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John Bunyan: The Pilgrim's Progress
Een rijk boek voor eenvoudigen van geest

Ewoud Gosker

Om dit artikel te kunnen schrijven, heb ik The Pilgrim's Progress van John Bunyan opnieuw gelezen, nu in de
Nederlandse vertaling (Cornelius Lambregtse) en bewerking (Evert Kuijt) die verschenen is onder de
lachwekkende titel Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Die titel doet vermoeden dat je te maken krijgt
met een zeer oude bewerking - toch is dat niet zo: het boek is uitgegeven in 1980 en de (vele) illustraties van
Peter Wane zijn modern - ze hebben iets karikaturaals en lijken zelfs enigszins de draak te steken met het
verhaal.

Het verhaal dat de puritein John Bunyan ons vertelt, is al ruim driehonderd jaar oud. Toen Bunyan een jaar of dertig was,
werd hij gevangen gezet om zijn prediking. Hij bracht elf jaar bijna onafgebroken door in de gevangenis van Bedford,
omdat hij niet wilde beloven te zullen zwijgen - hij preekte en schreef als hij daar mogelijkheden toe zag en heeft in die tijd
waarschijnlijk een groot deel van zijn Pilgrim's Progress bedacht en op schrift gesteld. Het boek verscheen zes jaar na
zijn vrijlating, in 1678. Tussen 1678 en 1688 (het jaar van Bunyans dood) verschenen er maar liefst twaalf drukken van het
boek. Daar moet hij van genoten hebben.

Geliefd
Het verhaal was meteen erg geliefd en dat verbaast me niets; na driehonderd jaar vind ik het nog een spannend boek.
Bunyan begint zijn boek zo:

'As I walked through the wilderness of this world, I lighted on a certain place where there was a den (men neemt aan
dat Bunyan hier de gevangenis bedoelt, EG), and I laid me down in that place to sleep: and as I slept I dreamed a
dream. I dreamed, and behold I saw a man clothed with rags, standing in a certain place, with his face from his own
house, a book in his hand, and a great burden upon his back. I looked and saw him open the book and read therein;
and as he read, he wept, and trembled; and not being able longer to contain, he brake out with a lamentable cry,
saying, What shall I do? ....'

Ik citeer dit gedeelte om aan te tonen dat je niet uitzonderlijk goed in Engels hoeft te zijn om Bunyans boek in het origineel
te kunnen lezen. De Nederlandse bewerking is gemakkelijker, maar ik vind hem beslist minder mooi:

'Dit verhaal gaat over een onrustbarende droom. Het neemt ons mee naar de stad Verwoesting, waar het begon. In
die ten ondergang gedoemde stad woonde een man die Christen heette.
Op zekere dag stond Christen in grote benauwdheid en gebogen onder het gewicht van een geweldig grote last op
zijn schouders buiten voor zijn woning in een boek te lezen, waarvan de inhoud hem tot huilen en beven bewoog.
Herhaaldelijk riep hij uit: "Wat moet ik doen?"'

Droom
Ongetwijfeld is de Nederlandse versie wat compacter en daarom misschien prettiger voor de lezer anno 1999. Bunyan stelt
ons voor aan zijn hoofdpersoon: Christen. Dat zijn u en ik. Eigenlijk vertelt de schrijver uw en mijn levensverhaal. Daar
staan we, in vuile kleren (Jesaja 64:6 - 'al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed'), met een zware last op onze rug
(Psalm 38:5 - 'als een zware last zijn mijn ongerechtigheden mij te zwaar geworden') en we lezen over het komende gericht
(Habakuk 2:2 - 'schrijf het op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen'). Daar kunnen we het benauwd
van krijgen; daar moeten we het wel benauwd van krijgen. Maar dan is daar Evangelist en die wijst ons de weg van
verlossing, de weg naar het eeuwige leven.

In zijn boek vertelt Bunyan keer op keer dat hij een droom beschrijft. 'So I saw in my dream that the man began to run',
'Then I saw in my dream, that when they were got out of the wilderness, they presently saw a town before them ...' en 'I
saw in my dream that these two men went in at the gate: and lo, as they entered, they were transfigured, and they had
raiment put on that shone like gold.' Ik weet niet hoe het u vergaat als iemand u een droom vertelt, maar ik luister met een
zekere reserve en met een glimlach: ik hoor aan hoe het gegaan is, maar ik begrijp dat het verhaal ook heel anders had
kunnen lopen. Een droomverhaal heeft geen gezag. Hoewel ik veel van mijn leven herken in het boek De Christenreis, heb



ik geen enkele behoefte om mijn leven eraan te gaan toetsen. Zou ik dat wel doen, dan zou ik het boek op een voetstuk
plaatsen waar de schrijver het niet op heeft gezet. Niet voor niets presenteert hij zijn verhaal als een droom.

