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Woord vooraf
Geloven in fictie gaat over vormen van troost in de confrontatie met verlies en
dood in een wereld waaruit God verdwenen is. Vanouds bood de religie
troost door het geloof in een God, die de wereld heeft geschapen en bestuurt, en almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Maar wanneer zo’n
theïstisch perspectief niet meer voldoet of zelfs bewust wordt afgewezen
(zoals in het nieuwe atheïsme), waaraan ontlenen mensen dan troost wanneer zij geconfronteerd worden met verlies en dood?
Om een antwoord op deze vraag te vinden maak ik gebruik van het literaire genre van de roman. De roman is vaak een reflectie van de tijdgeest
en kan helpen bij het formuleren van antwoorden op de grote levensvragen.
Bovendien zijn er in de roman vele stemmen te horen, die laten zien dat er
geen eenduidige antwoorden zijn op complexe vragen. In deze studie wordt
in het bijzonder gefocust op romans van auteurs met een nieuw-atheïstische
levensvisie.
In de vele jaren waarin ik als predikant in verschillende kerkelijke gemeentes werkzaam was, heb ik telkens weer ervaren hoezeer literatuur
(poëzie en proza) nieuwe en vaak onverwachte perspectieven kan aandragen. Mijn motivatie voor deze studie is mede geïnspireerd door de vele
groepen en (literatuur)kringen, waarin deze ervaringen werden gedeeld.
Bij de voltooiing van dit proefschrift wil ik graag een aantal mensen
bedanken, die mij gestimuleerd en begeleid hebben bij het schrijven van dit
boek. Allereerst dank ik mijn promotor Johan Goud, die op het punt waarop
religie en literatuur elkaar raken, een bron van grote inspiratie is geweest in
het zoeken naar zin in een geseculariseerde wereld. Zijn inzichten hebben
mij verder geholpen bij het vormen van het uiteindelijke concept van deze
studie. Voor de tijd en aandacht die hij in mijn studie heeft geïnvesteerd,
ben ik hem zeer erkentelijk.
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Ook mijn copromotor, Sander Bax, wil ik danken voor de manier
waarop hij mij vertrouwd gemaakt heeft met de vele facetten van de literatuurwetenschap in het algemeen en de verhaalanalyse in het bijzonder. Een
nieuwe wereld ging voor mij open, die ik tot nu toe slechts ten dele heb
kunnen verkennen. Ik dank hem voor zijn betrokkenheid bij het schrijven
van mijn studie en zijn inbreng tijdens de gesprekken, die in de afgelopen
jaren plaats vonden.
Als buitenpromovendus verkeert men in een bijzondere situatie: men
heeft geen natuurlijke ‘habitat’ waarbinnen men zich beweegt, collega’s
ontmoet en betrokken is bij de wereld van de academia. In dit opzicht heeft
Noster (The Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion) voor mij een belangrijke rol gespeeld. Tijdens verschillende conferenties was het hierdoor mogelijk anderen, werkzaam in hetzelfde veld, te
ontmoeten en delen van mijn onderzoek te presenteren.
Een woord van dank is op zijn plaats voor de Universiteit Utrecht die
mijn onderzoek heeft gefaciliteerd en voor de ondersteunende rol, die het
secretariaat van het Departement Filosofie en Religiewetenschap voor mij
heeft gespeeld. Daar was men altijd bereid een passende locatie binnen het
pand Janskerkhof 13 voor mij te organiseren om de voortgangsgesprekken
met de promotoren te kunnen laten plaats vinden. Ook hun hulp bij het
vinden van mijn weg in de administratieve wereld van de universiteit heb ik
zeer op prijs gesteld.
Natuurlijk wil ik ook Keetie Sluyterman, mijn echtgenote, bedanken
voor haar betrokkenheid bij deze studie. Vaak discussieerden we over het
onderwerp van mijn proefschrift, daartoe gestimuleerd door onze gedeelde
liefde voor de roman en het samen musiceren. Een van de dimensies van
troost, die in dit proefschrift aan de orde komt, is de muziek. ‘Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn’, schreef Nietzsche. Hetzelfde zou
gezegd kunnen worden van de roman.
Tot slot dank ik ook onze kinderen Heiko en Seyno, hun partners Céline en Nieske en hun kinderen, onze kleinkinderen, Ingmar en Sweder, en
Tjebbe, Jildou en Solveig, voor hun levendige belangstelling in de voortgang
van mijn project. Graag draag ik het boek op aan de kleinkinderen, een
nieuwe generatie, die straks de babyboomers en millennials zal opvolgen.

INLEIDING

1. Inleiding
Thema
We go to the Gallery (2014) is de titel van een boek, dat gebruik maakt van het
concept en de illustraties van een Engelse kinderboekenreeks uit de jaren
zestig van de vorige eeuw.1 De hoofdpersonen Mummy, John en Susan uit
die reeks, zijn gehandhaafd, maar de tekst bij de illustraties is eenentwintigste-eeuws en stelt actuele onderwerpen aan de orde om kinderen toe te
rusten voor de wereld van vandaag. Zo is er een episode, die zich afspeelt in
een museum, waar de hoofdpersonen een (lege) tentoonstellingsruimte
binnentreden:
There is nothing in the room.
John is confused.
Susan is confused.
Mummy is happy.
‘There is nothing in the room because God is dead’ says Mummy.
‘Oh, dear,’ says John.
De lege ruimte staat –zo lees ik deze tekst in het kader van mijn onderzoekvoor een wereld waaruit God verdwenen is (‘God is dood’). Een constatering, die bij de kinderen John en Susan verwarring oproept, maar bij de
moeder reden geeft tot vreugde. Zij is gelukkig zonder God. Maar als het
leven tegenzit, waaraan ontleent zij dan haar troost? Biedt de lege kamer
dan nog voldoende steun om door te gaan? Kan bestudering van romans
ons helpen zinvolle antwoorden op deze vragen te vinden?
In 2010 verscheen de monografie van de literatuurwetenschappers
Arthur Bradley en Andrew Tate onder de titel The New Atheist Novel: Fiction,
1

Miriam Elia en Ezra Elia, We go to the gallery, Londen: Dung Beetle, 2015.
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Philosophy and Polemic after 9/11.2 Doel van hun exposé is, zo schrijven de
beide auteurs in hun voorwoord, om na te gaan op welke wijze de ideeën
van het nieuwe atheïsme hun literaire neerslag vinden in de romans van
een aantal Engelstalige schrijvers, waaronder Ian McEwan, Salman Rushdie, Martin Amis en Philip Pullman. In hun werken menen Bradley en Tate
een specifiek type roman te ontdekken, die zij betitelen als de ‘New Atheist
Novel’. Deze romans sluiten in hun ogen aan bij het gedachtegoed van het
nieuwe atheïsme, waarin religie wordt afgeschilderd als irrationeel, immoreel en gevaarlijk, omdat zij zou aanzetten tot haat en geweld. De kenmerken van het nieuwe atheïsme en de nieuw-atheistische roman komen in
hoofdstuk 2 nader aan de orde. Auteurs als Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens en Sam Harris verspreidden en populariseerden
het gedachtegoed van het New Atheism.3 Het verschijnen van de boeken
van deze auteurs leidde niet alleen tot felle discussies maar ook tot een grote hoeveelheid reacties in kranten, magazines en wetenschappelijke tijdschriften. Volgens Bradley en Tate is de ‘New Atheist Novel’ niet zozeer een
fictionalisatie van nieuw-atheïstische gedachten, maar representeert deze
‘a new front in the ideological war against religion, religious fundamentalism and, after 9/11, religious terror’.4
De publicatie van Bradley en Tate intrigeerde mij, en inspireerde mij
tot het stellen van twee vragen. Ten eerste: zou er ook een Nederlands equivalent bestaan van wat Bradley en Tate de ‘New Atheist Novel’ noemen? Het
nieuwe atheïsme is vooral een Amerikaans-Britse stroming, maar ook Nederland kende uitgesproken atheïsten, die een breed publiek wisten te bereiken. Zo publiceerde Herman Philipse in 1995 zijn Atheïstisch manifest, dat
in 2004 opnieuw werd uitgegeven samen met vier opstellen onder de titel

2

Arthur Bradley en Andrew Tate, The New Atheist Novel – Fiction, Philosophy and Polemic after 9/11, Londen/New York: Continuum, 2010.
3
Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, New York:
W.W. Norton, 2004; Richard Dawkins, The God Delusion, Londen: Bantam Press,
2006; Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon,
Londen: Allen Lane/Penguin Books, 2006; Christopher Hitchens, God Is Not Great:
How Religion Poisons Everything, Londen: Atlantic Books, 2007.
4
Bradley en Tate, The New Atheist Novel,11.
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De onredelijkheid van religie.5 Ten tweede, en als belangrijkste vraag: zou bestudering van deze romans mij meer kunnen leren over de vraag hoe vanuit
een principieel atheïstisch perspectief wordt omgegaan met existentiële
levensvragen rond verlies en dood? Waaraan ontleent men zin en samenhang als het religieuze transcendente perspectief ontbreekt? Kortom: kan
de literaire receptie van de ideeën van het New Atheism in romans van Engelstalige en Nederlandstalige auteurs een bijdrage leveren aan het nadenken over het omgaan met verlies en dood in een seculiere wereld?

Relevantie
De vraag kan opkomen wat het belang is om over zo’n stroming als het New
Atheism na te denken. Er zijn immers als het om religie gaat zoveel stromingen die de aandacht trekken. Waarom deze? Daarvoor zijn verschillende redenen te noemen. In de eerste plaats raakt het New Atheism een gevoelige snaar bij mensen als het gaat over het fenomeen religie. Door de
aanslagen van 9/11 in de VS en het moslimfundamentalisme kwam religie
voor velen in een kwaad daglicht te staan. Het New Atheism verwoordde
deze onlustgevoelens omtrent religie door deze af te schilderen als een
kracht, die gevaarlijk is, tot geweld leidt en mensen belemmert om zelf na te
denken.
Bovendien is er een tweede reden te noemen waarom aandacht voor
het New Atheism relevant is. Het New Atheism sloot aan bij een veel dieper
liggend gevoel, dat religie en geloven niet meer vanzelfsprekend zijn en dat
we in A Secular Age leven, zoals de titel luidt van het magnum opus uit 2007
van de Canadese filosoof Charles Taylor. Hij opent het eerste hoofdstuk van
zijn boek met de vraag ‘Why was it virtually impossible not to believe in God
in, say 1500 in our Western society, while in 2000 many of us find this not
only easy, but even inescapable?’6 Taylor schetst het beeld van een ‘onttoverde’ wereld, waarin de mens zelf in het centrum staat en zich niet meer
laat beïnvloeden door geesten en demonen, waarin zijn voorouders geloof5

Herman Philipse, Atheïstisch manifest: Drie wijsgerige opstellen over godsdienst moraal
en De onredelijkheid van religie: Vier wijsgerige opstellen over godsdienst en wetenschap,
Amsterdam: Bert Bakker 2004.
6
Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge (Mass.)/Londen: The Belknap Press of
Harvard University Press, 2007, 25.
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den. Het gevoel dat hij deel is van een grotere kosmos is verloren gegaan.
Deze mens is ‘a buffered self’, dat niet meer gevoelig (‘poreus’) is voor gedachten of fysieke krachten buiten hem om. Hij voelt zich onkwetsbaar,
maar tegelijkertijd heeft hij het gevoel dat hij van iets is afgesneden en als
het ware ‘achter een scherm’ leeft. In zijn boek spreekt Taylor over de malaise van de moderniteit, waarin ons het gevoel bekruipt van ‘is dit alles?’. Taylor stelt zich de vraag of dit gevoel van malaise te maken heeft met de verdwijning van het transcendente, waardoor de dingen, die er echt toe deden,
weggevallen zijn.7
Taylor onderscheidt drie vormen, waarin naar zijn inzicht de malaise
van ons immanente bestaan zichtbaar wordt: het ontbreken van een overkoepelende visie op de zin van het bestaan, de vlakheid, waarmee we proberen om de cruciale momenten in ons leven (geboorte, huwelijk, dood) te
markeren en tenslotte de leegheid van het gewone, alledaagse bestaan. Hoe
kun je daarmee omgaan? Natuurlijk kun je terugkeren naar het transcendente, maar – zo zegt Taylor – er is ook nog de mogelijkheid om binnen de
immanentie te zoeken naar zin. Daarbij denkt hij niet alleen aan bijv. het
creëren van een nieuwe wereld van rechtvaardigheid en voorspoed, maar
zonder een beroep te doen op religie ook aan ‘resonantie geven aan het alledaagse, aan de natuur en aan de dingen om ons heen door ons te richten op
ons eigen besef van diepte’.8 Maar hoe breng je die verdieping en resonantie
aan in het gewone alledaagse bestaan, zonder je toevlucht te nemen tot
begrippen, die ontleend zijn aan een religieuze context?9 Daarvoor heb je
volgens Taylor een ‘niet-theïstisch register’ nodig, dat zijn begrippen niet
7

Taylor, A Secular Age, 299-321.
Taylor, A Secular Age, 310. Taylor is zeker niet de eerste die speurt naar het transcendente binnen de immanente wereld. Ook fenomenologische filosofen doen
dat, zoals Husserl, Heidegger, Sartre en Levinas, waarbij ieder van hen een eigen
accent aan het transcendente geeft.
9
Zo constateert in de roman van Joshua Ferris, To Rise Again at a Decent Hour, het
hoofdpersonage, de atheïstische tandarts Paul O’Rourke, dat voor een atheïst niet
zozeer het verlies van God en alle troost, die daarmee is verbonden, een gemis is,
maar ‘the loss of a vital human vocabulary. Grace, charity, transcendence: I felt
them as surely as any believer, even if we differed on the ultimate cause, and yet I
had no right words for them. I had to borrow those words from an old dead order’.
Joshua Ferris, To Rise Again at a Decent Hour, Londen: Viking, 2014, 114.
8
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ontleent aan het transcendente maar volledig immanent blijft. Taylor gebruikt deze term ‘niet-theïstisch register’ in een betoog over emoties, die
kunstwerken van Dante, van Bach, van de bouwers van de kathedraal van
Chartres, oproepen.10 Die kunstwerken verwijzen naar het transcendente.
Maar kun je daarover ook op een niet-theïstische manier spreken? Zo’n
niet-theïstisch register zou een instrument kunnen zijn om met de complexiteit van het moderne bestaan om te gaan, met name als het gaat over
zaken als verlies en dood en het vinden van troost.
Ook Jürgen Habermas spreekt in zijn essay An awareness of what is missing over wat we missen in onze geseculariseerde wereld en noemt drie
punten: 1) de verlichte moderne tijd heeft geen alternatieven ontwikkeld
voor de manier, waarop religie omgaat met dood en afscheid nemen; 2) de
seculiere rede heeft geen oog voor het ‘Heilswissen’ van de religie: zij behandelt openbaring en religie als iets vreemds en buitenaards; 3) de verlichte rede heeft weliswaar een ethiek en wetten ontwikkeld, die de vrijheid van
de individuen en de onderlinge relaties garanderen. Maar zij heeft het vermogen verloren om de in de religie bewaarde beelden van het ‘moral whole’
– het Rijk Gods op aarde – als collectief bindende idealen te bewaren om op
die manier solidariteit op deze aarde concreet te maken. Met name het eerste punt (alternatieven voor omgaan met dood en afscheid) is relevant voor
mijn onderzoek.11
Terwijl Taylor en Habermas vaststellen dat de geseculariseerde mens
iets mist benadert het New Atheism de geseculariseerde samenleving vanuit een andere hoek: volgens deze stroming is deze wereld nog lang niet
geseculariseerd genoeg en is religie, die in de ogen van het New Atheism
nog steeds een grote rol speelt, een belemmering voor de mens om op zinvolle wijze zich staande te houden in dit bestaan. De mens moet de moed
hebben om het motto van de Verlichting na te volgen om zelf na te denken
10

Taylor A Secular Age, 607.
Jürgen Habermas, ‘An awareness of what is missing’, in: Jürgen Habermas et al.,
An Awareness of What is Missing: Faith and Reason in a Post-Secular Age, Cambridge:
Polity Press, 2010, 5-19, vertaald door Ciaran Cronin. De bijdrage van Habermas
verscheen oorspronkelijk in de Neue Zürcher Zeitung van 10 februari 2007 onder de
titel ‘Ein Bewusstsein von dem, was fehlt: über Glauben und Wissen und den Defaitismus der modernen Vernunft’.
11
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(‘Sapere aude!’)12, zich niet door anderen te laten leiden maar alleen door de
eigen rede en de inzichten die de (exacte) wetenschap hem verschaffen.
Maar hoe ziet zo’n manier van leven eruit, in het bijzonder wanneer men
geconfronteerd wordt met de donkere kanten van het bestaan, zoals verlies
en dood? In mijn onderzoek wil ik daarop een antwoord formuleren aan de
hand van de romans, die geschreven zijn door auteurs die een verwantschap vertonen met het gedachtegoed van het New Atheism.
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De keuze om als religiewetenschapper literatuur in het algemeen en romans in het bijzonder te gebruiken voor zingevingsvragen vraagt om een
nadere toelichting. Waarom is het zinvol om vanuit de religiewetenschap
zich bezig te houden met literatuur? In zijn inaugurele rede, uitgesproken
bij zijn aanvaarding als hoogleraar ‘religie en zingeving in literatuur en
kunst’, noemt Johan Goud een aantal redenen.13 Hij constateert in de eerste
plaats dat narratief materiaal, waaronder de roman, een veelheid aan gezichtspunten kan bieden, in tegenstelling tot de vaak uitgesproken standpunten van filosofen en theologen. ‘In narratieve teksten staan tijdelijke
verbanden, geen onvergankelijke waarheden centraal, personen in plaats
van ideeën, contingente netwerken, geen metafysische “final vocabularies”.’
Naast de meerstemmigheid van literatuur noemt Goud nog een aantal redenen waarom literatuur een bijdrage kan leveren bij het zoeken naar zingeving. Zo heeft literatuur ook uit zichzelf een zingevende functie, kan zij
een bron zijn van wereldbeschouwing en heeft zij ook een morele functie,
die ons helpt bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe we zouden
kunnen leven.
Maar de relatie tussen religie en literatuur is niet onproblematisch. Zij
hebben veel gemeen maar de relatie die zij met elkaar onderhouden is complex. Wat zij gemeenschappelijk hebben is dat zij beiden leven van taal en
verhalen en voor beiden is verbeelding essentieel. Religie en literatuur kunnen op deze manier een tegenwicht bieden tegen onze seculiere werkelijk12

