Geest.'

Meer dan zestig kinderboeken heeft hij op zijn naam staan.
Hoeveel nog volgen, weet Bert Wiersema (61) niet. In januari
werd ongeneeslijke beenmergkanker bij hem vastgesteld. ‘Ik
heb het gevoel dat God mij nog een poosje gaat gebruiken om
mijn geloof te delen.’
Zijn leven wordt steeds leuker, vindt kinderboekenschrijver
Bert Wiersema (61). The best is yet to come, is zijn lijfspreuk.
‘Uiteindelijk is dat de hemel, maar ook hier geniet ik steeds

meer.’ Omdat hij als kind gepest werd, kijkt hij niet goed terug
op zijn schooltijd, maar daarna werd zijn leven met de jaren
leuker. ‘Kinderen krijgen is leuk, maar kleinkinderen zijn
helemaal geweldig: als zo’n kind begint te stinken, geef je het
snel terug aan de ouders. En ik ben heel blij dat onze kinderen
meelevende christenen en gelukkig getrouwd zijn.’ Ook zijn
eigen huwelijk met Nelie wordt met de jaren beter. ‘Vroeger
hadden we weleens onenigheid over de opvoeding van onze
kinderen. Ik weet nog dat ik een keer een gat dwars door de
deur sloeg, maar ik word steeds minder snel boos.
Tegenwoordig hebben we nooit meer ruzie. Wel tien keer per
dag zeggen we tegen elkaar hoe goed we het samen hebben,
veel gelukkiger dan wij kun je samen niet worden.’

‘God vergist zich niet. Daardoor kan ik me bij de situatie
neerleggen.’

Hij keek uit naar zijn pensionering en naar meer tijd met zijn
Nelie, hun kinderen en kleinkinderen. Vorig jaar nog werd de
zeilboot ingeruild voor een motorboot, klaar voor vele
ontspannen vaartochten. Maar toen kwam de diagnose ziekte
van Kahler. ‘Ik had er nog nooit van gehoord. Uitgezaaide
beenmergkanker, ongeneeslijk.’ Afgelopen oktober
vermoedde Wiersema voor het eerst dat er iets aan de hand
was toen hij last kreeg van extreme kortademigheid. ‘We
lagen met de boot in Sneek en zouden ’s avonds uit eten gaan.
Ik eet graag chinees, maar Nelie stelde surinaams voor. We
moesten er een kilometer voor lopen en na een tijdje kon ik
niet meer, ik kreeg geen lucht.’ Terugdenkend aan zijn
hartinfarct van twintig jaar geleden vermoedde hij opnieuw
een hartprobleem, maar in januari vertelde de arts hem dat hij
kanker had. ‘Ik weet nog dat ik zijn verhaal heel gelaten
onderging. De dokter vroeg later nog: “Weet u wel hoe ernstig
dit is?”’
vlak bij dochter Klarine

Dat wist Wiersema maar al te goed: in 2017 overleed dochter
Klarine op bijna 32-jarige leeftijd aan borstkanker, een man en
drie jonge kinderen achterlatend. ‘Klarine ligt begraven op de
oude begraafplaats hier in Drachten. Ze vroeg ons op een
gegeven moment of wij ook een plekje wilden reserveren,
want er waren graven vrijgekomen in hetzelfde rijtje als haar

graf. Ik zei toen: “Het maakt mij niet uit waar ik lig, onder de
grond is het overal even donker.” Maar wat ben ik blij dat we
het toch gedaan hebben. Je ligt daar niet voor jezelf, maar voor
je nabestaanden en Nelie vindt het heel mooi dat we allebei
vlak bij haar komen te liggen.’

‘De kleinkinderen stellen - vooral aan opa - graag allerlei
ingewikkelde vragen over het geloof.’