Pelgrim op weg
De Christenreis is het schoolvoorbeeld van een allegorie, een romanbreed uitgewerkte vergelijking: een christen is een
pelgrim op weg. De trouwe bijbellezer zal heel veel herkennen, want verreweg de meeste beelden in het boek zijn ontleend
aan de Bijbel. Wie zijn leven beschouwt als een weg, denkt onmiddellijk aan het smalle pad, de enge poort en de brede
weg die naar het verderf leidt, misschien ook aan de twee wegen van Psalm 1 of aan de rechte sporen en het dal van diepe
duisternis van Psalm 23. Die beelden vind je natuurlijk terug bij John Bunyan. Daarnaast heeft hij ook eigen, zelfbedachte
beelden, die je aan het denken zetten en die vaak het overwegen waard zijn.

Het meest opvallend zijn de mensen die Christen op zijn weg tegenkomt. Zij krijgen de namen van hun meest opvallende
eigenschappen. Zo heten twee van Christens buren Halsstarrig en Inschikkelijk. Halsstarrig vindt het onzin dat Christen
wegtrekt uit zijn woonplaats Verwoesting en hij blijft natuurlijk halsstarrig bij zijn eens ingenomen standpunt. Inschikkelijk
wil wel een eindje oplopen met Christen, maar bij de eerste tegenslag keert hij al weer om.
De weg die Christen moet gaan, gaat niet over rozen. Daarom is het wel aantrekkelijk om naar Wereldwijs te luisteren. Die
weet namelijk een snellere en betere weg. "Ga naar het dorp Zedelijkheid! Daar wonen Wettigheid en Burgerlijkheid, zulke
alleraardigste mensen!"
Gelukkig komt Christen Evangelist tegen, die hem duidelijk maakt dat Wereldwijs een vijand, Wettigheid een bedrieger en
Burgerlijkheid een huichelaar is.
Christen moet de rechte weg houden en aankloppen bij de enge poort. Boven dat poortje hangt een bordje met 'Klopt en
u zal opengedaan worden'. Christen komt dan in het huis van Uitlegger, waar hij onder meer onderwijs krijgt over Jezus en
de wet. Hij komt er ook in aanraking met de kinderen Geduld en Hartstocht, met de wanhopige Afvallige en de bange
Onbereid.

Christen komt op zijn weg twee mannen tegen, 'Plichtmatig en Huichelarij, die een eindje voor hem uit over een muur
geklauterd kwamen.

"Waarom bent u niet door de poort aan het begin van de weg gekomen?" vroeg Christen.
Plichtmatig en Huichelarij wezen erop dat over de muur klimmen veel vlugger ging.
"Maar als u een kortere weg volgt, bent u dan niet ongehoorzaam aan de Heer van de stad waar we naar toe gaan?"
"Maakt u zich daar geen zorgen over," was het luchthartige antwoord. "De mensen hebben deze kortere weg al meer
dan duizend jaar gevolgd en een gewoonte die al zo oud is, kan gerust als een wet beschouwd worden. Komt het
erop aan hoe we hier gekomen zijn?..."'

Het is verleidelijk om hele stukken te citeren, maar u krijgt waarschijnlijk al wel enig idee van wat u te wachten staat bij het
lezen van De Christenreis. Christen komt veel verleiders tegen die hem van de weg willen afvoeren, maar ook mensen die
hem verder willen helpen, zoals de meisjes Bedachtzaamheid, Vroomheid, Beminnelijkheid en Voorzichtigheid.
Niet alleen moet Christen zich voortdurend met woorden verdedigen, hij moet ook echt strijd leveren. Het zal niet verbazen
dat de wapenrusting Gods (Efeziërs 6) hem daarbij goed van pas komt: het schild van het geloof en het tweesnijdend
zwaard. Daarmee moet hij onder andere strijden tegen het monster Apollyon (Openbaring 9:11), een strijd op leven en
dood.

Christen hoeft de weg niet helemaal alleen af te leggen. Een deel van de reis reist hij samen met een prima reisgezel:
Getrouw. Deze laatste komt om in Kermis der IJdelheid, een stad waar alles te koop is: 'rijkdom en roem, plezier en
aanzien, en nog veel meer ijdelheden.'
Later komt hij onderweg Hoopvol tegen, ook een goede reisgenoot. Als van naast de weg iemand hen toeroept: "Kom
toch eens kijken! Er is een zilvermijn hier! Ik zal hem jullie laten zien," heeft Hoopvol de neiging om te gaan kijken, maar
Christen doorziet het gevaar.