Immanuel Kant, ‘Verantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’, Berlinische Monatschrift, 1784.
13
Johan Goud, ‘Ons verhaal is uit’ in: Johan Goud (red.), Het leven volgens Arnon
Grunberg: De wereld als poppenkast’, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans, 2010,
169-175.
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heid, zoals Graham Ward opmerkt in een artikel, getiteld ‘How Literature
Resists Secularity’. Literatuur en religie hebben met elkaar gemeen, dat zij
beiden de bestaande werkelijkheid (‘secularity’ in de zin van afnemend religieus geloof en religieuze praktijken) willen overstijgen en verwijzen naar
een transcendentale horizon. Dat doen zij door het vertellen van verhalen
(‘narratives’), waarbij verbeelding onmisbaar is. Volgens Ward zijn verhalen
van oorsprong de manier waarop wij de wereld waarin wij leven, duiden. Zij
vormen de basis voor een analogie tussen de creatieve auteur en de Schepper God.14
De verwantschap tussen religie en literatuur wordt ook zichtbaar wanneer men let op de impact die het geschreven woord heeft op de lezer. In
zijn boek The Singularity of Literature betoogt Derek Attridge dat de ‘singularity’ van een tekst niet een vast gegeven is, maar een gebeuren dat zich voltrekt tussen lezer en tekst, waarbij ‘otherness’ en ‘alterity’ kernbegrippen
zijn.15 Deze kernbegrippen zijn mijns inziens niet alleen van toepassing op
‘seculiere’ teksten maar ook op religieuze teksten, waarbij in de wisselwerking tussen tekst en lezer dezelfde ervaringen van ‘otherness’ en ‘alterity’
kunnen optreden.16
Maar de relatie tussen religie en literatuur is ook complex, omdat de
gelijkwaardigheid van beide partners voortdurend in het geding is. In zijn
boek Theologie und Literatur schrijft de rooms-katholieke theoloog Georg
Langenhorst over de dialoog tussen theologie en literatuur, die in de jaren
zeventig en tachtig van de 20e eeuw in Duitsland is gevoerd.17 Volgens hem
was die dialoog uiteindelijk meer een wensdenken dan een realiteit, omdat
er een onoverbrugbare kloof bleef bestaan tussen religie en literatuur,
ethiek en esthetiek, openbaring en fictie. De oorzaak daarvan is dat kunst
14

Graham Ward, ‘How Literature Resists Secularity’, Literature & Theology, 24, 1,
maart 2010, 73-88.
15
Derek Attridge, The Singularity of Literature, Londen/New York: Routledge, 2004.
16
Over de interpretatie van religieuze teksten, waarbij de betekenis van symbolen,
metaforen, mythen en verhalen wordt toegelicht, zie: Wessel Stoker en Henk
Vroom, Verhulde waarheid: Over het begrijpen van religieuze teksten, Zoetermeer: Meinema, 2000.
17
Georg Langenhorst, Theologie und Literatur: Ein Handbuch, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, 13.
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(en daarmee inbegrepen de literatuur) de waarheid versluiert, terwijl religie
en theologie juist pretenderen daarvan met zekerheid te kunnen getuigen.
Langenhorst is van mening dat het daarom ook niet te verwonderen is dat
een dialoog tussen beide partners niet echt tot stand komt. Theologen waren in deze dialoog meer geïnteresseerd dan literatuurwetenschappers, die
het gevoel kregen steeds ‘bevraagd’ te worden door de theologen. Literatuurwetenschap leek een hulpwetenschap voor de theologie te zijn. Langenhorst concludeert dan ook aan het eind van zijn boek dat ‘van een wetenschappelijke dialoog tussen literatuurwetenschappers en theologen met
eenzelfde belangstelling nooit sprake is geweest, ook niet kan zijn, en ook
niet na te streven is’.18 Niet alleen geldt dit voor de dialoog met de literatuurwetenschap, maar ook met de literatuur: ook in zo’n dialoog zijn theologen dikwijls geneigd zich normerend op te stellen.
Beter is het volgens Langenhorst dan ook het woord ‘dialoog’ te vervangen door ‘ontmoeting’, die een open interesse-structuur waarborgt en
ontspannend kan werken: een theoloog hoeft in deze ontmoeting tussen
literatuurwetenschap en religiewetenschap niet steeds het laatste woord te
hebben. Deze ontmoetingen hebben in ieder geval vijf ‘Gewinndimensionen’ voor beide disciplines, waarbij zij profijt kunnen hebben van ieders
vermogen op vijf terreinen: in de omgang met teksten, in de gevoeligheid
voor taal, in het verwoorden van ervaringen, in het ontsluiten van de werkelijkheid. Als laatste winstpunt in deze ontmoetingen wordt genoemd het
oog hebben voor het visionaire. Beide disciplines weten van deze ‘Grammatik der Sehnsucht’ en zowel literaire als religieuze teksten kunnen de werkelijkheid transcenderen, waarbij natuurlijk het begrip ‘transcendentie’
door literatuurwetenschappers anders ingevuld wordt dan door theologen.
In dit verband wordt door Langenhorst de formulering van Ernst Bloch
genoemd, zoals Bloch die verwoordt in zijn boek Atheismus im Christentum:
‘Transzendieren ohne Transzendenz’.19
De spanning die er bestaat tussen literatuur en religie, is niet alleen
een gegeven binnen het Duitstalige gebied dat door Langenhorst beschreven wordt. Ook in de Engelstalige wereld doet zich deze spanning gelden.
18
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David Jasper, een van de leidende wetenschappers op het snijvlak van literatuur en religie in Engeland, stelt dat de meeste literatuurcritici aan het begin van de twintigste eeuw de literatuur beschouwden als uiteindelijk mede
afhankelijk van de inzichten van de christelijke theologie.20 Typerend voor
deze opvatting is het veel geciteerde essay van T.S. Eliot uit 1935, getiteld
‘Religion and Literature’. Volgens Eliot moet literatuur beoordeeld worden
vanuit ‘explicit and theological standards’. Of een literair werk ‘groots’ is,
kan niet alleen op grond van literaire normen bepaald worden: ‘Literary
criticism should be completed by criticism from a definite ethical and theological standpoint’.21
Maar literatuur en theologie kunnen ook nog op een andere manier
dan Eliot voorstelde op elkaar betrokken worden. Minder normerend en
meer creatief en uitnodigend, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Amerikaanse literair criticus Nathan Scott, die pleitte voor een theologisch verstaan van de literaire verbeelding. Theologie en literatuur zijn op elkaar
betrokken: aan de ‘dichter van onze tijd’ mag onthuld worden ‘that in the
very depth of his ontological confusion there is expressed a sense of the
ultimate meaning of existence upon the basis of which he still lives’.22 Hierin klinken termen door ontleend aan de theoloog Paul Tillich, die zijn theologie wilde betrekken op onze cultuur.
Ook George Steiner voelde zich verwant aan Scott’s pleidooi voor een
religieus verstaan van de literaire verbeelding. In de inleiding op zijn eigen
reader George Steiner: A Reader schrijft hij over een tweevoudige transcendentie, die hij vindt in de grote literatuur, muziek en kunst. Aan de ene kant
getuigen de grote literaire werken (bijv. Oresteia, King Lear, Anna Karenina en
De Gebroeders Karamazow) in meer of mindere mate van de aan- of de afwezigheid van God in menselijke zaken.23 Aan de andere kant is de impact, die
20

David Jasper ‘The study of literature and theology’, in: The Oxford Handbook of
English Literature and Theology, Oxford: Oxford University Press 2007, 15-32.
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N.A. Scott, ‘Prolegomena to a Christian Poetic’, Journal of Religion 35 (1955), 204205. Zie ook Terry Wright, ‘Religion and Literature from the modern to the postmodern: Scott, Steiner and Detweiler’, Literature & Theology, 19, 1, maart 2005, 11.
23
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deze boeken op ons hebben, een soort van ‘schepping’ (poiesis), die doet
denken aan de schepping van het leven zelf.
Robert Detweiler en David Jasper benaderen in hun Religion and Literature: A Reader literaire teksten eveneens vanuit een ‘religious reading’.24 In
hun inleiding schrijven zij dat in een postmoderne en geseculariseerde
wereld er nog steeds sprake is van een ‘persistence of the religious spirit’,
die serieus genomen moet worden en nog steeds geïncorporeerd is in onze
cultuur. Een feit, dat door voor- en tegenstanders van religie erkend wordt,
ook door degenen, die ‘celebrate its apparent demise’. Analyse van literaire
teksten vanuit een religieus perspectief is mogelijk door een inventarisatie
te maken van belangrijke thema’s, die een rol spelen in de literatuur. Detweiler en Jasper noemen er vier: dood, bekering en extase, liefde en kwaad,
visioenen van het einde (apocalyptiek). Natuurlijk kunnen er ook nog andere thema’s genoemd worden, zo geven zij toe, als recht(vaardigheid), wet,
genade, gemeenschap, openbaring, transcendentie, deugd etc.25 Zij nodigen de lezer uit om in dit spoor verder te denken.
Mark Knight kiest in zijn boek An Introduction to Religion and Literature
eveneens voor een ‘religious reading’ van literaire teksten. Hij wil onderzoeken in hoeverre religie een ‘helpful lens’ is om over literaire teksten na te
denken. Kernbegrippen uit de religie en theologie vormen hierbij de leidraad: schepping, de ander, de wet, tolerantie, zonde, lijden en verlossing
in eschatologisch perspectief. Natuurlijk zijn er volgens Knight ook andere
manieren om de relatie tussen religie en literatuur te onderzoeken, bijvoorbeeld door het omgekeerde te doen: literatuur gebruiken als een lens om
over religie na te denken. In dit verband verwijst hij naar de opkomst van
de narratieve theologie, die laat zien dat het theologische discours meer
gediend wordt door het verhaal dan door ‘statements’.26
24
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In de Nederlandse literatuurwetenschap is religie lange tijd onderbelicht gebleven. In zijn studie over Nederlandse schrijvers en religie wijst de
literatuurwetenschapper Jaap Goedegebuure erop dat zijn vakgenoten lange tijd geen oog hadden voor de aanwezigheid van religie in de twintigsteeeuwse literatuur. Er leek een taboe te heersen op het benoemen van religie
in positieve zin. In literair Nederland werd religie vooral op polemische
wijze onder vuur genomen, bijvoorbeeld door critici als Rudy Kousbroek en
Gerrit Komrij. 27 Deze antireligieuze critici stonden in een Nederlandse
traditie die teruggevoerd kan worden tot de beroemde negentiende-eeuwse
schrijver Multatuli (Douwes Dekker) maar ook tot twintigste-eeuwse auteurs als Menno ter Braak en Willem Frederik Hermans.28 In de negatieve
houding ten opzichte van religie is pas de laatste decennia verandering
gekomen, mede door de publicatie in 1983 van de bundel Over God, waarin
een zevental auteurs, onder wie Oek de Jong en Frans Kellendonk, vrijmoedig spraken over God en geloven.29 Zij bleken niet de enigen te zijn, die in
hun literaire werk over religieuze thema’s reflecteerden, zoals duidelijk
wordt in het werk van onder meer Willem Jan Otten en Désanne van Brederode. Terwijl van de kant van de literatuurwetenschap meer aandacht
kwam voor religie, zo ontstond aan de kant van de religiewetenschappen
meer belangstelling voor literatuur, getuige bijvoorbeeld de instelling van
de leerstoel ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst’ in 2009 in Utrecht.
Deze leerstoel werd tot 2015 door Johan Goud bekleed.
Dit proefschrift wil ook een bijdrage leveren aan de dialoog tussen religie en literatuur, maar niet vanuit een ‘religious reading’, maar vanuit het
religiekritische perspectief van de nieuwe atheïsten. Sommige van de thema’s, die Detweiler en Jasper hierboven noemden, keren terug, maar dan
vanuit een atheïstisch perspectief. Dit perspectief wordt op een heel uitge27

Jaap Goedegebuure, Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010, Nijmegen: Vantilt,
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sproken wijze zichtbaar in de eerder genoemde beweging van het New
Atheism, die religie als een gevaarlijke misleiding ziet die mensen onmondig houdt en aanzet tot agressie. Niet de religie maar de wetenschap geeft
mensen geloof en vertrouwen en God is geen noodzakelijke voorwaarde
voor het hebben van transcendente gevoelens: kunst, cultuur, muziek en
natuur bieden daartoe de nodige mogelijkheden.30 Een seculiere levenswijze is een zinvolle manier van leven, die geen ontkenning van de wereld inhoudt maar juist de bevestiging van haar wil onderstrepen. Zij brengt de
‘fullness that religion always has promised’.31
Zoals boven al is aangegeven, menen Bradley en Tate in hun The New
Atheist Novel, dat de ideeën van de nieuw-atheïsten hun literaire neerslag
hebben gevonden in romans van vier hedendaagse Engelstalige romanschrijvers, die zich verwant voelen met het gedachtegoed van het New Atheism: Ian McEwan, Martin Amis, Philip Pullman en Salman Rushdie. In hun
inleiding zeggen de auteurs dat zij voor veel zaken in de romans van deze
vier schrijvers bewondering hebben. In het bijzonder noemen zij Rushdie
en de manier waarop hij oog heeft voor de complexiteit van de Islam, terwijl
er voor hem alle reden zou zijn om vanuit zijn persoonlijke ervaringen deze
religie aan te vallen. In hun studie onderzoeken Bradley en Tate de literaire
receptie van het New Atheism in het werk van bovengenoemde schrijvers,
omdat zij willen weten op welke manier de ideeën van het New Atheism
doorwerken in de romans van deze schrijvers.
Wat is het oordeel van Bradley en Tate over wat zij betitelen als de
‘New Atheist Novel’? Zij beschouwen de New Atheist Novel niet alleen als
een literaire neerslag van filosofische ideeën maar vooral als ‘een nieuw
front in de ideologische oorlog tegen religie, religieus fundamentalisme en,
na 9/11, religieuze terreur’. Tegelijkertijd zien zij de New Atheist novel als te
30
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dogmatisch in verhouding tot de visie die nieuwe atheïsten op het fenomeen roman hebben als een vrije ruimte waarin alles door iedereen en tegen iedereen gezegd kan worden en waarin alles besproken kan worden,
zelfs het bestaan van God. Bradley en Tate betitelen de New Atheist novel
als een ‘disturbing aesthetico-political dogmatism – about science, about
reason, about religion and, in many cases about Islam’.32
Maar is hun oordeel wel terecht? Naar mijn mening geldt hun oordeel
niet voor alle vier genoemde schrijvers in gelijke mate: McEwan en Rushdie
zijn in hun oordeel over religie veel minder dogmatisch dan hun beide collega’s. Daar komt nog iets anders bij: het is belangrijk om een onderscheid
te maken tussen de uitspraken in essays en de verhalen in hun romans.
Bradley en Tate baseren hun oordeel dat de New Atheist novel dogmatisch
is, meer op de essays dan op de romans van de vier genoemde schrijvers.
Maar Rushdie en McEwan denken in hun romans veel genuanceerder over
religie dan in hun essays. Immers zij maken gebruik van de mogelijkheden
die het literaire genre van de roman biedt, zoals polyfonie en ambiguïteit.
Daardoor is niet één stem dominant maar komen meerdere stemmen aan
bod zodat aan verschillende gezichtspunten een platform wordt geboden.
Bradley en Tate zijn zozeer bezig met hun polemiek tegen het New Atheism
dat zij te weinig ruimte inruimen voor een literair-kritische analyse van de
romans.
Het tweede bezwaar dat Bradley en Tate tegen de nieuw-atheïstische
roman hebben is dat de New Atheist novel niet atheïstisch genoeg zou zijn.
Daarmee bedoelen zij dat nieuw-atheïstische auteurs God hebben ingeruild
voor begrippen, die als het ware een metafysische lading krijgen, zoals de
rede, de natuurwetenschappen en – last but not least – de roman. De roman
is ‘the only narrative of transcendence’, waarin volgens Bradley en Tate de
nieuw-atheïstische schrijvers nog geloven. In de ogen van Bradley en Tate is
dat niet consequent en zouden echt atheïstische schrijvers niet hun toevlucht moeten nemen tot premissen, die net als het geloof in God, niet te
bewijzen zijn.
Wat Bradley en Tate aanvoeren als een bezwaar tegen de New Atheist
novel, namelijk dat deze niet atheïstisch genoeg zou zijn, zie ik zelf veeleer
32
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als een interessant punt om verder te onderzoeken, waarbij ik onderscheid
wil maken tussen de essays en de romans. Het zou kunnen zijn dat die elementen die Bradley en Tate benoemen als ‘transcendent’ in de New Atheist
Novel (geloof in de ratio, in de mens, in de roman, in de kunst) juist elementen zijn, die een niet-theïstisch perspectief zouden kunnen bieden en
zin geven aan een seculier bestaan. Dat roept de vraag op welke niettheïstische constructies van zin men als lezer kan ontlenen aan de romans
van schrijvers als McEwan en Rushdie, die zich blijkens hun uitspraken in
interviews en essays verwant voelen met de gedachten van het New Atheism. Wat biedt troost in situaties van dood en verlies?

[ 22 ]