Hij en zijn vrouw waren erbij toen Klarine overleed. ‘We
hadden een rooster gemaakt waarmee we om beurten bij haar
konden zijn. Klarine’s zwager had ons gevraagd te ruilen.
Daardoor hebben we niet alleen gezien hoe ze de wereld in
kwam, maar ook hoe ze die verliet.’ Over de periode van haar
ziek-zijn schreven vader en dochter samen het boek Een
regenboog in de woestijn, waarin ze beiden vanuit hun eigen
perspectief ervaringen opschreven en tips gaven aan ouders
en grootouders in een soortgelijke situatie.
Wiersema laat een gesigneerd exemplaar zien en legt het op de
tafel in zijn tuin, de enige plek waar hij momenteel gasten
ontvangt - tot nu toe alleen zijn kinderen en kleinkinderen.
Want een besmetting met het coronavirus kan hem zomaar
fataal worden. ‘Eerder zwaaiden ze door het raam, maar nu het
warmer is, kunnen we ze op afstand in de tuin ontvangen. We
schermen dan het gedeelte waar wij zitten af zodat de
kleinkinderen opa niet om de nek vliegen. En de gebruikte
kopjes raken we pas de volgende dag weer aan.’
Hij geniet van het fijne contact met de kinderen en
kleinkinderen. ‘Iedereen kan goed met elkaar opschieten en ik
ben dankbaar dat al onze kinderen oprecht geloven.’
Kleinkinderen komen maar wat graag bij opa en oma, en
vooral aan opa stellen ze graag allerlei ingewikkelde vragen
over het geloof. Omdat hij niet weet hoelang hij nog te leven
heeft - ‘dat kan maanden of jaren zijn’ - schrijft hij nu elke
dag een vraag met antwoord op: hoe weet je zeker dat God
bestaat, is twijfelen erg en pasten al die dieren wel in de ark?
‘Nelie zei tegen me: “Jij bent zo wijs, straks komen de
kleinkinderen bij mij en weet ik het niet.”’

‘Als ik een verhaal vertelde over Daniël kon je die leeuwen op
de gang nog horen brullen.’

Zijn ziekte leert hem bij de dag te leven. ‘Vandaag is het mooi
weer, ik voel me aardig goed en heb een leuk interview, dus
vandaag is een goede dag.’ Van de drie chemokuren die hij
sinds januari heeft ondergaan en van de huidige vierde kuur
heeft hij gelukkig weinig last, hoewel hij meermaals in het
ziekenhuis belandde met kortademigheid, bloedarmoede en
embolieën. ‘Ik ben gelukkig niet misselijk, maar heb wel
andere bijwerkingen. Het voelt bijvoorbeeld alsof ik de hele
tijd luchtkussentjes onder mijn voetzolen heb. Tijdens het
lopen kijk ik goed naar beneden waar ik mijn voeten neerzet.’
levendige fantasie

Deze maanden gebruikt hij ook voor nieuwe boeken. ‘Ik ben
echt lekker aan het schrijven. In januari schreef ik een boek
voor de serie Detectivebureau Iris en Ko, het achttiende deel is
bijna klaar en het negentiende deel heb ik al verzonnen.
Volgende week hoop ik een tweede boek voor een nieuwe serie
te schrijven over acties van de Mossad, de Israëlische geheime
dienst. Die verhalen zijn echt en hoef ik dus niet zelf te
verzinnen.’ Daardoor gaat het schrijven snel, want een verhaal
verzinnen kost hem meer tijd dan het opschrijven. Gelukkig
heeft hij de levendige fantasie van zijn vader geërfd. ‘Als mijn
broertje en ik naar bed gingen, kwam hij tussen ons in liggen
en vertelde over Henkie Kabouter, dat verzon hij zelf ter
plekke.’ Later, toen zijn eigen kinderen klein waren,
verbaasde Wiersema zich opnieuw over de fantasie van zijn
vader: de kinderen wilden zo graag zijn verhalen horen dat ze
opa bijna uit de auto sleurden. ‘Onze oudste zoon wilde een
verhaal over wolven, onze dochter hield van prinsessen en de
jongste twee wilden graag horen over treinen of snoep: dat
werd dan een verhaal over een wolf in de trein met naast zich
een grote zak snoep die hij ging brengen naar een prinses op
een berg. Klarine had ook zo’n grote fantasie. Als iemand van
onze kinderen ook zou zijn gaan schrijven, was zij dat
geweest.’
lievelingsschrijver