"Uw naam is Demas, is 't niet? Nu weet ik opeens wie u bent! Uw grootvader was Gehazi en uw vader Judas de
verrader en u verdient opgehangen te worden, net als hij!"

Dat is wel erg gespierde taal. De drie mannen - Demas (of wordt Demetrius bedoeld?), Gehazi en Judas - worden op één
hoop gegooid omdat ze alle drie met zilver van doen hebben, vermoed ik. Van Demas zegt Paulus: 'Hij heeft mij uit liefde
voor de tegenwoordige wereld verlaten' (2 Tim. 4:10), van Gehazi zegt Elisa: 'Was het de tijd om dat zilver aan te nemen
...?' (2 Kon. 5:26) en van Judas weten we dat hij Jezus verkocht voor dertig zilverstukken. Dit is nu een detail waar ik zo



mijn vraagtekens bij heb. En ik weet niet of dat alleen maar het gevolg is van het feit dat het boek driehonderd jaar oud is
en dat wij in 1999 anders met geloof en Bijbel omgaan dan broeders en zusters in de zeventiende eeuw, of dat John
Bunyan anders met Gods Woord omgaat dan u en ik. Hoe dan ook, die bedenkingen maken het boek niet minder
waardevol of interessant voor mij.

Christen en Hoopvol krijgen het nog moeilijk in het Kasteel Twijfeling, maar via de Heerlijke Bergen en het Betoverde
Veld bereiken ze uiteindelijk de Hemelstad. Gedurende het laatste gedeelte van de reis worden de twee mannen gevolgd
door Onkunde. Deze klopt ook aan bij de hemelpoort en krijgt dan te horen:

'"Waar komt u vandaan en wat wenst u?"
"Ik heb in tegenwoordigheid van de Koning gegeten en gedronken en Hij heeft in onze straten gepredikt," antwoordde
Onkunde.
"Heb je geen rol?" vroegen de mannen, maar ze kregen geen antwoord. (...) De Koning weigerde Onkunde gehoor te
verlenen. Daarentegen beval hij twee Stralende Personen hem met touwen te binden en naar een uitgang te slepen, die
vanaf de hemelpoort regelrecht naar de hel leidde. En zo eindigde de droom.'

Zo eindigt de Nederlandse bewerking van The Pilgrim's Progress met de ernstige herinnering aan de dwaze maagden. Ik
vind het originele slot veel mooier:

'Now, just as the gates were opened to let in the men, I looked in after them, and, behold, the City shone like the sun;
the streets also were paved with gold, and in them walked many men with crowns on their heads, palms in their
hands, and golden harps to sing praises withal. There were also of them that had wings, and they answered one
another without intermission, saying, Holy, holy, holy is the Lord. And after that they shut up the gates; which, when I
had seen, I wished myself among them ....'

Dat verlangen om ook dat hemelse Jeruzalem in te mogen gaan, proef ik het hele boek door. Het verhaal is gedateerd,
zeker, maar ik vind het te zuiver om het smalend of neerbuigend naast me neer te leggen alsof het boek passé zou zijn. Het
is waar: ik herken me niet altijd in de strijd die zo plastisch beschreven wordt en Christens gesprekken met 'afvalligen'
lopen wel eens anders dan de mijne, maar ik ben bereid me n.a.v. dit boek af te vragen wie er meer het kind is van zijn tijd:
hij of ik? Hoe 'werelds', hoe 'tolerant' is mijn denken geworden? Ik vind Bunyans boek een rijke bron van inspiratie voor
eenvoudigen van hart.

Tot slot
Eén waarschuwing nog. Wie het boek leest, moet het niet lezen alsof er een aantal stadia zijn die wij allemaal zouden
moeten doorlopen. Wij moeten niet allemaal beginnen met het ingaan door de smalle poort en pas tegen het einde van onze
levensreis onkunde, wantrouwen, schuld of lafheid afwijzen. Wij kennen dagelijkse bekering en daarom kan en moet het
boek m.i. in willekeurige volgorde gelezen worden. Al wordt er veel afgewandeld in dit boek, het is en blijft gelukkig
voortdurend duidelijk dat alle lof en eer en heerlijkheid toekomen aan Hem die op de troon gezeten is. Bij alle bedenkingen
die ik heb, weet ik dat Bunyan vervuld was van het Sola Fide, Sola Scriptura en Sola Gratia. Soli Deo Gloria.