Dood, verlies, en troost
In 2014 wijdde het Nederlands Theologisch Tijdschrift een dubbel themanummer aan het thema ‘dood en troost’. In de inleiding stellen Christoph Jedan
en Eric Venbrux dat troost in de loop van de twintigste eeuw ‘tot een marginaal onderwerp’ is verworden, ook binnen de theologie’.33 Er is volgens
hen behoefte aan een inhaalslag op dit punt, zoals die zich rond het thema
‘dood’ al heeft voltrokken. Een van de artikelen uit deze bundel, van de hand
van Nienke Fortuin en Hans Schilderman, gaat over troost als het einde van
het leven in zicht is. Waaraan ontlenen mensen troost als zij zelf het einde
van hun leven onder ogen moeten zien? Zij hebben deze vraag onderzocht
door middel van een analyse van gesprekken met mensen, die in de laatste
fase van leven verkeren. Deze gesprekken, opgetekend door een redacteur
van de NRC, verschenen tussen maart 2011 en maart 2013 als een serie van
108 artikelen in de NRC, onder de titel: ‘Het laatste woord’. Fortuin en
Schilderman selecteerden uit deze serie 88 interviews voor hun onderzoek.
De gesprekspartners werden gevonden via verwijzingen van hulpverleners
en spontane aanmeldingen. Uit een kwalitatieve tekstanalyse van deze gesprekken en de daarin genoemde vormen van troost kwam naar voren dat
maar 11 procent van de genoemde troostelementen geclassificeerd kunnen
worden als ‘transcendente troost’, zoals troost door gebed of meditatie of
door het geloof in de aanwezigheid van God: ‘als Hij bij mij is, dan kan mij
33
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ten diepste niets gebeuren’. In dit verband spraken enkelen ook over het
geloof in een weerzien met de geliefden na de dood. Dat betekent dat het
overgrote deel (89 procent) van de bronnen van troost als immanent (50
procent) of innerlijk (39 procent) omschreven kon worden. Onder immanente troost rekenden de onderzoekers onder meer zaken als muziek, literatuur en andere kunstvormen, het voeren van gesprekken of het afronden
van een ‘bucket list’. Onder innerlijke troost rekenden de onderzoekers
dankbaarheid over het leven en het accepteren van de troost als onderdeel
van het leven. Zij concludeerden: ‘Het levenseinde wordt in veel gevallen
constructief en in positieve betekenisverlening tegemoet getreden. Het
vermogen zich actief en passief tot de dood te verhouden wordt regelmatig
als kracht ervaren waarin transcendentie echter dikwijls ontbreekt en dat
vermogen weinig typisch religieuze expressie kent.’34 Hoewel deze artikelen
in de NRC zeker niet gezien kunnen worden als een representatieve steekproef, laten ze wel zien dat er buiten het theïstische perspectief ook troostelementen beschikbaar zijn die door mensen als constructief en positief
worden ervaren. Juist naar deze elementen ben ik op zoek in mijn proefschrift.
Christoph Jedan en Eric Venbrux, dit keer samen met Avril Maddrell,
werkten hun ideeën over troost verder uit in de in 2019 verschenen bundel
artikelen onder de titel Consolationscapes in the Face of Loss: Grief and Consolation in Space and Time. In deze bundel onderzoeken zij ‘spatial dimensions’,
dat wil zeggen, plaatsen en ruimtes, die geassocieerd worden met de dood,
zoals begraafplaatsen, monumenten ter nagedachtenis en andere plekken,
die voor nabestaanden een ruimte zijn en ruimte bieden voor troost. Zij
constateren opnieuw, dat het thema ‘troost’ van de culturele radar is verdwenen en tot een verwaarloosd thema geworden is binnen de religiewetenschap.35 Dit heeft volgens hen onder meer te maken met het feit dat het
woord ‘troost’ na de verschrikkingen van wereldoorlogen en genocides was
34
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gedevalueerd: wat viel er nog te troosten? Verder heeft het begrip troost, dat
vaak verbonden is met een religieus perspectief, door de secularisatie aan
waarde ingeboet. Een begrip als ‘coping’ is een meer eigentijds begrip geworden als het gaat om een omschrijving van het omgaan met een verlies.
Toch erkennen Jedan en Venbrux dat de aandacht voor troost niet geheel verdwenen is. Vanouds is ‘troost’ een belangrijk aandachtsveld binnen
de pastorale theologie en binnen de interdisciplinaire ‘death studies’ (thanatologie) is er belangstelling voor het fenomeen troost. Ook van antropologische zijde heeft het aspect troost aandacht gekregen, zoals Douglas
Davies laat zien. Hij legt bij het zoeken naar troost het accent op ‘words
against death’, daarbij niet alleen refererend aan woorden, maar ook aan
religieuze en seculiere rituelen, kunst, architectuur en muziek.36
In dit verband moet ook het werk van de godsdienstpsycholoog Dennis
Klass genoemd worden.37 Klass laat zien dat rouw geen lineair proces is, dat
op een bepaald moment kan worden afgesloten in de zin waarover Freud
hierover spreekt in zijn Trauer und Melancholie (1918). Volgens Klass kunnen
juist de ‘continuing bonds’ tussen nabestaanden en overledenen een bron
van troost zijn. In een artikel over omgang met de dood wijst Johan Goud
op het belang van de literatuur in de zoektocht naar een nieuwe relatie met
de gestorven ander.38 In dit verband kan men denken aan publicaties van
Nederlandstalige auteurs als Connie Palmen, Kristien Hemmerechts, Willem Jan Otten, A.F.Th. van der Heijden, P.F. Thomése, Anna Enquist en in
het Engelse taalgebied aan Joan Didion en Julian Barnes.39 Op dit genre
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boeken (fictie en non-fictie) zijn de woorden van laatstgenoemde auteur
van toepassing: ‘The fact that someone is dead may mean that they are not
alive, but doesn’t mean that they do not exist’.40 Op velerlei wijze wordt getracht dit gevoelen literair te vertolken. In deze lijn maar met een eigen
accent beweegt zich ook de studie van Ben Schomakers, Het begin van de
melancholie: Over verdriet, verlangen en werkelijkheid (2018). Schomakers definieert melancholie als ‘Een vermogen het leven telkens een wending ten
goede te geven, een heilzaam antwoord op verdriet te vinden en het leven in
zijn veelzinnige geheel te beamen’ (165). Wat verloren is (‘de geliefde’, ‘het
geliefde’, ‘ons vroegere zijn’) kan ook in de nieuwe werkelijkheid een plaats
krijgen zonder dat het verdriet de nieuwe toekomst blokkeert. Melancholie
is bij Schomakers niet een stemming of zoals bij Freud een pathologische
toestand in de vorm van een depressie maar een vorm van ‘geslaagd verdriet’.41
De psychiater Frank Koerselman benadert troost vanuit het woord ‘coping’. ‘Coping’ is volgens hem afgeleid van het Franse werkwoord ‘couper’,
(snijden), het afkappen van een ondraaglijke situatie. Bij ‘coping’ gaat het er
dus om dat je je realiseert dat de situatie niet echt verandert, maar dat je er
een draai aan geeft om er beter mee te kunnen omgaan. ‘Coping’ is volgens
Koerselman een aspect van betekenisverlening en heeft te maken met zingeving: de negatieve betekenis wordt veranderd in een positieve. ‘Coping’ is
dus het vermogen om te kunnen omgaan met tegenslag.42 Koerselman constateert dat bij het beschouwen van uiteenlopende levensbeschouwingen
(seculier en religieus) het vruchtbaar is om te kijken naar de manier waarop
zij aankijken tegen de menselijke autonomie en de mate waarin zij geborgenheid bieden. Maximale autonomie vindt men volgens Koerselman vooral bij seculiere levensbeschouwingen, terwijl verbondenheid kenmerkend is
voor religieuze levensbeschouwingen. Beide polen lijken niet veel met elDe Arbeiderspers 2008; Joan Didion, The year of magical thinking, Londen: Fourth Estate, 2005; Julian Barnes, Levels of Life, Londen: Jonathan Cape, 2013.
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kaar gemeen te hebben, maar staan volgens Koerselman in de kern voor
hetzelfde: ‘Wat ze gemeen hebben is dat ze elk op hun eigen manier zekerheid zoeken in ons onvoorspelbare bestaan, én dat ze proberen de menselijke angst voor de dood beheersbaar te maken’. De manier waarop dat gebeurt is echter verschillend: ‘“Religieus” laat het roer graag aan een vertrouwde stuurman over, “humanistisch” wil absoluut zelf de koers kunnen
bepalen’. De bevrediging van basale behoeften als geborgenheid en autonomie helpt bij het omgaan met tegenslagen, zo concludeert Koerselman.
Zowel het gevoel dat je ergens bij hoort (familie, buren, collega’s, vrienden)
of dat je deel uitmaakt van een groter zinsverband als ook de overtuiging
dat je zelf alles onder controle hebt, helpen om staande te blijven bij tegenslag.43
De relatief geringe aandacht voor het thema troost binnen religiestudies brengt Christoph Jedan ertoe om zich af te vragen wat nu eigenlijk
troost is en hoe op een meer systematische en conceptuele manier over
troost nagedacht kan worden. Na uitgebreide bestudering van publicaties
over troost vanaf de Griekse oudheid tot en met de 20e eeuw, komt Jedan tot
de volgende definitie van troost:
‘Consolation is a family of practices and interventions (comforting gestures, rituals, oral or written communication, etc.) that aim to reduce
distress produced by the experience of the limitations of human existence, to restore as much as possible normal functioning, and to foster
resilience in the face of past as well as (unspecified) future losses’.44
Daarmee formuleert hij drie doelen, die troost wil bereiken in de confrontatie met verlies en dood: het verminderen van verdriet, het versterken van de
veerkracht en het herstel van een normaal functioneren van de overlevende
na de confrontatie met verlies en dood. Troost kan gezien worden als een
serie argumenten en handelingen waardoor mensen erin slagen staande te
43

Koerselman, Wie wij zijn, 228-9, 235.
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blijven en weer verder te gaan. Om duidelijk te maken op welke wijze deze
doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, ontwerpt Jedan een radargrafiek met vier assen, waarlangs troost functioneert. Aangezien Jedan
deze grafiek niet echt met kwantitatieve gegevens heeft ingevuld, beperk ik
mij hier tot een uitleg van de vier variabelen (assen) die hij onderscheidt als
vier wegen waarlangs troost functioneert.
Troost gaat, zo laat de eerste as zien, over het reguleren van het verdriet om te komen tot een acceptabele vorm van verdriet, een verdriet
waarmee te leven valt. De relatie met de gemeenschap, waar het individu
deel van uitmaakt, is hierbij een voorwaarde, aangezien een rouwproces
ook een sociale constructie is. Troost wil in de tweede plaats de rouwende
helpen het leven weer op orde te brengen door een beroep te doen op zijn of
haar veerkracht. Zo zouden bijvoorbeeld de rouwenden gesteund kunnen
worden door de wetenschap dat zij in het verleden met vergelijkbare vormen van verlies op een bewonderenswaardige manier konden omgaan en
zich deel wisten van een gemeenschap rondom hen. In de derde plaats
biedt troost volgens Jedan een ‘therapeutic account of death’: troost biedt
ingrediënten voor een levensvisie (‘world view’), waarbij dood en verlies een
bepaalde plaats krijgen toebedeeld en onderdeel zijn van een groter verhaal,
dat helend werkt (‘healing narrative’). Deze levensvisie kan zowel theïstisch
zijn (bijvoorbeeld een God, die omziet naar mensen) als atheïstisch (bijvoorbeeld de dood als onderdeel van de natuur). In de vierde plaats probeert troost het leven van de overledene op narratieve wijze te beschrijven
om op deze wijze de ‘legacy’ van de overledene vast te leggen en te laten
zien dat hij of zij nog steeds relevant is voor de nabestaanden en in zekere
zin nog steeds in hun midden vertoeft. Bij het beschrijven van wat de overledene heeft achtergelaten valt de nadruk op het biografische element: wat
stond centraal in zijn of haar leven? Jedan signaleert dat er in de loop der
tijd op dit punt een verschuiving heeft plaats gevonden: waar in de premoderne tijd de nadruk lag op de deugden van de overledene is er vandaag ook
meer aandacht voor de meer typerende en soms ontwapenende karaktereigenschappen van de overledene.
Dit model met de drie doelen en de vier variabelen is ontworpen voor
troost in geval van dood, maar het kan volgens Jedan ook gebruikt worden
voor andere vormen van verlies. Jedan presenteert dit model als een ‘heuristisch’ model, waarmee ontwikkelingen in heden en verleden vergeleken kun-
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nen worden en dat met nieuwe variabelen aangevuld kan worden. In mijn
proefschrift gebruik ik dit model van Jedan om de verschillende dimensies
van troost, die bij de analyse van de geselecteerde romans worden gevonden, in kaart te brengen. Daarbij ben ik mij ervan bewust, dat troost niet
altijd als positief ervaren hoeft te worden. Er zijn situaties denkbaar waarin
mensen zich verzetten tegen sommige vormen van troost, omdat daarmee
verlies en dood te veel toegedekt en verbloemd zouden worden. Daarentegen willen zij vasthouden aan het verdriet en de blijvende herinnering aan
het verlies koesteren. Van deze ‘anticonsolatory practice of mourning’, zo
betoogt Tammy Clewell, getuigen de twee romans, die Virginia Woolf na de
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog schreef: Jacobs Room (1922) en
To the Lighthouse (1927). Woolf’s teksten weigeren het verleden als afgesloten
te zien met als gevolg dat ‘one is still in mourning but no longer exclusively
devoted to mourning’. Juist dit weigeren van troost heeft, volgens Tammy
Clewell, een ‘healing power’ in het besef dat we zullen moeten blijven leven
met het gegeven van verlies en dood.45

Onderzoeksvragen en werkwijze
Dit onderzoek wil een bijdrage zijn in het interdisciplinaire veld van religie
en literatuur. Door middel van een analyse van literaire vormen van atheisme wil ik een bijdrage leveren aan het debat over seculiere, dat wil zeggen
niet-theïstische, vormen van troost in de confrontatie met verlies en dood.
Als binnen een seculiere maatschappij de troost, die de religie vanouds
bood, geen optie is, welke vormen van troost zijn er dan wel te vinden? Deze
dissertatie beoogt niet een systematisch-theologische c.q. godsdienstwijsgerige analyse van het nieuwe atheïsme te geven, maar onderzoekt de pastoraal-theologisch gemotiveerde vraag naar de mogelijkheid van troost in
een seculiere, nieuw-atheïstische context door de nauwkeurige analyse van
een zorgvuldig geselecteerd literair corpus. Dit bestaat uit romans van twee
Engelse en twee Nederlandse auteurs. In mijn analyse van deze romans zal
ik die verwantschap met het nieuwe atheïsme aannemelijk maken om ver45

Tammy Clewell, ‘Consolation Refused: Virginia Woolf, The Great War, and
modernist mourning ’, Modern Fiction Studies, 50, 1, voorjaar 2004, 197-223; zie ook
Tammy Clewell, Mourning, Modernism, Postmodernism, Palgrave Macmillan, 2009.
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volgens mijn hoofdvraag te onderzoeken: hoe gaan personages in deze romans om met verlies en dood en waardoor voelen zij zich zo getroost, dat
zij zich staande en gaande weten te houden? Bij de zoektocht naar vormen
van troost gebruik ik het hierboven gepresenteerde model van Christoph
Jedan.
Voor mijn onderzoek is het van belang te weten wat het nieuwe atheisme inhoudt en hoe aanhangers van deze levensvisie aankijken tegen verlies, dood en troost. Dat onderzoek ik door in het bijzonder de vier meest
spraakmakende auteurs van deze stroming nader te bestuderen. Vervolgens bekijk ik hoe de roman als bron van onderzoek kan dienen. Wat is de
kracht van de roman? Hoe kan ik de geselecteerde romans zo lezen dat zij
mij helpen een antwoord op mijn onderzoeksvragen te vinden? Daarmee
kom ik tot de kern van mijn onderzoek: de bestudering van de geselecteerde romans. Hierbij zal ik gebruik maken van literatuurwetenschappelijke
inzichten over de manier waarop de narratieve communicatie plaats vindt.
Allereerst is er sprake van een focus op de romanpersonages en hun ervaringen met verlies en dood. Vervolgens zal de aandacht gericht worden op
de verteller en de geadresseerde, waarbij gekeken wordt hoe de verteller de
personages positioneert. Een derde leesniveau, dat betrekking heeft op de
geïmpliceerde auteur, is het belangrijkste voor mijn onderzoek. Immers op
dit niveau, dat de mogelijkheid biedt om zicht te krijgen op de gedachten en
ideeën van de auteur, geef ik mijn eigen interpretatie van de tekst met het
oog op de hierboven genoemde onderzoeksvragen. Langs deze weg hoop ik
inzicht te verkrijgen in de manier waarop de tekst, waarvan de romanpersonages deel uitmaken, het probleem van verlies en dood aan de orde stelt.

Hoofdstukindeling
Na de inleiding, die het eerste hoofdstuk vormt, schets ik in het tweede
hoofdstuk een beeld van het New Atheism: wat zijn de kenmerken van deze
atheïstische beweging en waarin onderscheidt dit nieuwe atheïsme zich
van het al veel langer bestaande atheïstische denken? Vervolgens komt de
kritiek op het New Atheism aan de orde, met name hun negatieve en dogmatische visie op religie en geloven en hun geen oog hebben voor ontwikkelingen zowel binnen het theïsme (zoals het post-theïsme) als het atheïsme
(zoals het religieus atheïsme).
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De behandeling van het New Atheism spitst zich in dit hoofdstuk toe
op de vraag hoe binnen de denkwereld van het New Atheism nagedacht
wordt over troost in verband met verlies en dood. Daartoe kijk ik allereerst
naar de manier waarop nieuw-atheïstische denkers als Richard Dawkins,
Daniel Dennett, Sam Harris en Christopher Hitchens hun gedachten formuleren over dood en troost, waarbij zij teruggrijpen op filosofen uit de
klassieke oudheid, zoals Epicurus en Lucretius. Maar naast deze inventarisatie zal ik het verschijnsel van verlies en dood binnen het New Atheism ook
problematiseren. Immers: het New Atheism is een optimistische levensbeschouwing die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Verlies en dood
zijn moeilijk inpasbaar in een dergelijke kijk op het leven maar zij zijn niettemin een realiteit. Hoe pareert het New Atheism verlies en dood als manifestaties van het kwade? Ik zal laten zien hoe het nadenken over de theodicee, dat oorspronkelijk zijn plaats heeft binnen een theïstische samenhang
en probeert God en het kwade met elkaar te rijmen, ook vruchtbaar kan zijn
voor een atheïstische levensvisie.
In hoofdstuk drie staat de roman als literair genre centraal, waarbij allereerst wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen het ontstaan
van de roman en secularisatie. De uitspraak van Georg Lukács: ‘The novel is
the epic of a world that has been abandoned by God’ neem ik daarbij als
uitgangspunt.46 Maar zo’n causaal verband tussen het ontstaan van de roman en secularisatie is niet onomstreden, aangezien religie nog steeds een
belangrijke rol speelt in de seculiere maatschappij en in de thema’s die in de
romans aan de orde komen. Vervolgens wil ik onderzoeken of en hoe de
roman als literair genre een middel kan zijn dat helpt bij het zoeken naar
zin en betekenis in het seculiere leven, in het bijzonder in de confrontatie
met verlies en dood. Daarbij maak ik gebruik van die inzichten van de postklassieke narratologie, die de nadruk leggen op het ethische en retorische
aspect van teksten, zoals naar voren komt in de publicaties van Wayne
Booth, Martha Nussbaum en James Phelan.47
46
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In de hoofdstukken vier en vijf bespreek ik romans van schrijvers, die
Bradley en Tate beschouwen als vertegenwoordigers van wat zij betitelen
als de ‘New Atheist Novel’. Bradley en Tate noemen er vier: Ian McEwan,
Salman Rushdie, Martin Amis en Philip Pullman. Voor mijn onderzoek heb
ik McEwan en Rushdie gekozen, aangezien Amis zijn verwantschap met het
New Atheism uitsluitend in essays verwoordt, terwijl Pullman eerder een
schrijver van ‘fantasy’ is dan van romans. Ik concentreer mij op twee romans van McEwan (Saturday, 2005) en The Children Act (2014). Van Salman
Rushdie staan in mijn onderzoek centraal de romans The Satanic Verses
(1988) en The Enchantress of Florence (2008). In het bijzonder wordt gekeken
hoe personages in deze romans omgaan met verlies en dood en waaraan zij
troost ontlenen.
In de hoofdstukken zes en zeven spitst het onderzoek zich toe op een
Nederlandse equivalent van de Engelse, door het New Atheism geïnspireerde schrijvers. Een tweetal Nederlandstalige auteurs, waarvan ik vermoed
dat zij verwantschap vertonen met de ideeën van het New Atheism, komt
hiervoor in aanmerking. In hoofdstuk zes zal ik een aantal romans van de
schrijfster Anna Enquist op dit punt onderzoeken. Zij heeft een uitgesproken atheïstische levensvisie. Zij combineert niet alleen het schrijverschap
met een praktijk van psychoanalyse, maar laat ook de muziek een belangrijke rol in haar romans spelen. Een drietal romans, die Anna Enquist schreef
wordt in dit onderzoek betrokken: Het geheim (1997), Contrapunt (2008) en
Kwartet (2014).
In hoofdstuk zeven wil ik nagaan in hoeverre de romans van Hafid
Bouazza een Nederlands equivalent zijn van de romans van de nieuwatheïstische schrijvers, die Bradley en Tate noemen. Zijn uitgesproken kritische en atheïstische opstelling ten opzichte van de Islam biedt daarvoor
de nodige aanknopingspunten. Bovendien vertoont zijn soms magischrealistische kijk op de werkelijkheid interessante parallellen met de romans

Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction, Berkeley et.: University of California Press, 1988; James Phelan, Narrative as Rhetoric: Technique, Audiences, Ethics, Ideology, Columbus: Ohio State University, 1996 en James Phelan, Somebody Telling
Somebody Else: A Rhetorical Poetics of Narrative, Columbus: The Ohio State University, 2017.
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van Salman Rushdie. Drie romans van Bouazza zullen hierbij nader geanalyseerd worden: Paravion (2003), Spotvogel (2009) en Meriswin (2014).
In het laatste hoofdstuk, de conclusie, komen de lijnen uit de voorafgaande hoofdstukken samen. Dan zal blijken dat de inzichten van Christoph Jedan, die langs vier assen de vormen en effecten van troost in kaart
heeft gebracht, voor mijn onderzoek een zinvol heuristisch model is geweest om zicht te krijgen op de manier waarop personages uit romans van
auteurs, die verwantschap met het nieuwe atheïsme vertonen, omgaan met
verlies en dood. Tenslotte ga ik in de conclusie in op de vraag in hoeverre de
nieuw-atheïstische vormen van troost, die uit mijn onderzoek naar voren
komen, verwantschap vertonen met stromingen als het posttheïsme en
religieus atheïsme. Zij delen gevoelens van eerbied en ontzag voor de
schoonheid van de kosmos en zij staan beide open voor het transcendente
element in kunst, literatuur en muziek. Geloven en niet-geloven worden
vaak beschouwd als tegenpolen van elkaar. Ik kom tot de conclusie dat de
verschillen kleiner zijn dan vaak wordt aangenomen en dat een seculier
wereldbeeld een vorm van troost kan bieden die even betekenisvol kan zijn
als een religieus wereldbeeld.