Zijn schrijftalent ontdekte Wiersema pas toen hij dertig jaar
was en vanwege een keelaandoening zes weken lang niet
mocht praten. Dat had hij aan zichzelf te danken: als
basisschoolleraar vertelde hij zo enthousiast dat het zijn stem
aantastte. ‘Als ik een verhaal vertelde over Daniël in de

leeuwenkuil, tja, dan kon je die leeuwen op de gang nog horen
brullen.’ Uit verveling schreef hij zijn eerste verhaal, voorzien
van eigen tekeningen. Op de minicamping van zijn
schoonvader stond ook journalist en schrijver Bram Wisse, die
na het lezen van het verhaal voorstelde het te publiceren in
maandblad Rechte Sporen van de Bond voor Gereformeerde
Jeugdorganisaties, verbonden aan de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt. Wiersema kreeg daar 1800 gulden voor, genoeg
om zijn typemachine in te ruilen voor een tweedehands
computer.
‘De bedoeling was eigenlijk om het als feuilleton te publiceren
in het Nederlands Dagblad, maar toen dat niet gebeurde, is het
uitgegeven bij uitgeverij Vuurbaak. Dat is achteraf mijn geluk
geweest: doordat het als feuilleton geschreven was, eindigde
het telkens heel spannend. Dat heb ik tot mijn
handelskenmerk gemaakt. Vanaf de eerste bladzijde zit je er
bij mij altijd helemaal in.’ Het verhaal werd het eerste deel van
de Chris en Jorieke-serie. Inmiddels verschenen er ruim zestig
titels van zijn hand, want ook toen hij later docent
aardrijkskunde werd op een middelbare school bleef hij
schrijven.
‘Het is fantastisch om kinderboekenschrijver te zijn. Je doet
veel mensen een plezier: vroeger was ik geregeld aanwezig op
boekenbeurzen en stonden mensen in de rij voor een
handtekening. Soms word ik iemands lievelingsschrijver
genoemd. Het is heel leuk om Bert Wiersema te zijn.’ Toch
ging hij er nooit door naast zijn schoenen lopen. ‘Het
schrijven is een gave die ik heb gekregen. Voordat Klarine
overleed, schreef zij mij een brief waarin ze dat ook benoemde.
Zij zag als kind al die mensen naar mij kijken met een blik van
“Dat is hem”, maar ik had dat helemaal niet door.’ Hij maakte
ook een keer de andere kant mee toen een meisje hem in een
brief schreef dat veel bidden bij haar niet werkte, terwijl dat in
zijn boeken wel het geval is.
‘Dat zette mij wel even op scherp: ik ben daarin subtieler
geworden. Het greep mij aan dat zo’n meisje zich blijkbaar
belazerd voelde door wat ik schreef. Niet alles komt

