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het 
portret

samenkomen. „Maar het boek is beslist niet autobio-

grafi sch.”

Re-integratie

Op de keukentafel staat een Marokkaanse appeltaart. 

In het kader van de re-integratie bakt Eline sinds hun 

overkomst uit Japan iedere zaterdag een taart uit ‘Aller-

hande’. Natuurlijk is de overgang van een appartement 

in hartje Tokio naar een rijtjeswoning in Oegstgeest 

groot. Maar er zijn overeenkomsten. Glimlachend wijst 

Eline op de stapel jassen in de gang. „Hier mogen 

we ook geen spijker in de muur van onze huurwoning 

slaan. En vanuit onze woonkamer op 

de eerste verdieping hebben we, net 

als in Japan, uitzicht op de lucht.”

Het viel niet mee om als buitenlan-

der, gesponsord door een christelijke 

Tien jaar verbleef Eline de Boo (41) samen met haar man Geert en hun kinderen 

in het Verre Oosten om zoveel als mogelijk Japanner met de Japanners te zijn. Op 

11 maart 2011 maakte ze de aardbeving en tsunami van dichtbij mee. Die heftige 

ervaring verwerkte ze in haar debuut ‘Blauw zeil’.

tekst Gisette van Dalen-Heemskerk foto’s Henk Visscher

Boodschap
voor wereld

 zonder genade

De loopbaan van Eline de Boo is niet in een 

paar woorden te vangen. De moeder van 

twee zoons en drie dochters heeft Zeeuwse 

wortels. Ze studeerde geschiedenis in Leiden. Was 

daarna werkzaam in de politiek als persoonlijk me-

dewerker van de toenmalige CDA-politicus Maxime 

Verhagen. Vertrok samen met haar man Geert naar 

Amerika om zich voor te bereiden op hun uitzending als kerkplan-

ters naar Japan, door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Na een verblijf van tien jaar in het Verre Oosten keerde de familie 

De Boo in augustus 2013 terug op Nederlandse bodem. Momen-

teel is Eline werkzaam op de Japanse ambassade in Den Haag 

en doceert ze wekelijks een aantal uren Engels aan Hogeschool 

De Driestar. 

Deze maand verschijnt haar 

debuutroman ‘Blauw zeil’, 

waarin herinneringen aan 

Zeeland, Leiden en Japan 

„Onze woontoren bleef 
heen en weer zwiepen”
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organisatie, woonruimte te huren in Japan. „Uiteindelijk heeft 

Geert toch wat kunnen vinden. Toen we naar ons nieuwe ap-

partement op weg waren, zei hij: ‘O ja, ik weet niet of ik het erbij 

gezegd heb, maar het is op de 51e verdieping. Ik was helemaal 

geschokt. Daar kunnen we toch niet leven? Maar we hebben er 

met veel plezier gewoond. Het geweldige uitzicht gaf een gevoel 

van vrijheid.”

Donut

Bewust koos het echtpaar voor woonruimte in het zakencentrum 

van Tokio. „Net als bij een donut was het fi guurlijke hart van 

Tokio leeg: er stond niet één kerk. Daarom kozen we ervoor om 

juist daar een gemeente te stichten. Collega’s vonden het eerst 

een raar besluit. Zakenmensen hebben al helemaal geen tijd, 

was hun idee. Japanners werken inderdaad keihard. Ze mogen 

pas naar huis als hun baas gaat. Dat betekent dat het ’s avonds 

om 23.00 uur spitsuur is 

in de metro. Toch voelt 

juist die groep hoogop-

geleide jongeren een 

enorme leegte, hebben 

we gemerkt. We hebben 

levens zien veranderen. 

Het was prachtig om 

de impact daarvan op 

hun omgeving te zien. 

Toen wij naar Nederland 

vertrokken, telde de gemeente 170 leden. Dat is voor Japanse 

begrippen een megakerk. De gemiddelde gemeente heeft 

slechts 20 tot 30 leden.”

In Japan is minder dan 1 procent van de bevolking christen. 

Dat lage percentage schrijft Eline toe aan een aantal oorzaken. 

„Jezus als één van de 80 miljoen goden aannemen, is geen enkel 

punt. Maar juist die exclusiviteit, dat Jezus de enige ware God 

is, brengt een Japanner in grote moeilijkheden. Als oudste zoon 

heb je bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om de voorouderve-

rering voort te zetten. Als christen kan dat niet. Daar komt bij dat 

het concept genade voor Japanners moeilijk te begrijpen is. Het 

woord ‘megumi’ betekent genade, maar duidt op wat wij onder 

‘algemene genade’ verstaan. Er is 

bijvoorbeeld een Japans yoghurtmerk dat zo 

heet. Iets ontvangen wat je niet hebt ver-

diend, is nagenoeg onmogelijk.”