HET NIEUWE ATHEÏSME

2. Het nieuwe atheïsme
Inleiding
Om een helder zicht te krijgen op het thema ‘troost’ in de nieuwatheïstische roman is het belangrijk om eerst nader in te gaan op het ‘New
Atheism’. In hoeverre kan de levensvisie (world view) van de nieuwe atheïsten troost bieden in situaties van dood en verlies? In dit hoofdstuk komt
allereerst het ontstaan van de beweging aan de orde en wordt het gedachtegoed van het New Atheism besproken aan de hand van de publicaties van
vier prominente auteurs. Door hun optreden in de media en door veelvuldig
naar elkaar te verwijzen versterkten ze de indruk dat ze een welomlijnde
denkbeweging representeerden.1 Vervolgens komt een aantal positieve en
negatieve reacties op het nieuwe atheïsme aan de orde, waardoor de belangrijke thema’s in het debat verder worden uitgediept. De discussie
mondt uit in een beschouwing over de plaats van troost in een niettheïstische wereldvisie.
Een algemeen geaccepteerde definitie van atheïsme valt moeilijk te geven. In de bestaande definities ligt het accent ofwel op het ontkennen van
het bestaan van een God of goden dan wel in een nadrukkelijke afwijzing
daarvan. Het Oxford Handbook of Atheism definieert atheïsme als de ‘absence
1

Thomas Zenk noemt deze vier namen als de meest prominente nieuw-atheïstische
auteurs. Andere namen die gerelateerd kunnen worden aan het New Atheism zijn
A.C. Grayling, Ayaan Hirsi Ali, Victor Stenger, Steven Weinberg, Lawrence Krauss,
Peter Sloterdijk, Michel Onfray, Slavoj Žižek. Thomas Zenk, ‘New Atheism’, in:
Stephen Bullivant en Michael Ruse (red.), The Oxford Handbook of Atheism, Oxford:
Oxford University Press, 2013, 245. Ook Amarnath Amarasingam noemt bovengenoemde vier auteurs als de meest prominente nieuwe atheïsten. Amarnath Amarasingam (red.), Religion and the New Atheism: A Critical Appraisal, Leiden: Brill Academic Publishers, 2010, 1-8.
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of a belief in the existence of a God or gods’.2 Het voordeel van deze definitie is dat zij open is. Zij spreekt uitsluitend over de afwezigheid van een
geloof in het bestaan van een God of goden. Binnen deze definitie is zowel
ruimte voor zwakke vormen van atheïsme, zoals het agnosticisme, als voor
sterke vormen, waarbij sprake is van de besliste overtuiging dat er geen
God is. Van die laatste is het New Atheism een sprekend voorbeeld, waarbij
bovendien sprake is van een zekere vijandigheid ten opzichte van het fenomeen religie. Met de term ‘New Atheism’ wordt een atheïstische en antireligieuze stroming aangeduid waarvan het gedachtegoed teruggaat op de
publicaties van een aantal wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk en in
de Verenigde Staten. De meest prominente onder hen zijn de Amerikanen
Sam Harris (filosoof, neurowetenschapper) en Daniel Dennett (filosoof), de
Brit Richard Dawkins (wetenschapsfilosoof en evolutionair bioloog) en
Christopher Hitchens (literair criticus), die zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit bezat. Hun ideeën kregen grote bekendheid door de
aandacht van de media, die in 2006 het begrip ‘New Atheism’ lanceerden.
Zo schreef de Amerikaanse journalist Gary Wolf een artikel over deze beweging, getiteld: ‘The Church of the Non-Believers’, dat verscheen in het magazine Wired, met op de cover de titel ‘The New Atheism’. Het valt op dat de
beweging beschreven wordt in een terminologie, die ontleend is aan het
kerkelijk idioom (‘The Church of the Non-Believers’). Niet alleen in kerkelijke termen wordt de beweging beschreven, maar ook aan het militaire jargon worden termen ontleend om de beweging te ‘framen’: zij vechten als
een leger tegen de vijand, die God heet: ‘They are gunning for God’.3 Zelf
gebruiken de vier auteurs, die als de kern van het nieuwe atheïsme worden
beschouwd, deze terminologie niet.4 Zij duiden zich zelf aan als ‘nonbeliever’, ‘godless’, ‘atheist’. Sommigen van hen stelden voor de term ‘bright’
(als zelfstandig naamwoord) te gebruiken op dezelfde wijze als het woord
’gay’ voor homo’s fungeert. ‘A bright is a person whose world view is free of
2

Stephen Bullivant, ‘Defining “Atheism”’, in: Stephen Bullivant en Michael Ruse,
The Oxford Handbook of Atheism, Oxford: Oxford University Press 2013, 11-21.
3
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4
Voor verdere details over de oorsprong van de naam ‘New Atheism’, zie het artikel van Thomas Zenk in bovengenoemde Oxford Handbook of Atheism, 251-2.
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supernatural and mystical elements. The ethics and actions of a bright are
based on a naturalistic world view’, zo schreef Dawkins.5 Ook Daniel Dennett voelde zich aangetrokken tot het woord ‘bright’ en schreef een bijdrage
in de New York Times, waarin hij degenen die zich niet kunnen herkennen in
een supernaturalistische levensvisie, opriep om ‘uit de kast te komen’ en
hun stem te laten horen in de Amerikaanse maatschappij.6 Hitchens voelde
zich niet aangesproken door het voorstel van Dawkins en Dennett dat atheisten zich zouden tooien met het woord ’bright’, een ‘cringe-making proposal’, volgens Hitchens.7
Waardoor ontstond deze nieuwe atheïstische beweging en wat maakte
dat zij zo populair werd? Veelal worden de aanslagen van 11 september 2001
genoemd als een belangrijke factor. Religie zou aanzetten tot radicalisme
en geweld, mensen verblinden en de ratio uitschakelen. Alleen het hogere
religieuze doel zou tellen. De titel van het boek van Sam Harris The End of
Faith – religion, terror, and the future of reason is in dit opzicht kenmerkend.8
Niet het geloof, dat zich verbindt met religie en terreur teweeg brengt, heeft
de toekomst, maar de rede, die een beroep doet op het onafhankelijke denken. Dit boek wordt wel als het startpunt gezien van de beweging van het
nieuwe atheïsme.
Een andere factor die van invloed geweest zou kunnen zijn op het ontstaan van het nieuwe atheïsme was de verbazing en ergernis over het feit
dat religie tegen alle verwachting in nog steeds niet weg te denken viel in
een seculiere maatschappij. Volgens de socioloog William Stahl voelden de
nieuwe atheïsten zich zeer bedreigd door een maatschappij, die zich langzamerhand verwijderde van de waarden van de Verlichting.9 Datzelfde ge5

Richard Dawkins, ‘The future looks bright’, The Guardian, 21 juni 2003.
Daniel Dennett, ‘The bright stuff’, New York Times, 12 juli 2003.
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New Atheism: A critical appraisal, Leiden: Brill Academic Publishers, 2010, 107. Christopher Hitchens pleit voor een nieuwe Verlichting, waarbij Hitchens drie zaken in
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voel van verbazing en ergernis vertolkte de Britse schrijver Ian McEwan in
zijn toespraak in 2006 bij de dertigste verjaardag van het boek over evolutie
van Richard Dawkins The Selfish Gene: ‘Few of us, I think, in the mid-1970s,
when The Selfish Gene was published, would have thought we would be dedicating so much mental space to discussing religious faith in this new century’. Volgens McEwan was de gedachte dat geloof, dat niets nuttigs te melden had op het gebied van de kosmologie, geologie of geneeskunde, zich
uiteindelijk zou terugtrekken op het gebied waar het thuishoort, namelijk
binnen de privacy van het individuele geweten. ‘We were wrong’, aldus
McEwan. In het publieke discours claimden de ‘sky-god worshippers’ steeds
meer ruimte om ons te vertellen hoe we moesten leven en denken.10
Dat religie nog steeds een prominente rol in de samenleving speelde
werd ook zichtbaar in de beweging van Christian Right in Amerika. De ergernis over de manier waarop religie daar domineerde, bleek een goede
voedingsbodem voor het nieuwe atheïsme te zijn. Christian Right manifesteerde zich als een conservatief evangelische beweging, die de steun genoot
van de toenmalige president G.W. Bush. Zij had een uitgesproken mening
over een aantal ethische zaken, waarbij de bijbel en het christelijk geloof
normatief worden geacht en zichtbaar aanwezig dienen te zijn in de maatschappij: men is anti-abortus ( Pro Life beweging), tegen euthanasie, tegen
‘same-sex marriage’ en is gekant tegen ‘stem cell research’. En natuurlijk
koos men onomwonden voor creationisme en intelligent design en keerde
men zich tegen de evolutionaire visie van Darwin. In zo’n klimaat zijn alternatieven voor de allesbepalende rol die geloof en religie spelen, zeer welkom. ‘New Atheism’ was zo’n alternatief, waarin mensen een perspectief
werd geboden om onder de verstikkende werking van religie en geloof uit
te komen en zelf hun eigen vrije keuze te maken, geleid door ratio en wetenschap.

het bijzonder noemt: ruimte voor de vrije bestudering van literatuur en poëzie, die
superieur zijn aan heilige teksten, vrij wetenschappelijk onderzoek en tenslotte de
loskoppeling van seksualiteit van angst, ziekte en tirannie, op voorwaarde dat religies verbannen moeten worden om aan dit discours deel te nemen. Hitchens,
God Is Not Great, 283.
10
Ian McEwan, ‘A parallel tradition’, The Guardian, 1 april 2006.
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Wat verklaart de populariteit van deze beweging? In zijn artikel ‘The
New Atheism and sociology: Why here? Why now? What next?’11 stelt Stephen Bullivant de vraag hoe het komt dat de nieuw-atheïsten zo ongekend
populair geworden zijn en op een brede aandacht van de media konden
rekenen. Blijkbaar hadden zij een gevoelige ‘social nerve’ geraakt. Naast de
impact die de terroristische aanslagen hadden, het debat over Intelligent
Design en het algemene cynisme en wantrouwen ten opzichte van (religieuze) instituties noemt Bullivant nog een opmerkelijk punt met name wat
de Verenigde Staten betreft. Atheïsten hebben in de Verenigde Staten vaak
het stigma niet patriottisch genoeg te zijn. Dat beeld stamt uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw toen een Koude Oorlog ontstond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, waarbij het christelijke en kapitalistische
Amerika kwam te staan tegenover de atheïstische en communistische Sovjet-Unie. Verder werden atheïsten met argwaan bekeken omdat zij met hun
atheïstische houding de ‘civil religion’, een essentiële pijler in de Amerikaanse maatschappij, zouden ondermijnen. Door de ‘war on terror’ ontstond opeens een nog niet eerder vertoond verschijnsel: een Amerikaans
patriottisch atheïsme.12
Door de aanslagen van 9/11 werd duidelijk hoe gevaarlijk religie kon
zijn. Wellicht onder de indruk van deze aanslagen verdedigden Harris en
Hitchens de controversiële Amerikaanse betrokkenheid in Irak en Afghanistan, terwijl Hitchens Guantanamo Bay verdedigde en Harris openlijk de
ondervragingsmethoden van gevangen genomen terroristen ondersteunde.
Dit laatste kwam Harris overigens terecht op veel kritiek te staan.13 Deze
conservatieve opstelling van deze nieuwe atheïsten is opmerkelijk omdat
11

Stephen Bullivant, ‘The New Atheism and sociology: why here? why now? what
next?’ in: Amarnath Amarasingam (red.), Religion and the New Atheism: A critical appraisal, Leiden: Brill Academic Publishers, 2010, 109-124.
12
Susan Sontag onderstreept het belang van het hebben van een religie in de
Verenigde Staten: ‘(…) in the United States it’s not important which religion you
adhere to, as long as you have one (…) The very fact of being religious ensures respectability, promotes order, and gives the guarantee of virtuous intentions to the
mission of the United States to lead the world’. Susan Sontag, ‘Literature is freedom’ (The Friedenspreis Acceptance Speech), in: Susan Sontag, At the Same Time:
Essays & Speeches, New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2007, 201-202.
13
Harris, The End of Faith, 192-199.
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een atheïstische levensbeschouwing vaak geassocieerd wordt met liberaal
politieke standpunten.14
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Het gedachtegoed van de nieuwe atheïsten: de ‘Four Horsemen’
Wat zijn nu de belangrijkste gedachten van de ‘Four Horsemen’, zoals Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett en Sam Harris worden genoemd, met een term die verwijst naar de vier ruiters uit de Apocalyps.15 Het nieuw-atheïstische gedachtegoed is een moeilijk te definiëren
begrip omdat de hierboven genoemde vier auteurs in hun benadering van
God en geloof, religie en de ethiek onderlinge verschillen vertonen. Maar,
zoals we zullen zien, zij hebben gemeen dat zij uitgesproken opvattingen
hebben over vier punten: de onwaarschijnlijkheid van het bestaan van God,
de overtuiging dat geloven irrationeel is en – als derde punt – dat religie
slecht is omdat zij de verhoudingen vergiftigt en aanzet tot geweld. Bovendien is religie een belemmering om op eigentijdse en seculiere wijze na te
denken over de vragen van goed en kwaad. In de vierde plaats delen zij een
optimistisch mensbeeld, waarbij de mens via rede en wetenschap unieke
kansen wordt geboden in dit bestaan, dat eenmalig is. In het onderstaande
worden bovengenoemde vier gemeenschappelijke kenmerken van de nieuwe atheïsten verder uitgewerkt.
Allereerst stellen de nieuwe atheïsten het bestaan van een God ter discussie. ‘There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life’
was de slogan, die in 2008 op vele Londense bussen te lezen viel als onderdeel van een actie, georganiseerd door Britse humanisten en ondersteund
door Richard Dawkins. De slogan is illustratief voor het gedachtegoed van
14

Stephen LeDrew beschouwt de beweging van het nieuwe atheïsme als te divers
om deze te bestempelen als liberaal of conservatief, maar op een aantal terreinen
(veiligheid, economie en gender) positioneert hij deze stroming aan de rechterzijde van het politieke spectrum: Stephen LeDrew, The Evolution of Atheism: The Politics of a Modern Movement, Oxford: Oxford University Press, 2016, 178-212.
15
De term ‘Four Horsemen’ werd voor het eerst gebruikt tijdens een discussie tussen bovengenoemde vier auteurs op 30 september 2007 ten huize van Christopher
Hitchens in Washington. Oorspronkelijk zou ook Ayaan Hirsi Ali aan het gesprek
deelnemen. Te vinden op Youtube. De tekst van het gesprek is gepubliceerd in: The
Four Horsemen: Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens: The discussion that sparked an atheist revolution, Londen: Bantam Press, 2019, 39-131.
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de nieuwe atheïsten: dat er waarschijnlijk geen God bestaat (Dawkins gaf
een van zijn hoofdstukken in zijn boek de titel mee: ‘Why there almost certainly is no God’, wat nog iets stelliger klinkt) en dat deze constatering
mensen de ruimte en de vrijheid geeft om zonder metafysisch gepieker van
het leven te kunnen genieten.16
In zijn behandeling van de Godsvraag stelt Dawkins, die van de vier
genoemde auteurs het meest uitvoerig op deze vraag ingaat, de evolutieleer
tegenover het theïsme, dat hij betitelt als de ‘God-hypothese’. Deze Godhypothese wordt als volgt gedefinieerd: ‘There exists a superhuman, supernatural intelligence who deliberately designed and created the universe and
everything in it, including us.’ Deze bovennatuurlijke intelligentie schiep
niet alleen het universum, hij is ook een persoonlijke God, die in het universum woont of misschien wel daarbuiten. Het karakter van deze God, speciaal de oud-testamentische God, karakteriseert Dawkins als ‘arguably the
most unpleasant character in all fiction’. Jaloers, wraakzuchtig, een meedogenloze control-freak, homofobisch, vrouwonvriendelijk, een bloeddorstige
‘ethnic cleanser’, racistisch, ‘capriciously malevolent bully’, zijn enkele van
de kenmerken, waarmee Dawkins deze God typeert. Tegenover deze Godhypothese stelt Dawkins zijn alternatieve visie: ‘any creative intelligence, of
sufficient complexity to design everything, comes into existence only as the
end product of an extended process of gradual evolution’.17 Oorsprong van
alles is niet God als ontwerper en schepper van het universum, maar een
geleidelijke, evolutionaire ontwikkeling.
Van de zogenaamde Godsbewijzen, die in de loop der geschiedenis
ontwikkeld zijn, is Dawkins niet onder de indruk. Zij lijken op rationele
wijze het bestaan van God aan te tonen, maar de premissen waar zij van
uitgaan zijn volgens Dawkins dubieus. In zijn boek bespreekt Dawkins de
klassieke godsbewijzen zoals het ontologisch godsbewijs van Anselmus en
16

