Jezelf telkens schrap zetten voor de
uitsmijter

Eerlijk is eerlijk: Rob Favier waarschuwt zelf al dat je zijn nieuwe boek niet in
één ruk uit moet lezen. De bundel met anekdotes, columns en liedteksten landt
het beste in hapklare brokken.
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beeld

De stijl van ‘zingende voorganger’ Favier is er dan ook naar:
altijd voorzetten geven voor de inkopper met bij voorkeur een
taalgrap. Het leven is besmettelijk bevat columns die hij
voorlas op Groot Nieuws Radio en dat bepaalt meestal de
schrijfstijl. Veel ruimte om uit te wijden is er niet voor de
doordenkers of prikkelende voorvallen.

Faviers stijl is luchtig en je proeft als het ware de permanente
ondeugende glimlach op het gezicht tijdens het schrijfproces.
Het is dan ook bijna een koude douche als in het hart van het
boek opeens het confronterende verhaal van Ghislaine verteld
wordt: een arts op Lesbos in 2017 die een vluchtelingengezin
ontmoet met een doodziek kind.
Artikel gaat verder onder de advertentie
Je voelt ook hoe een humor-schild even zakt om te vertellen
over het bezoek aan een World Servants-project in Brazilië.
Het dan gedeelde geestelijk inzicht komt anders, maar niet
minder blijvend binnen. Het contrast met anekdotes over
openstaande microfoontjes, jeugddiensten en een sjaal breien
lijkt groot en toch past het allemaal wonderwel bij elkaar.
Favier heeft humor als vehikel inmiddels zo nauw verweven
met zijn gedachten en anekdotes dat je je bij het identificeren
van een onderwerp vaak al schrap zet voor de uitsmijter. De
liedteksten geven wat dat betreft soms welkome afleiding.
Maar er is regelmatig ook verwondering en ontroering,
bijvoorbeeld als hij zijn kleinkinderen aanhaalt of een bezoek
aan een ouder echtpaar. Het leven is besmettelijk schetst
tussen de regels door een bijna aandoenlijk beeld van
‘doorsnee kerkelijk’ Nederland en het wel en wee van het
dorpsleven.
‘Hoe bijzonder is het gewone?’, vraagt Favier dan ook
retorisch in zijn slotwoord. Deze bundel heeft je dan allang
antwoord gegeven. Enig gevoel voor humor en een
optimistische levensvisie is wel nodig om er volop van te
genieten.

+ spitsvondig en positief, met oog voor zelfkant van het leven
- formule van columns zorgt soms voor voorspelbaarheid
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