Heimwee

Vorig jaar liep het contract van de familie De 

Boo met de GZB af. Ze konden bijtekenen om 

een nieuw project te starten. Toch koos het 

gezin ervoor om terug te keren naar Neder-

land. „Best een moeilijke keuze, maar anders 

zouden de oudsten in Nederland de boot 

missen. Nu al zeiden ze, als mensen vroegen 

waar ze vandaan kwamen, heel aarzelend: ‘Ik 

heb een Nederlands paspoort.’ Onze terug-

komst betekent niet dat ons zendelingschap 

is afgerond. Dat zit zo in onze genen. Als God 

ons roept, dan gaan we weer.”

De contacten met Japanse gemeenteleden 

mist Eline het meest. „Met sommigen van 

hen hebben we tien jaar opgetrokken. We 

hebben nog vrijwel dagelijks via skype of mail 

contacten. Geert onderhoudt de pastorale 

contacten met de mannen, ik met de vrou-

wen. Eigenlijk heeft iedereen in het gezin 

wel heimwee. Je moet loslaten waar je van 

houdt. Tegelijk hebben we er wel allemaal 

vrede mee dat we nu hier zijn. We kijken in 

dankbaarheid op de periode in Japan terug.”

Zwiepende woontoren

Terugkijken levert ook onvermijdelijk herin-

neringen op aan de tsunami van 11 maart 

2011. Hoewel aardbevingen in Tokio vrijwel 

wekelijks voorkomen, merkte Eline direct dat 

het die dag anders was. Ze hoorde staal en 

beton piepen en knarsen. „Vreselijke gelui-

den. Onze woontoren bleef heen en weer 

„We hadden de 
keuze tussen 
geen water of 
radioactief besmet 
drinkwater”
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zwiepen. Samen met Julie ging ik 

direct onder de tafel zitten. Geert 

is op zijn knieën naar de ledikanten 

van onze tweeling Fleur en Lucile 

geschoven. Lopen ging niet meer. 

Geert is stedenbouwkundige. Ik 

vroeg hem: ‘Gaat onze woontoren 

het houden?’ Zijn mond zei ja, 

maar zijn ogen zeiden nee. Overal 

klonken sirenes. Olieraffi naderijen 

in de buurt van onze woning vlogen 

in brand. Thom en Berend zaten op 

dat moment nog op school, 35 kilo-

meter verderop. We zaten biddend 

onder de tafel.”

De elektriciteit bleef het wel doen. 

Toen de familie De Boo de televisie 

aanzette, zagen ze dat de zeebe-

ving iets noordelijker had plaatsge-

vonden. Tegelijk kwamen met de 

beelden de verschrikkingen nog 

heviger naar binnen. Terwijl ze zelf 

in doodsnood zaten, zagen ze men-

sen live verdrinken. Wonder boven 

wonder bleef internet het doen. 

„Een collega, die vlak bij de school van onze jongens woonde, stuurde aan 

zijn hele adressenlijst een geruststellende mail dat zij het overleefd hadden. 

Direct heb ik hem gevraagd of hij ook iets wist van onze zoons. Zijn vrouw 

is gaan kijken en na een uur hoorden we dat iedereen op die school in leven 

was. Daar waren we zo dankbaar om. Tegelijk was het nog geen garantie 

dat we het zouden overleven.”

Vreselijke nacht

Een vreselijke nacht volgde. „We lagen met schoenen aan op bed vanwege 

het kapot gesprongen glas dat overal lag. We deden geen oog dicht. De 

volgende dag was er in de supermarkten geen eten meer te krijgen. Wel 

reden de metro’s weer. Ik ben dus naar de voorstad gegaan waar onze 

jongens op school zaten en heb hen opgehaald. Daar kon ik nog wel wat 

eten krijgen.

De gebeurtenissen die we toen hebben meegemaakt, raken we nooit 

meer kwijt. Als hier een grote vrachtwagen door de straat rijdt, roept Julie: 

‘Mam, in Nederland zou er toch geen aardbeving komen?’”

Pure gebrokenheid

De GZB riep de familie De Boo terug naar Nederland. „We zijn door 

sommige collega’s uitgemaakt voor lafaards. Maar de GZB zei tegen ons: 

‘Zending bedrijven vraagt offers, maar geen kinderoffers.’ Dat gaf voor ons 

de doorslag. We hadden de keuze tussen geen water of radioactief besmet 

drinkwater. Maar je wordt verscheurd. Je hart gaat uit naar de gemeente in 

Japan.