Zo ook de Britse filosoof, A.C. Grayling, die positief staat tegenover het nieuwe
atheïsme: ‘In my view, the argument against religion is an argument for the liberation of the human mind, and the possibility of at last formulating an ethical
outlook that all humankind can share, thus providing a basis for a much more integrated and peaceful world’. A.C. Grayling, The God Argument: The Case against Religion and for Humanism, Londen: Bloomsbury, 2013, 7.
17
Richard Dawkins, The God Delusion, Londen etc.: Bantam Press 2006, 31.
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de vijf ‘proofs’ van Thomas van Aquino, waarbij alleen het vijfde bewijs (het
teleologische bewijs of het ‘argument from design’) volgens Dawkins vandaag nog impact heeft. Hij vindt dat dankzij Darwin dit ‘argument from
design’ op overtuigende wijze is weerlegd. Evolutie door natuurlijke selectie
biedt een veel betere verklaring voor de orde en het ‘design’ van deze wereld
dan een hypothetische God, die dit alles geschapen heeft. Volgens Thomas
Nagel spitst rond dit ‘argument from design’ de discussie, die Dawkins wil
voeren, zich toe, omdat Dawkins vindt ‘dat de huidige wetenschap ons op
beslissende wijze reden geeft om dit ‘argument from design’ te verwerpen
en het bestaan van God als overweldigend onwaarschijnlijk te beschouwen’.18
Het is dus volgens Dawkins onwaarschijnlijk dat God bestaat. Het woord
‘onwaarschijnlijk’ is hierbij het trefwoord. Het begrip wordt door theïsten
gebruikt om te concluderen tot het bestaan van God: omdat het onwaarschijnlijk is dat de schepping zomaar ontstaan is, moet er wel een schepper
zijn. Dawkins gebruikt de term om aan te tonen dat het onwaarschijnlijk is
dat God bestaat en dat de evolutieleer van Darwin een veel betere verklaring
is voor het ontstaan van deze wereld.19 Zo’n verklaring is als een ‘crane’, een
(hijs)kraan, die zich langzaam vanaf de grond omhoog richt en tot grote
hoogten kan komen. Darwins leer is als zo’n ‘crane’: ze laat zien, hoe het leven
vanaf het eenvoudige begin in de oertijd tot duizelingwekkende hoogten kan
komen. Het begrip ‘crane’ staat in tegenstelling tot ‘skyhook’, een hemelhaak,
waaraan je allerlei verklaringen hangt, zoals die van een schepper God, die
verantwoordelijk is voor een ‘intelligent design’. ‘Skyhooks’ leveren geen bona
fide verklaringen op en vragen meer uitleg dan zij geven, aldus Dawkins.20
Dawkins concludeert dat wij het eindproduct zijn van een geleidelijke evolutie en dat God een ‘delusion’ is, en wel een ‘pernicious delusion’.21
De overige drie nieuw-atheïstische auteurs spreken eveneens op een kritische manier over God maar minder uitvoerig. De titel van het boek van
Christopher Hitchens is in dit verband veelzeggend: God is not great. Voor
18

Thomas Nagel, ‘The Fear of Religion’, The New Republic, 23 oktober 2006.
Dawkins, The God Delusion, 113.
20
Dawkins, The God Delusion, 73.
21
Dawkins, The God Delusion, 31.
19
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Hitchens is God gerelateerd aan het fenomeen religie dat oproept tot geweld en alles vergiftigt. Daniel Dennett bespreekt weliswaar de klassieke
godsbewijzen en herhaalt wat hij eerder heeft geschreven in zijn boek Darwin’s Dangerous Ideas, maar zijn focus ligt toch meer op het fenomeen religie
dan op de vraag of God al dan niet bestaat.22 Voor Sam Harris is een God die
mensen aanzet tot geweld en terreur onbestaanbaar. En als hij al zou bestaan, hoe is dan het leed in deze wereld te rijmen met zijn almacht en zijn
compassie met ons mensen? In dit verband noemt Harris het aloude probleem van de theodicee, een probleem dat hij als opgelost beschouwt: ‘als
God bestaat, dan kan hij óf niets doen om de meest verschrikkelijke rampen
te stoppen, of hij geeft er niet om. God is daarom of onmachtig of slecht’.23
Het kwaad in deze wereld lijkt voor Harris het overtuigende bewijs van het
niet-bestaan van God. Het punt van het kwaad in deze wereld komt verderop in dit hoofdstuk nog ter sprake.
Een tweede gemeenschappelijke overtuiging in het denken van bovengenoemde nieuwe atheïsten is de vaste overtuiging dat geloof irrationeel is
en op gespannen voet staat met de ratio. Alleen de rede en de exacte natuurwetenschappen kunnen ons betrouwbare informatie geven, omdat zij
gebaseerd zijn op bewijzen. Geloof mist iedere vorm van bewijs en valt niet
als een Popperiaanse stelling te falsifiëren. Daarom betoogt Christopher
Hitchens: ‘What can be asserted without evidence can also be dismissed
without evidence’, een uitspraak, die ook wel betiteld wordt als ‘Hitchens’s
razor’.24 Daarmee is volgens hem niet gezegd dat de nieuwe atheïsten alleen
vertrouwen op de wetenschap en de rede, maar dat ‘We distrust anything
that contradicts science or outrages reason’.25 Of, zoals Sam Harris het formuleert, het enige dat telt zijn feiten, die verifieerbaar zijn en alleen zo kun
je enig verschil in deze wereld maken tussen geluk en lijden.26
22

Daniel C. Dennett, Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon, Londen:
Allen Lane 2006, 240-246.
23
Sam Harris, Letter to a Christian Nation, New York: Vintage Books, 2008 (oorspronkelijk verschenen in 2006 als antwoord op de vele reacties op zijn publicatie
The End of Faith), 55.
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Hitchens, God Is Not Great, 150.
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In feite valt voor de nieuw-atheïsten religie buiten het gezichtsveld van
het rationele discours en wordt de verhouding tussen religie en wetenschap
op scherp gesteld en is er volgens hen sprake van een oorlog tussen beiden.
Evolutionisten, die hier enige nuances in proberen aan te brengen door te
stellen dat wetenschap geen bedreiging vormt voor religie, worden weggezet als ‘Neville Chamberlain evolutionisten’.27 Volgens Sam Harris staan
religie en wetenschap tegenover elkaar en is een conflict tussen hen beiden
onvermijdelijk. Immers iedere religie (net als de wetenschap) heeft specifieke claims over de vraag hoe de wereld in elkaar zit. Probleem hierbij is,
dat religie deze claims presenteert als feiten, die intrinsiek conflicteren met
de claims van de wetenschap. Eerlijkheid en integriteit komen hier in het
geding: ‘Religion is the one area of our lives where people imagine that
some other standard of intellectual integrity applies’.28
Dawkins en Dennett verzetten zich eveneens tegen een visie, dat religie en wetenschap hun eigen domein hebben, zoals blijkt uit hun reactie op
de bioloog Stephen Jay Gould. In zijn boek Rocks of Ages uit 1999 stelde Gould
dat wetenschap en religie ‘non-overlapping magisteria’ (NOMA) zijn, waarbij science het empirische gebied bestrijkt, dat zich bezighoudt met feitelijke vragen (waaruit bestaat het universum?) en met theorieën (waarom
werkt het op deze manier?), terwijl het magisterium (competentiegebied)
van de religie zich uitstrekt over vragen van ‘ultimate meaning and moral
value’.29 Maar volgens Dawkins zijn deze laatste vragen over zingeving en
ethiek veel te belangrijk om aan de religie over te laten. Aan de andere kant
moet volgens hem de wetenschap de pretenties van religie, als het gaat over
het ontstaan van de aarde en het bestaan van een bovennatuurlijke God,
krachtig tegenspreken, omdat deze visie onwetenschappelijk is en niet gesteund wordt door de feiten.30
27

Dawkins, God Delusion, 66-69.
Harris, Letter to a Christian Nation, 62-65.
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Stephen Jay Gould, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, New
York: Ballantine Publishing Group, 1999, 6.
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Dawkins, The God Delusion, 54-61. Ook Floris Cohen bekritiseert Gould om zijn
NOMA-model, met name omdat Gould een te beperkte definitie van religie hanteert, waarbij religie slechts staat voor ‘morele en andere normatief geladen aangelegenheden’ en een breder concept van religie ontbreekt. Verder verwijt Cohen
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Ook Daniel Dennett wil niet meegaan met de ‘non-overlapping magisteria’ van Gould. Hij prijst de wens van Gould om te komen tot een vreedzaam vergelijk tussen deze conflicterende perspectieven, maar constateert
dat het voorstel noch onder de aanhangers van religie noch onder de wetenschappers op veel bijval kon rekenen. Voor de eersten betekende Gould’s
voorstel dat zij hun waarheidsclaim op hun visie op deze wereld moesten
opgeven, inclusief de claim dat God deze wereld heeft geschapen, wonderen
doet en luistert naar de gebeden. Voor de aanhangers van een wetenschappelijke visie betekent het dat teveel autoriteit aan de religie wordt toegekend als het gaat om ethiek en zingeving. Dennett wil een andere weg inslaan. Hij wil op wetenschappelijke wijze religie als natuurlijk fenomeen
onderzoeken.31 Wetenschappers moeten religie niet negeren, omdat voor
miljoenen mensen op deze aarde religie het belangrijkste is dat er bestaat,
volgens Dennett. Daarom is het van essentieel belang om religie op de
meest intensieve manier multidisciplinair te onderzoeken.32
Dennett wil daarbij de ‘spell’, die er om het fenomeen van religie hangt,
doorbreken. De ‘betovering’, waar het hier om gaat, is het taboe dat er rust
op het wetenschappelijk onderzoeken van het fenomeen religie. Wanneer
dat gebeurt reageren gelovigen – zo stelt Dennett – nijdig en verwijten onderzoekers heiligschennis en gebrek aan respect. Welnu, deze ‘spell’ rond
religie wil Dennett doorbreken op het gevaar af ook die andere ‘spell’ van
religie teniet te doen, namelijk dat religie voor veel mensen een betovering
heeft, die hun leven verrijkt. Maar dat mag het onderzoek niet hinderen. De
moraal van het sprookje van Andersen ‘De nieuwe kleren van de keizer’ is
ook van toepassing op het fenomeen ‘religie’.33 Bij het onderzoek naar religie als natuurlijk fenomeen wil Dennett ook het verschijnsel betrekken, dat
hij ‘belief in belief’ noemt. ‘Belief in belief’ betekent dat je, ook al heb je bezwaren tegen het geloof, geloven op zich zelf een goede zaak vindt. Immers:
geloven in God geeft stabiliteit aan de samenleving en is zinvol voor de modat Gould met zijn Rock of Ages de indruk wekt dat over de verhouding tussen geloof en wetenschap nooit eerder stelselmatig is nagedacht. Floris Cohen, Het knagende weten, Amsterdam: Prometheus, 2016, 378-381.
31
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raal. Dennett vindt dat onjuist en stelt dat we de mythe, dat er een God is,
niet langer in stand behoeven te houden om een rechtvaardige en stabiele
samenleving te garanderen: ‘It was a useful crutch, but we’ve outgrown it’.34
Niet alleen is het volgens de nieuwe atheïstische auteurs onwaarschijnlijk dat God bestaat en bekritiseren zij de irrationaliteit van het geloof, zij
benadrukken ook de schadelijke effecten die religie met zich meebrengt. Zij
vinden dat religie een destructieve werking heeft en mensen aanzet tot haat
en oorlog. ‘Religion poisons everything’ is de ondertitel van het boek van
Christopher Hitchens. In hoofdstuk 2 van dit boek, ‘Religion Kills’ getiteld,
laat Hitchens aan de hand van een aantal voorbeelden (Noord-Ierland, Libanon, India, Balkan, Israël en Palestina, Irak) zien hoe religie een cruciale
en dodelijke factor is in conflicten over de hele wereld. Natuurlijk noemt hij
ook de aanslagen van 9/11, als een illustratie van deze destructieve werking
van religie.35
In de dagen na deze aanslag begon Sam Harris met het schrijven van
zijn boek The End of Faith: religion, terror, and the future of reason. Ook hij laat,
evenals Hitchens, de destructieve werking van religie zien, vooral het geweld
dat de Islam met zich meebrengt. Religie is gewelddadig omdat deze volgens
Harris op een geloof gebaseerd is, dat irrationeel, absoluut en intolerant is:
‘Religious beliefs are simply beyond the scope of rational discourse’.36 In zijn
afwijzing van geloof en religie wijst Harris ook religie in een veel gematigder
vorm af. Hij verwijt gematigde gelovigen, dat zij denken dat er een heldere
scheidslijn bestaat tussen extremistische en gematigde religie. Maar zo’n lijn
is er niet, omdat de Bijbel zelf een voedingsbodem (‘engine’) van extremisme
is en de God van de Bijbel en Koran geen gematigde God is. Selectief lezen
van de bijbel en nadruk leggen op de oproep je naaste lief te hebben en de
andere wang toe te keren is voor Harris geen optie. De Bijbel is geen ‘gematigd’ boek.37 Verder verwijt Harris de gematigde gelovigen, dat zij claimen
34

