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N ELLEK E  N O O RD ERVLI ET 

EN  N I NA  P O L AK 

SCH RIJVEN  ELK A AR

Naar aanleiding van hun geza
menlijke guilty pleasure B&B  
Vol Liefde schrijven Nelleke 
Noordervliet en Nina Polak 
 elkaar in De klik over de roman
tische liefde, over liefdes
verdriet, angst en verlangen, 
over discipline en motivatie, 

over schrijven, taal en leven.

G OU D EN GANZENVEER

W W W.G O U D EN GAN ZENVEER . N L

‘Troost komt in woorden. Een arm 

om je schouder wordt meestal 

begeleid met minimaal “kop op, 

joh!”. Dat is mij te mager, vandaar 

dat ik meer zie in poëzie en 

literatuur. Het prettige daarvan  

is dat je zelf kunt zoeken wat het 

beste bij je past, waar je warm  

van wordt, een tekst waarmee je  

in gesprek raakt. Dat werkt, niet 

omdat er een weg uit het verdriet 

wordt geboden, maar voorname

lijk omdat je ziet hoe iemand,  

de schrijver of dichter dus, in   

het zelfde bos is verdwaald als jij.’  
—  NELLEKE

‘Nelleke, ik weet dat je er niet op 

uit bent, mogelijk beledig ik je 

zelfs, maar je brief troost me. Of 

laat ik zeggen dat ik er relativering 

in vind, en wat is troost als het 

geen relativering is. Het is een 

kwestie van temperament, schrijf 

je, dat we ons onvermogen om in 

het heden te leven stutten met 

therapeutisch, direct fantasieloos 

proza of met de zoektocht naar 

een nieuwe taal. Als ik het goed 

begrijp zeg je wijselijk dat het  

ene niet intrinsiek beter is dan  

het andere.’ — NINA
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