In Nederland zijn we direct aan de slag gegaan. Binnen twee weken 

hadden we 300.000 euro opgehaald. Van dat geld vinden nu nog steeds 

wederopbouwwerkzaamheden plaats.”

Van collega-zendelingen hoorden Eline en haar man heroïsche verhalen. 

„Er zijn inderdaad mensen door deze ramp tot geloof gekomen. Maar ik zag 

vooral fi guurlijk en letterlijk pure gebrokenheid. De Bijbel spreekt over de 

zee als een monster dat beukt, dat alles verzwelgt. Daar was toen sprake 

van.”

Geen lichte kost

Gebrokenheid en de zee als verzwelgend monster zijn ook twee thema’s 

die in Elines debuut nadrukkelijk naar voren komen. Hoofdpersoon studente 

Midden: De klok 

in de woonka-

mer hing veertig 

jaar buiten op 

een school of 

stadhuis in een 

Japanse stad.

Uiterst links: Ja-

panse noodgoe-

deren/EHBO-kist.
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Marai Nikai krijgt een miskraam. Tijdens die ene dag uit haar leven laat 

Eline de gebrokenheid van drie generaties voorbij komen. Het verhaal zat 

al langer in haar hoofd, toen uitgeverij Mozaïek haar in september 2012 

benaderde om een roman te schrijven.

Een beangstigend rommelend geluid kwam snel dichterbij en 

op het moment dat ze bijna boven was, viel de tsunami aan. Ze 

viel, maar kon Baba nog net boven aan de trap op de overloop 

neerleggen.

Het huis kraakte en deinde heen en weer. Net op het moment 

waarop ze naar beneden keek, boorde een minibusje zich met 

veel geweld in de woonkamer. Het water gutste het huis kolkend 

binnen en kwam binnen enkele seconden tot halverwege de trap.

(fragment uit ‘Blauw zeil’)

Het boek is geen lichte kost. Dat was ook niet de bedoeling van Eline. „Ik 

wil mijn lezers laten nadenken over gebrokenheid. Natuurlijk hoop ik dat ze 

tussen al die narigheid ook het licht van God zien schijnen. Want Hij is er 

altijd.”

De oma van de hoofdpersoon woont in Zeeland. Waar Marai´s moeder 

gebroken heeft met God, heeft haar oma juist toevlucht gezocht in de vei-

ligheid van een besloten kerkelijke gemeenschap.

Oma stopte haar altijd in als ze in de logeerkamer in Zeeland 

sliep. Dan ging ze in haar zwarte rok op haar knieën voor het bed 

zitten en moest Marai ernaast op het koude zeil. Oma pakte dan 

haar handjes en bad ‘of het de Heere mocht behagen om een 

nieuw hartje te geven’. Als ze dat zou krijgen, dan zou het niet 

meer zo moeilijk voor oma zijn om haar lief te vinden, had ze 

uitgelegd. 

(fragment uit ‘Blauw zeil’)

Eline zet stevige personages neer. Zo komt de oma (uit reformatorische hoek) 

niet sympathiek over. Ze is gierig, vaak hard en straalt nauwelijks liefde uit.

Ben je niet bang dat de lezer zo’n personage als karikatuur van de reformatori-

sche gezindte ziet?

„Nee, ik heb absoluut geen negatieve gevoelens ten opzichte van de gerefor-

meerde omgeving waarin ik opgegroeid ben. Ik waardeer de standvastigheid 

in het geloof en de principiële keuzes die daaruit voortvloeien. Oma’s bitter-

heid is het gevolg van haar beschadiging in het Jappenkamp in Indië. Daarom 

verschuilt ze zich achter allerlei regels en vormelijkheden. Wel heb ik mijn 

vinger op een stuk cultuur in die wereld willen leggen. Opa, maar ook de buren 

uit dezelfde kerk en de vriendin van de hoofdpersoon wor-

den juist als bijzonder liefdevolle gelovigen neergezet. Mijn 

boek is overigens ook niet expliciet christelijk te noemen. 

Ik vervlecht Bijbelse thema’s liever in mijn verhaal. En die 

diepere laag bevat ‘Blauw zeil’ zeker. Ik hoop dat ook niet-

christenen erdoor worden geraakt.”

Ketting gemaakt van een scherf uit het 

puin dat achterbleef na de tsunami.

Tijdens een van de laatste dagen in Ja-

pan beschilderden Elines kinderen deze 

plank.
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