Daniel C. Dennett, ‘The folly of pretence’, The Guardian, 16 juli 2009. Zie ook:
Dennett, Breaking the Spell, 200-246.
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Hitchens, God Is Not Great, 15-36.
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Harris, The End of Faith, 13.
37
Harris signaleert terecht dat de bijbel geen gematigd boek is. Zie in dit verband
ook Erich Auerbach over Genesis 22 over het offer van Abraham, die door God
bevolen wordt om zijn enige zoon Izaak te offeren: ‘God gives his command in di-
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meer ‘sophisticated’ te zijn dan religieuze fundamentalisten (en atheïsten).
Maar wie onverkort vasthoudt aan de inhoud van de Schrift, kan geen ‘sophisticated’ gelovige zijn.38 Een religieuze gematigdheid ‘biedt geen bescherming tegen religieus extremisme en religieus geweld’.39 Harris beschuldigt de gematigde gelovigen er zelfs van dat zij, voor het belangrijkste deel,
verantwoordelijk zijn voor de religieuze conflicten in de wereld, omdat de
manier waarop zij ‘liberaal’ omgaan met bijbel en traditie een barrière vormt
om verzet te bieden tegen biblicisme en religieus geweld.40
Ook Dawkins wekt in zijn voorwoord van zijn boek The God Delusion , in
het spoor van het lied van John Lennon ‘Imagine’, de suggestie, dat de wereld zonder religie beter af is: ‘geen zelfmoordenaars, die zichzelf opblazen,
geen 9/11, geen 7/7, geen kruistochten, geen heksenvervolgingen, geen vervolgingen van Joden als “Christusmoordenaars”, geen Gunpowder Plot,
geen verdeling van India, geen oorlog tussen Israëli’s en Palestijnen, geen
troubles in Noord-Ierland, geen eerwraak, geen televisie-evangelisten met
mooie pakken en opvallende haardos, die je geld uit de zakken kloppen
(‘God wants you to give till it hurts’). Stel je voor dat er geen Taliban bestaat,
die oude standbeelden opblaast, geen openbare onthoofdingen van godslasrect discourse, but he leaves his motives and his purpose unexpressed; Abraham,
receiving the command says nothing and does what he has been told to do’. Erich
Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Princeton, New
Jersey: Princeton University Press, 1971 (eerste druk 1953), 3-23. Over de donkere
kanten van het Christendom, zie: Paul Moyaert, De mateloosheid van het Christendom: over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde, Nijmegen: SUN, 1998.
38
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39
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40
Harris, The End of Faith, 45. Dit soort ergernis komt bij strijdbare atheïsten vaker
voor. Een mooi voorbeeld hiervan is de polemiek, die de schrijver Multatuli in de
negentiende eeuw voerde tegen de modernistische predikant ds. J.C. Zaalberg.
Multatuli verwijt Zaalberg ‘halfheid’ vanwege diens historisch-kritische interpretatie van de bijbel en beschuldigt hem van onoprechtheid om op zo’n manier zijn
ambt als predikant te blijven vervullen: ‘Ge moogt niet voortgaan u een geloovige
te blyven noemen, de voordeelen te blyven genieten die er verbonden zyn aan dien
titel, en ter-zelfder-tyd verklaren dat ge niet gelooft’. Multatuli, Ideën, Tweede
Bundel, Idee 454, Amsterdam, 1880 (6e druk), www.dbnl.nl; zie ook Saskia Pieterse,
De buik van de lezer: over spreken en schrijven in Multatuli’s Ideën, Nijmegen: Vantilt,
2008, 162-167.
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teraars, geen geselingen van vrouwen, omdat ze een centimeter van hun
huid lieten zien’.41
Religie kan ook op het terrein van de opvoeding desastreuze gevolgen
hebben in de ogen van de nieuwe atheïsten. Zij vallen de oneerlijkheid (‘dishonesty’) van de religie aan, als het gaat om het pedagogische principe
waarmee ouders hun kinderen in contact brengen met God en geloof: ouders moeten hun kinderen eerlijke antwoorden geven.42 Kinderen moeten
niet geïndoctrineerd worden met een geloofssysteem, dat niet ondersteund
wordt door de feiten. Kinderen moeten voor zich zelf leren denken, in
plaats van gehoorzaam te accepteren, wat hun verteld wordt. Deze geloofsindoctrinatie brengt een onherstelbare psychologische en fysieke schade
toe aan kinderen volgens Hitchens in zijn hoofdstuk ‘Is religion child abuse’? Religieus onderricht zou eigenlijk niet moeten worden toegestaan,
voordat een kind zelf redelijk kan nadenken, is zijn visie. De wereld zou er
dan heel anders uitzien.43 Maar niet alleen de religieuze opvoeding beschouwt Hitchens als een vorm van kindermisbruik. Ook genitale verminking en de vooringenomen standpunten in de discussie over het vraagstuk
van de abortus zijn volgens Hitchens een uitvloeisel van dit doctrinair en
absolutistisch geloofsdenken. Het zorgvuldig afwegen van de ethische dilemma’s in deze laatstgenoemde kwestie wordt bemoeilijkt door het resoluut vasthouden aan religieuze doctrines.44
Dawkins rekent een doctrinaire geloofsopvoeding zelfs tot ‘kindermisbruik’, dat misschien op langere termijn nog wel schadelijker zou kunnen zijn
dan het fysieke misbruik van kinderen.45 Je moet kinderen niet bang maken
met verhalen over hel en verdoemenis en hen niet wijsmaken dat het schep41
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pingsverhaal uit Genesis accurate informatie geeft over het ontstaan van de
schepping, als zou de aarde 6000 jaar oud zijn. Alleen godsdienstige educatie
als deel van de literaire cultuur vindt Dawkins nuttig, omdat zoveel uitdrukkingen in de Engelse taal ontleend zijn aan de King James Bible uit 1611. Een
dergelijke religieuze opvoeding kan geen kwaad. Ze staat op één lijn met het
onderwijs dat gegeven wordt over Romeinse en Griekse goden zonder dat
daarbij een claim gelegd wordt om in deze goden te geloven.46
In de visie van de nieuwe atheïsten zet religie niet alleen tot haat aan
en vergiftigt het de verhoudingen maar is ook een belemmering op het terrein van de ethiek. Dawkins noemt in dit verband de ethische discussies
rond euthanasie op verzoek, ‘same-sex’ verhoudingen, en de vragen en dilemma’s rond het vernietigen van embryo’s. Dat religie een barrière vormt
om kritisch na te denken over ethiek heeft volgens de nieuwe atheïsten te
maken met het feit, dat een moraal, die gebaseerd is op religie, de neiging
heeft om absoluut te zijn. ‘Absolutists believe there are absolutes of right
and wrong, imperatives whose rightness makes no reference to their consequences’, aldus Dawkins.47.
Sam Harris pleit, in plaats van een ethiek gebaseerd op religieuze overtuigen, voor een rationele benadering van de ethiek, die gebaseerd is op het
besef dat ethische vragen in wezen vragen zijn over het geluk en lijden van
de mensheid. Het zich daarvan bewust worden is de basis van het ethisch
denken. Dit bewustzijn is volgens Harris een biologisch basisgegeven en
vormt zodoende de bron van onze morele kennis. Harris spreekt over ‘moral intuition’ als de basis van een ethiek, die niet religieus gefundeerd is.
Deze morele intuïtie biedt een steviger moreel kompas dan een op religie
gebaseerde ethiek: ‘We simply do not need religious ideas to motivate us to
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live ethical lives’, aldus Harris.48 Het moet mogelijk zijn om zonder een beroep te doen op het religieuze geloof ethisch te leven. We beoordelen zelf
wat goed is en op dit punt gaat het gesprek met elkaar steeds door. Daarbij
doet Harris een beroep op drie dingen: rede, eerlijkheid en liefde. Tegelijkertijd moet men voortdurend op zijn hoede zijn voor de demonen, die zich
in iedere menselijke geest ophouden: onwetendheid, haat, hebzucht, en
geloof, ‘which is surely the devil’s masterpiece’.49
Ook de opvatting van Richard Dawkins beweegt zich in deze lijn. Zijn
boek The God Delusion is een poging om mensen het bewustzijn bij te brengen, dat een atheïstische levenshouding een reële optie is: ‘You can be an
atheist who is happy, balanced, moral, and intellectually fulfilled’, schrijft
hij in het voorwoord van zijn boek.50 In dezelfde lijn beweegt zich Hitchens
als hij in de inleiding van zijn boek de contouren schetst van de atheïst.
Volgens hem zijn atheïsten ervan overtuigd dat een ethisch leven geleefd
kan worden zonder religie. Het bewustzijn dat het leven eenmalig is (en er
geen leven na de dood is), maakt, in de visie van Hitchens, dat mensen in
moreel opzicht zich mogelijk beter en niet slechter gedragen.51 Overigens
besteedt Hitchens een heel hoofdstuk in zijn boek aan de vraag of mensen
zich vanwege hun geloof beter gedragen.52 Als dat het geval zou zijn, zo stelt
hij, dan is dat in ieder geval nog geen bewijs of argument voor de waarheid
van het geloof. Maar op de vraag: ‘Does religion make people behave better?’
moet hij een ontkennend antwoord geven. Veel voorbeelden uit de recente
geschiedenis passeren de revue, waarbij ook de schrijver Evelyn Waugh
wordt genoemd, die, hoewel katholiek, het niet zo nauw nam met de seksuele moraal. Waugh’s antwoord op de vraag hoe hij zijn gedrag kon rijmen
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met zijn geloof is beroemd geworden. Hij vroeg namelijk zijn vrienden zich
voor te stellen hoe veel slechter hij zou zijn, als hij niet katholiek zou zijn.53
Religie is volgens de nieuw-atheïsten dus niet nodig om tot verantwoord morele oordelen te komen. Een mens die zijn ratio gebruikt en afgaat op zijn morele intuïtie beschikt over een uitstekend moreel kompas om
gelukkig te zijn. Overigens zou men deze nieuw-atheïstische visie kunnen
typeren als een utilitaristische visie op geluk, maar dan wel volgens de egoistische variant die zich vooral richt op het eigen individuele welbevinden.54
De vraag kan opkomen of er binnen zo’n atheïstische levensvisie ook ruimte
is voor een spirituele dimensie, die ons in ons zoeken naar geluk uittilt boven het gewone leven.55 Sam Harris beantwoordt deze vraag bevestigend in
het laatste hoofdstuk van zijn boek wanneer hij onder de titel ‘Experiments
in consciousness’ spreekt over ‘spiritualiteit’, die hij ook wel ‘mystiek’
noemt. Mystiek is natuurlijk een religieus geladen term, maar bij Harris
gaat het om een mystiek, die rationeel gefundeerd is. In de visie van Harris
is mystiek een rationele onderneming, in tegenstelling tot religie. ‘De mysticus heeft redenen voor wat hij gelooft, en deze redenen zijn empirisch’.56
De woorden ‘spiritualiteit’ en ‘mystiek’, die Harris door elkaar gebruikt, geven volgens hem bij benadering weer dat ‘There is a form of wellbeing that supersedes all others, indeed, that transcends the vagaries of
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experience itself’.57 Op deze spirituele zoektocht naar geluk komt Harris uit
bij de Oosterse spiritualiteit, in het bijzonder bij het boeddhisme.58 Boeddhisme is voor hem geen religie, die op geloof gebaseerd is, en al helemaal
niet een religie in de westerse zin van het woord. Het Boeddhisme leert je
op de meest volmaakte manier om de vrijheid van het geweten te ontdekken, die niet gehinderd wordt door enig dogma. Natuurlijk zijn er ook binnen de christelijke traditie contemplatieve mystici geweest, zoals Meister
Eckhart, Johannes van het Kruis, Teresa van Avila en anderen. Harris heeft
waardering voor hen, maar doordat hun mystieke inzichten zich altijd
moesten verstaan met de leer van de kerk, kregen zij in zijn ogen toch niet
echt vleugels.59 In een blog in de Huffington Post schrijft Harris over zijn
eigen positieve ervaringen met meditatie-technieken. Door meditatie krijg
je een dieper inzicht in jezelf, dat van invloed kan zijn op je persoonlijke
morele leven en je geluksniveau.60 Aan het eind van zijn boek spreekt Harris
de verwachting uit, dat het mogelijk moet zijn om rede, spiritualiteit en
ethiek samen te brengen in ons denken over deze wereld. ‘This would be the
beginning of a rational approach to our deepest personal concerns. It would
also be the end of faith’.61 Uit dit laatste citaat spreekt een onverholen optimisme en een sterk geloof in de kracht van het nieuw-atheïstische denken.
Naast de drie genoemde kenmerken van het nieuw atheïsme is er nog
een vierde aspect te noemen, dat kenmerkend is voor deze beweging en dat
57
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is haar positieve mensbeeld. De mens is begiftigd met rede en is in staat
met gebruikmaking van de wetenschap een voortschrijdend inzicht in de
werkelijkheid te ontwikkelen. Wanneer critici Dawkins confronteren met
het Shakespeariaanse inzicht dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij
vermoeden of waarvan wij kunnen dromen, dan antwoordt hij: ‘Yes, but
we’re working on it’.62 Daarmee suggereert hij dat de mens dankzij de wetenschap uiteindelijk tot volledig inzicht zal komen. Het positieve mensbeeld van de nieuwe atheïsten blijkt verder uit het feit dat zij geboren worden zien als een buitengewoon gelukkig toeval, aangezien de kans om niet
geboren te worden biologisch gezien oneindig groter is. Aldus geredeneerd
mag een mens dus van geluk spreken wanneer hij sterft, aangezien daarmee bevestigd wordt dat er sprake is geweest van een gerealiseerd leven:
‘We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are
never going to die because they are never going to be born’.63
Tenslotte kan de vraag gesteld worden waar de term ‘New Atheism’ nu
eigenlijk voor staat en of hier sprake is van een nieuwe vorm van atheïsme.
Zoals we al eerder opmerkten is de term ‘New Atheism’ door anderen toegeschreven aan deze beweging. De term is volgens Thomas Zenk een journalistieke term (‘catchphrase’), die mogelijk voor het eerst gebruikt werd in
het tijdschrift Publishers Weekly in augustus 2006 in een bespreking van het
boek van Dawkins The God Delusion. Volgens Zenk is deze journalistieke
term als zodanig niet als een analytische categorie te gebruiken in een academische context, reden waarom Zenk de term ‘New Atheism’ consequent
tussen aanhalingstekens blijft gebruiken.64 Toch is in de loop van de tijd de
term zo ingeburgerd dat ook in academische publicaties de aanduiding
New Atheism zonder aanhalingstekens gebruikt wordt, ondanks het feit dat
het begrip problematisch is omdat de vier auteurs onderling de nodige verschillen vertonen. Wat de nieuwe atheïsten echter gemeenschappelijk heb62
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ben is de nadruk die zij in hun publicaties leggen op de negatieve kanten
van religie vanuit een atheïstisch en vooral anti-theïstisch standpunt: God
is hun ogen een hoogst onwaarschijnlijke hypothese. Daarbij bouwen zij
voort op het atheïstische gedachtegoed van andere denkers zoals Hume,
Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud, Russell. Sommigen beschouwen daarom het nieuwe atheïsme in het geheel niet als iets nieuws. Zo betitelen
Bradley en Tate het New Atheism als een ‘vintage brew of eighteenthcentury philosophical empiricism, nineteenth-century evolutionary biology
and early twentieth-century logical and scientific positivism’.65
Toch zijn er wel degelijk elementen in het New Atheism aan te wijzen
die wezenlijk nieuw zijn. Zo is er de urgentie waarmee de atheïstische
boodschap gebracht wordt, die een soort ‘atheist social revival’ teweeg
bracht.66 Over het algemeen gesproken speelde het atheïstische debat zich
in het verleden af binnen een kleine kring en waren de oplagen van de publicaties gering. Bij het New Atheism is het tegenovergestelde het geval: de
populariteit was in de eerste decade van deze eeuw ongekend groot, mede
ten gevolge van de stemming, die er heerste na de terroristische aanslagen
van 9/11. Maar ook de leesbare schrijfstijl van veel nieuw-atheïstische publicaties droeg bij tot een grote populariteit, waarbij het boek van Richard
Dawkins de kroon spant.67 Uniek is ook de manier waarop de nieuwe atheisten hun discussies voerden via de nieuwe sociale media, eigen websites
creëerden en ook publieke discussies niet uit de weg gingen. Zo vond er
eind 2013 een openbaar debat plaats aan de Universiteit van Cambridge
tussen de voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, en de
meest spraakmakende nieuwe atheïst Richard Dawkins. Centraal in het
debat stond de vraag ‘of er in de eenentwintigste eeuw nog plaats was voor
religie’. Williams benadrukte de relevantie van de religie als het gaat om
compassie, ‘community building’ en inclusief denken. Religie is nooit een
65
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privé-zaak, maar komt op voor basiswaarden als respect en gelijkheid. Voor
Dawkins daarentegen is religie irrelevant: ‘it’s a betrayal of the intellect, a
betrayal of all that’s best about what makes us human’. Aan het einde van
het debat werd over de stelling ‘voor religie is geen plaats in de 21ste eeuw’
gestemd. Dawkins verloor het debat met 324 tegen 136 stemmen.68
Maar er is nog een element, waardoor het nieuwe atheïsme zich volgens de filosoof Massimo Pigliucci onderscheidt van het klassieke atheïsme:
de kritiek, die deze beweging op de religie heeft berust meer op wetenschappelijke argumenten dan op filosofische. ‘Science’ is de lens waardoor
religie en de ethiek bekeken worden en niet zozeer de filosofie. Overigens is
Pigliucci kritisch ten opzichte van de manier waarop nieuw-atheïsten de
natuurwetenschappen gebruiken om inzicht te krijgen in onze werkelijkheid. Hij vindt dat een eenzijdige benadering en pleit voor een bredere visie, waarbij science niet de enige manier is om ons bestaan te doorlichten.
Respect voor en samenwerking met andere disciplines zou voor de beweging van het atheïsme een goede zaak zijn.69

Reacties op het nieuwe atheïsme
De uitgesproken meningen die in de publicaties van de nieuwe atheïsten
naar voren kwamen, riepen van allerlei kanten tegenspraak op. Een gevarieerd gezelschap van christelijke apologeten, meer gematigde theologen en
agnosten had ernstige kritiek op bepaalde standpunten van de nieuwe atheisten. In deze paragraaf bespreek ik allereerst de reacties op het argument
van de nieuwe atheïsten dat de voortschrijdende inzichten van de wetenschap steeds duidelijker zullen maken dat God waarschijnlijk niet bestaat.
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Vervolgens kijk ik naar reacties op de stelling dat religie een negatieve factor is, die op alles een vergiftigende uitwerking heeft.70 Als laatste besteed ik
aandacht aan theologen die tot op zekere hoogte met de nieuwe atheïsten
meegaan en ook afscheid van een theïstisch Godsbeeld hebben genomen.
In verschillende publicaties maakt Alister McGrath, een biofysicus die
later theologie ging studeren, bezwaar tegen de opvatting van Dawkins dat
wetenschap (‘science’) de enige manier zou zijn om naar de wereld te kijken
en dat wetenschap uiteindelijk alles zal verklaren, ook het al dan niet bestaan van God. Wetenschap heeft haar grenzen omdat de werkelijkheid zo
complex is, dat zij moet erkennen dat er zaken zijn die buiten haar competentie liggen. McGrath kiest echter niet voor het idee van een scheiding
tussen wetenschap en religie, zoals Gould voorstelde met zijn idee van religie en wetenschap als twee gescheiden domeinen (NOMA, non- overlapping magisteria). Voor McGrath zijn religie en wetenschap twee gedeeltelijk
elkaar overlappende domeinen, die op een interdisciplinaire wijze de werkelijkheid kunnen exploreren. McGrath wijst dus net als Dawkins een
scheiding van de twee magisteria af, maar om een andere reden dan Dawkins: voor Dawkins is er maar een magisterium, namelijk dat van de wetenschap. In zijn kritiek op Dawkins wijst McGrath erop dat in de wetenschap
bestaande theorieën steeds weer door nieuw bewijs ter discussie komen te
staan. Hij verwijt Dawkins dit voorwaardelijke aspect van de wetenschap
bewust niet in zijn overwegingen te verdisconteren.71 Over het algemeen
vindt McGrath de religiekritiek van Dawkins weinig wetenschappelijk en
meer ideologisch gedreven. Bovendien verwijt hij Dawkins zijn kennis van
de evolutionaire biologie te gebruiken als een ‘intellectual superhighway to
atheism’.72 Eigenlijk begrijpt McGrath niet waarom Dawkins zo fel van leer
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trekt tegen de religie: is het uit frustratie dat religie nog steeds niet is verdwenen ondanks het voortschrijden van de wetenschap?
De Amerikaanse theoloog John F. Haught bekritiseert de nieuwatheïstische denkers, in het bijzonder Daniel Dennett, vanwege het feit dat
zij uitsluitend op een naturalistische manier naar religie kijken. Hun ‘scientific naturalism’ biedt geen ruimte voor andere verklaringen van het feit dat
mensen religieus zijn. Volgens Haught hechten zij geen waarde aan theologische reflectie, omdat in hun ogen alleen de natuurwetenschap (science)
ons kan vertellen wat religie is en deze wetenschap in staat zou zijn om
betere antwoorden te geven op belangrijke levensvragen dan de theologie.
Haught bestrijdt deze visie en hekelt in zijn betoog de geringe theologische
diepgang van de nieuwe atheïsten.73
Bij deze kritiek van christelijke zijde heeft zich ook de wetenschapper
John C. Lennox gevoegd. Lennox, van huis uit wiskundige, is diverse malen
het debat met de nieuwe atheïsten aangegaan. Hij omschrijft de beweging
van het New Atheism in militaire termen, als een leger, dat God onder vuur
neemt: ‘They are gunning for God’. Lennox heeft niet alleen kritiek op het
New Atheism vanwege het dogmatisch geloof in rede en wetenschap, maar
hij is ook een apologeet van het christelijk geloof en wil bewijzen leveren
voor de waarheid van het christendom. Volgens Lennox heeft het atheïsme
geen antwoord op de dood en biedt het geen uiteindelijke hoop in tegenstelling tot het christelijke narratief dat in de opstanding van Jezus deze
hoop wel biedt.74
De bekende Amerikaanse filosofisch logicus en overtuigd orthodox
protestant Alvin Plantinga valt de nieuwe atheïsten eveneens aan op hun
onwankelbaar geloof in de wetenschap. Volgens Plantinga is de tegenstelling tussen wetenschap en het theologisch theïsme niet zo groot als vaak
gedacht wordt. Weliswaar is er sprake van een oppervlakkig conflict tussen
beide maar de overeenkomst is groot. Het echte conflict ligt tussen wetenschap en naturalisme, waartussen oppervlakkig gezien een grote verwantschap lijkt te bestaan maar die bij nader inzien conflicteren. Plantinga om73
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schrijft naturalisme als een levensbeschouwing die het idee verwerpt dat er
zoiets zou bestaan als een God die een persoon of een entiteit is. Naturalisme staat filosofisch sterker dan atheïsme maar men kan geen naturalist
zijn zonder een atheïst te zijn. Hij beschouwt naturalisme als een quasireligie en rekent Dawkins en verwanten tot degenen, die een dergelijke
wereldbeschouwing hanteren. Springend punt in de beschouwing van Plantinga is de vraag hoe betrouwbaar ons kenvermogen is, als dat zich in eerste
instantie via een evolutionair proces heeft ontwikkeld als een middel om te
overleven. Kun je aan zo’n kenvermogen ook echte kennis ontlenen, die
voor de waarheidsvinding zo essentieel is? Plantinga betwijfelt dat en komt
tot de conclusie: theïsme is ‘vastly more hospitable to science than naturalism’.75 In zijn bespreking van het werk van Plantinga toont de filosoof
Maarten Boudry zich niet overtuigd van de conclusies van Plantinga. Volgens hem overtuigt het boek alleen degenen, die leven met de illusie dat
wetenschap en religie in vreedzame harmonie kunnen samenleven.76
De theoloog Stefan Paas en de godsdienstfilosoof Rik Peels benadrukken de redelijkheid van het geloof door er van uit te gaan dat geloof en rede
elkaar niet per definitie behoeven uit te sluiten. In hun boek God bewijzen
verzetten zij zich tegen ‘de bewering dat je alleen iets mag geloven als je er
argumenten of bewijs voor hebt’. Ze komen tot de conclusie dat er ‘intellectueel niets mis is met een geloof dat voortbouwt op een natuurlijke aanleg
en bovendien gezond en nuttig is, zelfs al heb je geen bewijs voor dit geloof’.77 Maar harmonie tussen geloof en rede zoals we hierboven zagen is
niet de enige manier om te komen tot een vergelijk tussen deze beide terreinen. Men kan ook kiezen voor een boedelscheiding tussen religie en wetenschap door te benadrukken dat ieder van hen zich op een eigen domein
beweegt, zoals de Amerikaanse National Academy of Sciences stelt in haar
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rapport Teaching about evolution and the nature of science.78 In haar visie houden religie en wetenschap zich met verschillende vragen bezig. Of het universum dan wel het menselijk bestaan zin heeft, is geen zaak van de wetenschap. Wetenschap houdt zich enkel bezig met de verklaring van de natuurlijke wereld door natuurlijke oorzaken. Over bovennatuurlijke zaken kan zij
niets zeggen. Zo blijft zij neutraal over de vraag of God al dan niet bestaat.
De wetenschapshistoricus Floris Cohen heeft zich eveneens gemengd
in het debat over religie en wetenschap. In zijn boek Het knagende weten over
de relatie en spanningen tussen wetenschap en religie uit Cohen kritiek op
de manier waarop Dawkin’s zich als natuurwetenschapper begeeft op het
gebied van de theologie en daarbij grenzen overschrijdt. Want als natuurwetenschapper kan men geen uitspraken over het al dan niet bestaan van
God doen, zoals Kant al had aangetoond. De rede is volgens Kant niet in
staat om uitspraken te doen over Gods bestaan en het begrip ‘God’ behoort
tot de regulatieve (oriëntatie verschaffende), en nooit tot de ‘constitutieve’
(‘kennis tot stand brengende’) ideeën. Een tweede punt van kritiek van Cohen betreft Dawkins’ uitspraak, dat hij zich niet voor kan stellen dat er gelovige wetenschappers zijn. Op dit punt had Dawkins zich moeten verdiepen in de wetenschapsgeschiedenis, die volgens Cohen laat zien hoezeer
wetenschap en religie in een spanningsveld staan, dat leidt tot ‘een knagend
weten’.79
De kritiek op de nieuwe atheïsten beperkte zich niet tot hun beroep op
de rede en de wetenschap. Een tweede belangrijk punt van kritiek betrof de
aanname van de nieuwe atheïsten dat religie een negatieve factor in de
samenleving zou zijn. Volgens de nieuwe atheïsten zet religie aan tot haat,
verdeeldheid en geweld en is zij een conservatieve kracht, die een belemmering voor de vooruitgang betekent. Tegen dit verwijt is ingebracht dat haat
en geweld niet zijn voorbehouden aan religieuze groepen. Zo betoogt de
filosoof Phil Ryan dat ‘evil does not require religion’.80 Bovendien, zo luidt
een tweede tegenargument, heeft religie ook positieve kanten in zich, zoals
78
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het vermogen tot het vormen van een ‘community’, niet alleen in sociaal
opzicht maar ook als een medium om zich in te zetten voor een betere wereld. Volgens de eerder genoemde Rowan Williams is religie met haar aandacht voor compassie en gemeenschap nog steeds relevant in de eenentwintigste eeuw.81 Een ander positief punt van de religie betreft het vermogen om door middel van rituelen belangrijke scharniermomenten in het
leven te markeren, zoals bij verlies en dood.82 En tenslotte kan religie mensen het gevoel geven onderdeel van een groter narratief (‘healing narrative’)
te zijn, dat troostend kan werken in geval van verlies en dood. Volgens Falcioni missen de nieuwe atheïsten een essentieel punt van wat religieus geloof is doordat zij uitgaan van God als hypothese, waarmee de gelovige al
dan niet instemt op grond van rationele bewijzen. De gelovige maakt
meestal deel uit van een gelovige traditie en beleeft binnen die traditie dat
geloof. Pas van daaruit begint de kritische reflectie en niet andersom.83
Kortom, de nieuwe atheïsten krijgen het advies meer oog te hebben voor de
positieve aspecten van de religie.
Valt vanuit wetenschappelijk oogpunt iets te zeggen over de veronderstelling van Dawkins dat de wereld zonder religie beter af zou zijn, zo
vraagt de atheïstische filosoof Herman Philipse zich af? Als je aan gelovigen
zou vragen wat ze zouden missen in een wereld zonder religie, dan komen
ze met een hele waslijst, zoals ‘charities’, schoonheid van de Notre Dame in
Parijs of de Rotskoepel in Jeruzalem, morele zuiverheid, de cantates van
Bach of de Vedische geschriften, en vele andere dingen van grote waarde.
Hoe zou je deze positieve elementen moeten afwegen tegen de negatieve
aspecten om te bepalen of men een positieve of negatieve balans overhoudt?
Als we dan vervolgens zouden moeten vaststellen welke religies we moeten
propageren en welke juist bestrijden, ‘we would have to engage in a re81
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search project of baffling complexity’, aldus Philipse.84 De wetenschap kan
dit debat in de ogen van Philipse niet beslechten.
Diverse theologen hebben betoogd dat het negatieve oordeel van de
nieuwe atheïsten voortkomt uit een gebrek aan kennis van de moderne
theologie. Zij vallen, zo luidt het verwijt, altijd de meest dogmatische vormen van religie aan en hebben geen oog voor de meer genuanceerde vormen van religie. Volgens de eerdergenoemde theoloog Haught hebben de
nieuwe atheïsten zich een vast idee gevormd van wat geloof en religie is en
staan daardoor niet open voor alternatieve inzichten, zoals die ontwikkeld
zijn door filosofen en theologen. Haught noemt in dit verband onder anderen Paul Tillich, Paul Ricoeur, Rudolf Bultmann, Karl Barth, Edward Schillebeeckx, Sally McFague en Dorothee Sölle. Volgens Haught zijn de nieuwe
atheïsten niet bekend met deze religieuze denkers en hebben zij ook geen
behoefte om met hen in gesprek te gaan.85 In het voorwoord bij de paperbackeditie van The God Delusion gaat Dawkins op deze verwijten in en stelt
hij dat, als deze meer subtielere vormen van religie de overhand in deze
wereld zouden hebben, de wereld er anders uit zien. In dat geval zou hij een
ander boek geschreven hebben. Volgens Dawkins is het de treurig stemmende waarheid dat deze subtiele vormen van religie numeriek te verwaarlozen zijn: de meerderheid van de gelovigen interpreteert religie op de manier waarop Amerikaanse evangelisten en Islamitische ayatollahs daarover
spreken.86
Dat brengt ons bij het derde punt van reacties op het nieuwe atheïsme:
er zijn ook theologen die enig begrip kunnen opbrengen voor het standpunt
van de nieuwe atheïsten omdat ook zij het theïstische godsbeeld, zoals het
bestaan van een God die deze wereld heeft geschapen en bestuurt en die
almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is, vaarwel hebben gezegd.87 Dat
is bijvoorbeeld het geval bij de theologen en filosofen die tot het post84
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theïsme gerekend kunnen worden. Binnen het post-theïstische denken
wordt het theïstisch godsbeeld losgelaten en is men op zoek naar minder
stellige en meer vloeiende en dynamische beelden van God.
Hoewel niet direct in reactie op de publicaties van de nieuw-atheïsten,
schreef de Nederlandse theoloog H.J. Adriaanse in 1994 over de ‘ongeloofwaardigheid’ van het theïsme in zijn traditionele vorm. Wel blijven voor
Adriaanse de christelijke traditie met zijn eigen taal en verhalen zo belangrijk, dat hij kan spreken over ‘het erfgoed van het theïsme als zegen’.88 Adriaanse is op zoek naar een opvatting van het godsbegrip, die ruimer is dan
het theïstische model: ‘Maar God zou ook een ander kunnen zijn… God zou
bovendien ook iets anders kunnen zijn, een niet-persoonlijk wezen: een
allesomvattende samenhang, een alles bepalende kracht, een onachterhaalbare oorsprong aller dingen, een vonk van inspiratie’.89
De posttheïsten delen met de nieuwe atheïsten de kritiek op het theïsme maar zij vinden dat de nieuwe atheïsten te dogmatisch zijn in hun afwijzing van alle religie. In tegenstelling tot de nieuw-atheïsten blijven zij
zoeken naar een andere manier van denken en theologiseren over God,
voorbij het theïsme. Zo spreekt de Ierse godsdienstfilosoof Richard Kearney
over een God, die ‘neither is nor is not but may be’. Het goddelijke wordt
gedacht als een ‘possibility’, en wel een eschatologische mogelijkheid, die
zich kan realiseren als wij ons hiervoor open stellen. Vanuit deze lens leest
Kearney opnieuw de bijbel en constateert dat ‘without us no Word can be
made flesh’: als Mozes niet geluisterd had naar de stem van het brandende
braambos was er geen exodus geweest en als een jong meisje uit Nazareth
niet ‘ja’ had gezegd op de annunciatie van de engel, dan zou er geen Chris-