automatisch goed als je gelooft. Mijn ziekte bijvoorbeeld gaat
niet zomaar weg als je even bidt.’
Beter wordt hij niet meer, maar Wiersema is ervan overtuigd
dat God weet waarmee Hij bezig is. ‘Vanaf de dag dat ik de
diagnose hoorde, ervaar ik heel sterk dat God zegt: “Mijn plan
met u staat vast.” God vergist zich niet. Daardoor kan ik me bij
de situatie neerleggen. En ik heb het gevoel dat God mij hier
eerst nog een poosje gaat gebruiken om mijn geloof te delen.’
Gods aanwezigheid ervaart hij juist deze periode heel sterk.
Geregeld sluit het stukje dat hij dagelijks leest in een bijbels
dagboek naadloos aan op zijn situatie. ‘Op de dag van mijn
beenmergpunctie bijvoorbeeld las ik dat ik God om hulp mag
roepen. Ik zag enorm tegen de pijn op en vroeg Hem onderweg
in de auto of ik niet te veel pijn zou hebben. Ik heb alleen de
verdoving gevoeld, daarna niks meer.’ God gebruikt deze tijd
om elke keer opnieuw zijn aandacht naar Hem toe te trekken,
meent Wiersema. Na een heftige nacht in het ziekenhuis
hoorde hij
’s nachts zijn eigen stem in zijn hoofd tegen hem praten. ‘Ik
vroeg me af waarom ik dit moest doormaken en die stem
antwoordde: “Wees eens eerlijk, weet je dat niet?” En
inderdaad, dat weet ik wel. Ik ben een koppig persoon en maak
gauw te weinig tijd vrij voor God, hoewel ik graag dicht bij
Hem wil leven en vol wil zijn van de Heilige Geest. God greep
mij bij de lurven en nu breng ik dagelijks tijd met Hem door.’
Afgelopen week hoorde hij weer die stem in zijn hoofd: ‘Bert,
het is heel leuk dat je nu aan het bijbellezen bent en van alles
en nog wat doet, maar dat zijn allemaal dingen die jij voor Mij
doet. Wanneer houd je eens je mond zodat Ik iets kan
terugzeggen?’
afscheid nemen

Deze periode van ziekte verbindt hem op een bijzondere
manier met zijn dochter. ‘Ik weet nog dat ze tegen mij zei:
“Papa, jij hoeft alleen maar afscheid te nemen van mij, ik
moet van iedereen afscheid nemen.” Dat heb ik nu ook. Het
ergste vind ik het voor mijn vrouw, dat ze eerder weduwe
wordt dan we dachten. Een leven zonder je partner lijkt me erg
saai. Natuurlijk hopen we dat de behandelingen aanslaan en ik
nog langer de tijd krijg, maar we weten het niet.’

Met Klarine praatte hij veel over haar toekomstperspectief en
over de hemel. Ze spraken ook over het boek Deadline van
Randy Alcorn, dat na de Bijbel de meeste indruk op hem heeft
gemaakt. ‘Ik heb geen idee of alles wat Alcorn schrijft klopt,
maar al is maar de helft waar, dan is alles al meer dan de
moeite waard. Doodgaan lijkt me verschrikkelijk, maar dood
zijn geweldig.’ ■
zestig kinderboeken
Kinderboekenschrijver Bert Wiersema (61) werd geboren in
Groningen als oudste van drie kinderen. Na de havo
studeerde hij aan de Pedagogische Academie in Groningen
en werd onderwijzer op een basisschool in het Friese
Ureterp. In 1998 maakte hij de overstap naar het voortgezet
onderwijs en werd docent aardrijkskunde op het Gomarus
College in Drachten.
Zijn schrijverscarrière begon toen hij vanwege een
keelaandoening zes weken lang niet mocht praten en uit
verveling een verhaal schreef. Inmiddels staan er ruim
zestig kinderboeken op zijn naam. Eerder dit jaar werd zijn
boek Op weg naar de bevrijding - naar eigen zeggen samen
met Noodlanding een van zijn beste boeken - opnieuw
uitgegeven.
Wiersema is getrouwd met Nelie en woont in Drachten. Ze
kregen vier kinderen en acht kleinkinderen. Dochter
Klarine Sikkema-Wiersema kreeg in 2012 borstkanker,
waaraan ze vijf jaar later overleed. Samen met haar schreef
Wiersema het boek Een regenboog in de woestijn, waarin ze
beiden vanuit hun eigen perspectief schrijven hoe ze de
periode van haar ziekte hebben ervaren. Wiersema is
ongeneeslijk ziek: afgelopen januari hoorde hij dat hij
uitgezaaide beenmergkanker heeft. Momenteel ondergaat
hij zijn vierde chemokuur en als die aanslaat volgt een
stamceltransplantatie. Hoelang hij nog op deze aarde heeft,
hangt mede af van de transplantatie. ‘Bij die onzekerheid
kan ik me makkelijk neerleggen. Zijn plan met mij staat
vast.’
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