88

H.J. Adriaanse, ‘Na het theïsme’ in: Arie L. Molendijk (red.), Religie herdacht: de visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom’, Kok Kampen, 1997 (zie ook:
‘After Theism’, in: Henri A. Krop, Arie L. Molendijk, Hent de Vries (red.), PostTheism: Reframing the Judeo-Christian Tradition, Leuven: Peeters, 2000, 33-61.
89
H.J. Adriaanse, ‘Geloof als het bewaren van een geheim’, in: W.B. Drees (red.),
Een beetje geloven: Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom, Balans,
1999, 85-101.

HET NIEUWE ATHEÏSME

tus zijn geweest. ‘And if we say no to the kingdom, the kingdom will not
come’. 90
Kearney omschrijft zijn theologisch denken als ‘anatheïsme’, een
terugkeer naar God ‘beyond or beneath the God we thought we possess’.
Het is een open manier van denken, waar in de ontmoeting met de (vreemde) ander ‘hospitality’ prevaleert boven ‘hostility’. Hij wil met zijn theologisch denken een tussenpositie innemen tussen een dogmatisch theïsme en
een militant atheïsme. Kearney is voor het atheïsme een interessante gesprekspartner. Hij deelt hun bezwaren tegen het theïstisch godsbeeld en
ook wat betreft de negatieve aspecten van religie staat Kearney aan de kant
van de nieuw-atheïsten. Maar hij verwijt hen daarin te blijven steken en
geen oog te hebben voor de complexiteit van het geloof door de zekerheid
van de wetenschap tegenover de leugen van het geloof te stellen. Geloven is
volgens Kearney meer een ‘cloud of unknowing’ dan een zeker weten.91
Ook de theoloog en filosoof John Caputo, die zichzelf een ‘postmoderne pelgrim’ noemt, is op zoek naar een manier van spreken over God, die
het theïstisch godsbeeld achter zich heeft gelaten. Caputo ziet God niet
zozeer als een entiteit, waaraan de klassieke eigenschappen van almacht,
alwetendheid en alomtegenwoordigheid worden toebedeeld. Om duidelijk
te maken wat hij bedoelt, gebruikt hij de metafoor van de roos: ‘De roos
kent geen waarom; zij bloeit omdat zij bloeit; zij denkt niet om zichzelf,
vraagt niet of men haar ziet’.92 Het zijn deze woorden van de mysticus Angelus Silesius (1624-1677), die Caputo inspireren om tot zijn gedachten over
God te komen. Zoals de roos er is ‘om niet’ (gratia, grace, genade), zo is God
er: een geschenk dat zich aanbiedt, zonder bedoeling, uitnodigend. Caputo
gaat zelfs zo ver dat hij spreekt over een God, die niet bestaat (existeert).
Dat het wezen van God ligt in zijn niet-bestaan is volgens Caputo, inherent
aan God zelf: ‘Het is God zelf die God van God bevrijdt, die God bevrijdt van
90
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al zijn alles-kunnen en alles weten. Het is God zelf die hier handelt, Gods
eigen atheïsme’ (133). Caputo concludeert daarom dat ‘krijgshaftige atheïsten’, waarbij hij ongetwijfeld denkt aan de New Atheists, in feite kloppen op
een deur die al open is. Zij hadden zich alle moeite hadden kunnen besparen in hun strijd tegen de theïstische God. God is zelf een atheïst, die alle
eigenschappen waartegen het New Atheism te hoop loopt, van zich af heeft
gelegd en er is als een ruimte: ‘niet een ruimte die God vult maar een ruimte
die God opent’ (135).
Zo’n nieuw denken over God brengt ook een nieuw denken over religie
met zich mee. Caputo spreekt in dit verband over een ‘religie zonder religie’
in navolging van Derrida en van Bonhoeffer met zijn christendom zonder
religie. Zo’n spreken over ‘religie zonder religie’ is een manier van nadenken over religie, die niet terugvalt op ‘simpele, vijandige, nieuw-atheïstische
kritiek’ (30).93 Dat God geen bestaande entiteit is, is slechts de ene kant van
wat Caputo over God schrijft. Weliswaar existeert God niet, maar aan de
andere kant insisteert hij wel. Bij Caputo is deze constatering als een mantra die centraal staat in zijn denken: ‘God bestaat (existeert) niet. God
dringt aan (insisteert)’ (127). Hij dringt er bij ons aan om door onze daden
van barmhartigheid, genade, gastvrijheid en vergeving het koninkrijk van
God waar te maken. Dat koninkrijk is niet een eschatologisch gegeven maar
realiseert zich op het moment dat wij ons hiervoor inzetten. Onze inzet is
voor God onmisbaar, een inzet, die God een kans geeft om er te zijn, of beter gezegd: niet te zijn. Caputo legt er de nadruk op dat ‘God ons nodig
heeft, dat God zonder ons geen God kan zijn. Zonder ons gebeurt er niets in
Gods naam’ (136). De God van Caputo is tegengesteld aan de theïstische
God, waarop het nieuwe atheïsme zijn pijlen richt: een kwetsbare God, die
risico’s neemt door met zijn appèl zonder uitnodiging naar ons toe te komen en zich afhankelijk van ons maakt (136). Mensen die gehoor geven aan
dit appèl lijken voor de rest van de wereld ‘op mensen die dansen op muziek
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die niemand anders kan horen’ (137) 94. Met gedichten en beelden ontleend
aan natuur en muziek probeert Caputo het ongrijpbare begrijpelijk te maken.
Terwijl Kearney en Caputo het theïstisch godsbeeld hebben verlaten
maar toch nog vast willen houden aan het woord ‘God’, waarmee ze in hun
jeugd vertrouwd zijn geweest, zijn er filosofische auteurs, die anders dan de
nieuwe atheïsten, weliswaar niet vijandig staan tegenover religie maar wel
vinden dat geloof in God niet een noodzakelijke voorwaarde is om religieus
te zijn. Zo stelt de rechtsfilosoof Ronald Dworkin in zijn publicatie Religion
without God dat religie dieper gaat dan God. Religie is volgens hem een levensbeschouwing, die zich kenmerkt door een overweldigend gevoel van
verwondering over het universum en zijn objectieve doelmatigheid: ‘it
holds that inherent, objective value permeates everything, that the universe
and its creatures are awe-inspiring, that human life has purpose and the
universe order’. Deze verwondering kan men religieus noemen, zonder dat
daarvoor een geloof in een persoonlijke God noodzakelijk is. Dworkin
spreekt over een ‘religieus atheïsme’ en constateert dat theïsten en atheïsten op bovengenoemde drie punten dichter bij elkaar staan dan vaak gedacht wordt en dat de scheidingslijn tussen mensen met en zonder religie
vaak te absoluut getrokken wordt.95
Ook de cultuurfilosoof Alain de Botton denkt minder antagonistisch
als het gaat om de tegenstelling tussen gelovigen en niet-gelovigen. Bij hem
ligt het accent niet zozeer op de verwondering over de schepping, die beide
groepen delen, als wel op het belang van religieuze riten en gebruiken, die
ook voor seculier denkenden hun waarde hebben. Als het gaat om het vormen van gemeenschap, het aangaan van relaties, het ontsnappen aan een
24-uurs mediawereld of de meerwaarde van kunst, architectuur en muziek,
dan biedt religie gedachten en ideeën aan die daarbij kunnen helpen.96 De
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atheïstische filosoof Julian Baggini zoekt eveneens naar nieuwe wegen om
verder te komen dan het zijns inziens oeverloze debat tussen gelovigen en
niet-gelovigen. In zijn boek The Edge of Reason stelt hij dat in discussies over
God en religie zelden iemand door de rationele argumenten van de ander
van mening verandert: ‘The academic traffic between theism and atheism is
virtually non-existent’.97 In een eerder gepubliceerd manifest in de Guardian
stelt hij dat ‘reason’ en ‘science’ in het zoeken naar waarheid belangrijk zijn,
maar ook hun beperkingen hebben. Ten opzichte van religie stelt Baggini
zich minder afwijzend op dan de nieuwe atheïsten: wanneer het gaat om
sociale gerechtigheid en compassie is religie ‘often our friend’. Baggini blijft
echter kritisch over religie wanneer zij vooroordelen, verdeeldheid of discriminatie bevordert, de waarheid onderdrukt of een hinderpaal is voor de
vooruitgang op medisch of sociaal gebied.98

Dood, verlies en troost
In dit hoofdstuk ging het tot nu toe over het gedachtegoed van het nieuwe
atheïsme en de reacties daarop. Naast kritiek kreeg het nieuwe atheïsme
ook bijval. In het kader van mijn onderzoek verdient één aspect nog nader
onderzoek, en wel de vraag hoe theïsten en nieuwe atheïsten omgaan met
dood en verlies. In hoeverre biedt hun levensbeschouwing troost in situaties van dood en verlies? Daarbij is het belangrijk allereerst aandacht te
schenken aan de vraag hoe tegen de dood wordt aangekeken. Wordt de
dood gezien als een natuurlijke begrenzing van het leven of als een kwaad,
dat juist inbreuk op het leven maakt? Om welke dood gaat het eigenlijk:
onze (mijn) dood of de dood van de ander (jouw dood)? Op welke manieren
kan een levensvisie ertoe bijdragen dat men zich staande kan houden in
situaties van dood en verlies? Verlies wordt natuurlijk allereerst zichtbaar
als het gaat om het verlies door de dood van iemand die ons dierbaar was,
maar verlies kan op veel situaties betrekking hebben, zoals verlies van identiteit, van vaderland en moedertaal, van bestaanszekerheid of geborgenheid.
97
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Vormt de dood een natuurlijke begrenzing van ons leven waarvoor
men geen angst hoeft te hebben of is de dood een problematisch gebeuren
dat vijandig inbreekt in ons leven en waarvoor men bang is? Deze twee tegengestelde visies op de dood hebben consequenties voor de manier waarop men tegen het leven aankijkt en met de dood omgaat. In zijn studie over
het verstrijken van de tijd schrijft Paul van Tongeren over de mens, die zich
bewust is van de tijdelijkheid van zijn bestaan. Dat wordt pregnant zichtbaar wanneer hij zich realiseert dat alles vroeger of later voorbijgaat, ook
zijn eigen leven: ‘Alles wat er is en zal zijn, zal ooit weer voorbijgaan. En dat
is pijnlijk, zo niet onverdraaglijk. Toch is er niets méér zeker dan dat. We
zullen allen sterven en de dood zal een einde maken aan alles wat ons nu
kan boeien’, aldus Paul van Tongeren.99
In de joods-christelijke traditie wordt dat pijnlijke besef van de tijdelijkheid van het menselijke leven op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe
Testament onder woorden gebracht. Zo worden in het boek van de Psalmen
de dagen van een mensenleven vergeleken met ‘een bloem die bloeit op het
veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent
hem niet meer’ (Psalm 103: 15,16).100 Vooral het laatste element is pijnlijk:
niemand weet meer dat die bloem daar gestaan heeft. Ook de auteur van
het boek Job is er zich van bewust dat het met de dood van een mens radicaal is afgelopen: ‘Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt,
loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen. Maar een mens sterft en
hij ligt terneer. Hij blaast zijn laatste adem uit – waar is hij dan?’ (Job 14:
7,10). De dood is het grote niets en God zelf wordt erop aangesproken, want
doden kunnen Gods naam niet loven (Psalm 6:6) en God denkt niet meer
aan de mens als hij gestorven is: ‘Een naamloze dode, ik ben als een gesneuvelde in een massagraf, aan wie u niet langer denkt, losgerukt uit uw hand’
(Psalm 88:6). Aan de andere kant is er ook het besef dat ondanks de vergankelijkheid van een mensenleven Gods trouw en betrokkenheid blijven bestaan en niet door de dood teniet worden gedaan. Dat wordt zichtbaar in
99
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profetische perspectieven over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar de dood niet meer als schrijnend en pijnlijk ervaren zal worden. Kinderen sterven niet meer bij de geboorte, een mens mag zijn levensjaren
voltooien en alles wat bedreigend is voor het samenleven zal geen kans
meer krijgen: wolf en lam weiden samen en leeuw en rund eten samen stro
(Jesaja 65).
In het Nieuwe Testament worden de pijnlijkheid en onverdraaglijkheid
van de dood eveneens benoemd. In de wonderen die Jezus verricht, waarbij
mensen van ziekten genezen worden en zelfs uit de dood worden teruggeroepen (dochter van Jaïrus, Lazarus) wordt duidelijk dat de dood een anomalie is en vijandig is aan het leven. En natuurlijk wordt deze lijn pregnant
zichtbaar in het leven, sterven en opstanding van Jezus. Zijn opstanding is
voor de gelovigen een reden tot hoop: niet alleen zullen zij later zelf opstaan
maar ook nu reeds werkt de opstanding in dit leven door: wie in de Opgestane geloven, hebben in het hier en nu in principe de dood al achter zich.
Toch worstelt de joods-christelijke traditie met de vraag hoe het kwaad
(zowel het morele kwaad dat we elkaar aandoen, als het natuurlijke kwaad
dat ons in de vorm van rampen, ziekte en dood overkomt) te rijmen valt
met een almachtige God, die tevens liefdevol is. Het antwoord op deze
vraag, die door Leibniz met de term ‘theodicee’ is gemunt, stelt theologen
voor een trilemma: niet alle drie vooronderstellingen (God is almachtig,
God is absoluut goed en het kwaad bestaat) kunnen tegelijkertijd waar zijn,
alleen twee van de drie.101 In zijn essay ‘Het kwaad: een uitdaging aan de filosofie en aan de theologie’ constateert Ricoeur dat de term ‘theodicee’ problematisch is, wanneer men uitgaat van bovengenoemd trilemma en men het
apologetische aspect van de theodicee benadrukt: God moet verdedigd
worden. Ricoeur komt tot de conclusie dat het denken over God en het
kwaad niet leidt tot een bevredigend antwoord. Men komt er niet uit en
iedere redenatie hierover leidt tot een aporie. Maar deze aporie kan volgens
Ricoeur productief gemaakt worden door een beweging te maken naar de
praktijk van het omgaan met het kwade en kracht te zoeken in het handelen
101
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(het kwade bestrijden) en het voelen (rouwarbeid, ruimte voor klacht tegen
God).102
In het bovenstaande is het denken over verlies en dood gerelateerd aan
een theïstisch Godsbeeld. Maar welke contouren tekenen zich af wanneer
vanuit een atheïstisch perspectief gedacht wordt? Om preciezer te zijn: hoe
wordt vanuit het perspectief van het nieuwe atheïsme gedacht over verlies
en dood? Natuurlijk worden ook hier de opvattingen over de dood bepaald
door de visie op het leven. Leven is in de ogen van de nieuwe atheïsten het
resultaat van een evolutionair proces, waarbij de mens een van de uitkomsten is. Het nieuwe atheïsme houdt er vanuit deze redenering dus een bescheiden mensbeeld op na. Dat wil niet zeggen dat het leven van een mens
niet belangrijk is. Het feit dat ik geboren ben uit talloos veel miljoenen mogelijkheden maakt dat mijn leven bijzonder en uniek is en kansen biedt om
daar iets bijzonders van te maken. In dat evolutionaire proces is de dood
een essentieel onderdeel van de natuur en vormt daarmee een natuurlijke
begrenzing van het leven. Nuchter constateert Richard Dawkins in een
interview in 2017: ‘We leven en we gaan dood. De dood is een essentieel
onderdeel van de natuur, door op te ruimen komt er ruimte voor nieuwe
dingen. Dat geldt ook voor Richard Dawkins uit Oxford’.103 Dat betekent dat
er in zijn visie geen ‘leven na dit leven’ en geen ‘weerzien van geliefden’ is,
elementen die binnen de christelijke geloofstraditie een belangrijke plaats
innemen. Doodgaan is volgens Dawkins geen drama en hoeft niet verdrietig te zijn. Dood-zijn verschilt niet van de toestand waarin je nog niet geboren was: ‘Being dead will be no different from being unborn’, zo schrijft
Richard Dawkins in zijn The God Delusion.104
In dezelfde lijn redeneert Christopher Hitchens in het eerste hoofdstuk
van zijn boek God Is Not Great: ‘We are reconciled to living only once, except
through our children, for whom we are perfectly happy to notice that we
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must make way, and room’.105 Het leven is eenmalig en er is geen leven na
de dood, behalve dan dat we voortleven in onze kinderen. Juist de wetenschap dat dit leven hier en nu uniek is, maakt dat mensen met des te meer
toewijding en ernst dit leven beleven, veel intenser en moreel bewuster dan
gelovigen, die leven in de verwachting van een leven na dit leven.
Dawkins en Hitchens sluiten daarbij aan op visies uit de klassieke
oudheid. Een mens behoeft geen angst te hebben voor de dood, want de
dood is het natuurlijke eind van het leven, zoals onder anderen verwoord
door de Griekse filosoof Epicurus (341-271 v.Chr.). In zijn brief aan Menoikeus schrijft hij: ‘Het meest huiveringwekkende van alle kwaden, de dood,
is dan ook niet iets dat ons aangaat, want wanneer wij er zijn, is de dood er
niet, en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer. De dood kortom, is iets
dat noch de levenden noch de gestorvenen aangaat. Op de eersten heeft hij
geen betrekking, en de laatsten zijn er zelf niet meer’.106 De dood is weliswaar een verschrikkelijk kwaad maar dat mag volgens Epicurus geen reden
zijn om niet van het leven te genieten. Genieten van het leven is als het genieten van een maaltijd: men wil niet in alle omstandigheden méér, maar
men heeft een voorkeur voor de smakelijkste gerechten.107 Het hedonisme
van Epicurus wordt gekenmerkt door een uitgebalanceerde vorm van genieten, waarbij de ratio de maatvoering van het ware genieten bepaalt.
Ook bij Lucretius (99-55 v. Chr.) komt men de gedachte tegen dat de
dood ons niet raakt, omdat bij het sterven lichaam en de sterfelijke ziel gescheiden worden. Maar – zo vraagt Lucretius retorisch en in beeldende,
invoelende taal – is sterven dan geen pijnlijk proces omdat je gescheiden
wordt van je dierbaren: ‘Nooit meer een blijde groet bij thuiskomst, nooit
meer komen je goede vrouw en lieve kinderen aangehold voor de eerste kus,
je hart met stille vreugde strelend; je voorspoed en je huisgezin kun jij niet
meer beschermen, zegt men, heilloos heeft één onheilsdag zovele gunsten
van het leven jou ontnomen’. Maar volgens Lucretius wordt hierbij over het
hoofd gezien dat je bij je sterven verlost bent van ‘het verlangen om deze
dingen voor jezelf nog te verlengen’. De dood is het absolute einde: ‘Want
105
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bij de dood volgt er een grotere verwarring en spreiding van materie:
niemand ontwaakt, staat op, wanneer eenmaal het kille levenseind gevolgd
is’. Doodgaan is je plaats opgeven en ruimte maken voor anderen.108
Het zijn, zoals gezegd, geluiden die een duidelijke overeenkomst vertonen met de ideeën die binnen het nieuwe atheïsme worden verwoord,
met name door Richard Dawkins en Christopher Hitchens. Net als bij deze
nieuwe atheïsten zien we bij Epicurus en Lucretius, maar overigens ook in
het denken van de Stoa, dat er gestreefd wordt naar een geest van redelijke
apatheia, die zich kenmerkt door gelijkmoedigheid en vrij is van hartstochten.109 Betekent dit dat ook binnen het nieuwe atheïsme de dood in de geest
van gelijkmatigheid en redelijkheid tegemoet wordt getreden? In zekere zin
wel, getuige de autobiografische aantekeningen die bovengenoemde Hitchens, geconfronteerd met zijn terminale ziekte, vanaf zijn ziekbed maakte.
Hitchens vindt dat sterven en dood bij het leven horen en wil de confrontatie met de dood bewust en open aangaan: ‘So far, I have decided to take
whatever my disease can throw at me, and to stay combative even while
taking the measure of my inevitable decline’.110 De manier waarop Hitchens
de dood tegemoet treedt doet denken aan de manier waarop binnen de Stoa
over dood en sterven gedacht wordt. In deze situatie van ‘living dyingly’
wordt Hitchens getroost door de aanwezigheid van zijn vrienden rond zijn
ziekbed. Samen eten en drinken zoals vroeger kan hij niet meer, maar dat
zij er zijn en met hem spreken brengt iets terug van wat zij vroeger samen
beleefd hebben.
Overigens betekent de stoïcijnse houding van Hitchens ten aanzien
van de dood niet dat angst geen factor zou zijn in het proces van het sterven. Het laatste hoofdstuk van zijn Mortality bestaat uit fragmentarische
korte aantekeningen, die onvoltooid zijn gebleven. Een van die aantekeningen luidt: ‘Larkin good on fear in “Aubade”, with implied reproof to Hume
and Lucretius for their stoicism. Fair enough in one way: atheists ought not
108
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to be offering consolation either’.111 Hitchens prijst de dichter Philip Larkin
omdat deze in zijn gedicht ‘Aubade’ uitdrukking geeft aan de angst voor de
dood als een correctie op de stoïcijnse benadering van de dood door filosofen als Lucretius en Hume. ‘Aubade’ beschrijft het ontwaken van iemand die
met een nieuwe dag geconfronteerd wordt, die hij beschouwt als weer een
dag dichterbij de dood. Dood zijn boezemt hem angst in vanwege het feit
dat de totale leegte en verlorenheid dreigt:
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‘But at the total emptiness for ever,
The sure extinction that we travel to
And shall be lost in always. Not to be here
Not to be anywhere,
And soon; nothing more terrible, nothing more true’.112
Tegen deze angst helpt niets, zeker niet de religie die beweert dat we nooit
zullen sterven. Het hoofdpersonage in dit gedicht weet dat de meeste dingen waar je bang voor bent nooit zullen gebeuren, maar dat geldt niet voor
de dood, ‘That we can’t escape, yet can’t accept’.113 In deze spagaat zit een
mens gevangen: aan de dood ontsnappen kun je niet maar je wil hem ook
niet accepteren.
Een andere nieuwe atheïst, Sam Harris, constateert weliswaar dat verlies en dood bij het leven horen, maar toch is hij verbijsterd over het feit dat
het leven weinig meer vertoont dan ‘a vast spectacle of loss’, waar we slechts
met moeite mee weten om te gaan. Harris constateert dat lijden en dood
inherent zijn aan het leven. De uitsluitend rationele manier, waarop Dawkins en tot op zekere hoogte Hitchens hiermee omgaan, vindt hij problematisch: ‘We cannot live by reason alone’. Natuurlijk is religie voor Harris geen
111

Hitchens, Mortality, 92. Christopher Buckley betitelde in zijn recensie van Mortality deze onvoltooide aantekeningen als ‘vivid, heart-wrenching and haunting –
messages in a bottle tossed from the deck of a sinking ship as its captain, reeling
in agony and fighting through the fog of morphine, struggles to keep his engines
going’. Christopher Buckley, ‘Staying Power’, The New York Times, 30 augustus
2012.
112
Philip Larkin, gedicht ‘Aubade’ in: Philip Larkin, Collected Poems, red. Anthony
Thwaite, Londen, Boston: The Marvell Press en Faber and Faber, 1998, 208.
113
Larkin, Collected Poems, 208-209.

HET NIEUWE ATHEÏSME

optie om hierin verandering te brengen maar een spiritualiteit, gebaseerd
op de meditatietechnieken van het Boeddhisme, zou op dit punt uitkomst
kunnen bieden. In zijn laatste publicatie Waking Up werkt hij deze gedachten verder uit.114
Wie bovenstaande opvattingen van Epicurus, Lucretius en het nieuwe
atheïsme over verlies en dood beschouwt kan zich niet onttrekken aan een
zekere bewondering voor de stoïcijnse en rationele manier van denken over
verlies en dood. De dood hoort bij het leven en roept geen angst op. De worsteling met het kwaad en de dood, die in het bijzonder in het thema van de
theodicee naar voren komt, lijkt – als we op de visies van Dawkins, Hitchens
en Harris afgaan – voorbehouden aan theïstisch gelovigen. Atheïsten worden weliswaar geconfronteerd met het kwade in de wereld en ervaren ook
de dood als een onontkoombaar gegeven, maar zij voelen zich bij een afwezigheid van God niet gedwongen God te rechtvaardigen. Sterker nog: het
kwade in de wereld is in de ogen van de nieuwe atheïsten het sterkste bewijs van de afwezigheid van een god.
Maar het bovenstaande is te simplistisch gedacht want de vraag hoe
het kwaad te positioneren in onze wereld is een vraag die in elke levensovertuiging speelt. Iedereen krijgt vroeg of laat met de dood te maken en
geweld en terreur in onze wereld stellen de mensheid – gelovig of niet –
voor onoplosbare vragen. In haar studie Evil in Modern Thought stelt Susan
Neiman daarom, dat het probleem van het kwaad uitgedrukt kan worden in
theologische of seculiere termen, ‘but it is fundamentally a problem about
the intelligibility of the world as a whole’.115 Zij constateert dat het mogelijk
is om op een seculiere manier over de theodicee te spreken. Daarbij citeert
zij Levinas, die twee soorten theodicee onderscheidt: ten eerste de theodicee in een strikte zin, die het mogelijk maakt voor de gelovige om zijn geloof in God in confrontatie met het kwaad te handhaven, en ten tweede een
theodicee in een bredere zin. Bij die laatste gaat het over ‘any way of giving
meaning to evil that helps us face despair’. Levinas samenvattend con114
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cludeert Neiman: ‘Theodicies place evils within structures that allow us to
go on in the world. Ideally, they should reconcile us to past evils while providing direction in preventing future ones’.116 Door zo de theodicee te benaderen als een poging om het kwaad, waaronder ik ook de dood reken, in een
structuur te plaatsen die mensen helpt om weer verder te gaan in de wereld,
is het begrip relevant ook in een seculiere (atheïstische) context.
Deze wereld mag zich dan zelf weliswaar als seculier beschouwen
maar volgens Charles Taylor is deze wereld veel minder geseculariseerd dan
zij zelf denkt. Aan het eind van zijn boek A Secular Age spreekt Taylor over
‘unquiet frontiers of modernity’. Bij een van de grenzen van de moderniteit
waar het onrustig is, gaat het om vragen rond de dood en het omgaan met
de dood. Immers de dood ontkent op radicale wijze het belang van de liefde,
die een constituerende factor in het leven van mensen is, mensen met elkaar verbindt en hen boven zichzelf uittilt. Liefde heeft, volgens Taylor, de
tendens in zich te reiken naar ‘eeuwigheid’ en hij citeert hierbij de uitspraak
van Nietzsche uit Also sprach Zarathustra ‘Alle Lust will Ewigkeit’. Dat betekent volgens Taylor niet zozeer ‘we’re having such a good time, let’s not
stop; but rather: this love by its nature calls for eternity’. Liefde vraagt om
eeuwigheid en daarmee wordt de dood, die haaks staat op de liefde, een
probleem waarop mensen een antwoord moeten zien te vinden.117
Taylor verwerpt daarom een atheïstische benadering van de dood, zoals hierboven verwoord, omdat deze voorbijgaat aan wat wezenlijk op het
spel staat wanneer de dood een einde maakt aan de liefde en geluk tussen
mensen: ‘The deepest, most powerful kind of happiness, even in the moment, is plunged into a sense of meaning. And the meaning seems denied
by certain kinds of ending. That’s why the greatest crisis around death
comes from the death of someone we love’.118 Taylor verwijst in dit verband
naar de veel geciteerde studie van de Franse historicus Philippe Ariès, Western Attitudes toward Death, from the Middle Ages to the Present, verschenen in
116
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1974.119 Ariès constateert een verschuiving in de westerse samenleving in de
manier waarom met de dood wordt omgegaan. Zo verschoof de omgang
van een algemene vertrouwdheid met de dood (‘tamed death’) via een meer
persoonlijke benadering van de dood (‘one’s own death’) naar de dood van
de ander (‘thy death’) om uit te monden in wat hij de ‘forbidden death’
noemt, waarbij de dood steeds verder naar de achtergrond verdwijnt en
zich afspeelt in het ziekenhuis als iets verborgens en verbodens. In het verband van mijn onderzoek is de derde gestalte van de dood die Ariès signaleert, van belang: de dood van de ander, in het Frans meer confronterend
geformuleerd als ‘la mort de toi’, jouw dood. Door de dood van de ander, die
jou lief is, krijgt de dood zijn scherpe contouren. ‘Jouw dood’ maakt het
verlies in alle hevigheid voelbaar, waardoor een rationele manier van omgang met dood, zoals hierboven beschreven, veel problematischer is geworden.
Door de nadruk te leggen op de dood van de ander krijgt de dood zijn
volle scherpte. Dat is ook in het denken van Levinas het geval. Ook voor hem
gaat het niet in eerste instantie om ‘mijn dood’ maar om de ‘dood van de
ander’. Immers mijn bestaan in deze wereld wordt bepaald door het bestaan
van de ander en dus raakt ook de dood van de ander mij en ben ik ook in dit
opzicht verantwoordelijk voor hem. Levinas zet zich hiermee af tegen de opvatting van Heidegger, die over de dood spreekt als ‘mijn dood’: ‘Whereas for
Heidegger, death is my death, for me it is the other’s death’.120 Overigens
beschouwt Levinas de dood als een kwaad en bestempelt deze als een tegenstander en vijand. De dood is als een persoon die ons onverhoeds en onverwachts overvalt.121
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Hoe construeren mensen betekenis wanneer zij geconfronteerd worden met dood en verlies? In hoofdstuk 1 kwam het model van Christoph
Jedan aan de orde als nuttig heuristisch model voor onze zoektocht naar
troost. Een belangrijke dimensie in dit model is de ‘world view’, de wijze
waarop mensen tegen leven en dood aankijken en de manier waarop zij
zichzelf deel weten van een groter geheel. Vaak wordt een tegenstelling
geschetst tussen het theïstische wereldbeeld dat troost biedt en het atheïstische dat op dit punt tekortschiet. Maar voor hoeveel mensen is zo’n theïstisch wereldbeeld nog een doorleefde realiteit? Zelfs in christelijke kringen
zijn het geloof in een God die uitzicht biedt op een leven na dit leven en de
verwachting van een weerzien met de geliefden in een hiernamaals niet
meer vanzelfsprekend.122 Uit een recente publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat tegenwoordig ongeveer 20 procent van de hele
Nederlandse bevolking gelooft dat God ‘zonder twijfel’ bestaat. Van alle
kerkleden is dat aantal iets meer dan 50 procent. Het aantal kerkleden dat
de bijbel zonder meer ziet als Gods woord is 60 procent, terwijl ongeveer
eenzelfde percentage gelooft in een leven na de dood. Dat betekent dat ongeveer 40 procent van de Nederlanders die lid van een kerkgenootschap
zijn, de bijbel niet letterlijk als Gods woord beschouwen en een leven na de
dood in twijfel trekken.123
Zelfs als zo’n theïstisch wereldbeeld nog wel wordt gevolgd, is het de
vraag of het werkelijk troost biedt. In zijn boek Life after Faith stelt de filosoof Philip Kitcher deze vraag aan de orde. Kitcher betwijfelt of mensen
echt eeuwig zouden willen leven en vraagt zich af of het perspectief van een
weerzien na de dood echte troost biedt (bijvoorbeeld aan een vader, die zijn
zoon verloren heeft: de vader had immers veel liever zijn zoon willen zien
opgroeien). Wat biedt volgens Kitcher wel troost? Hij signaleert een aantal
punten waarin religie zich in positieve zin profileert, bijvoorbeeld door de
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manier waarop zij de blijvende verbondenheid met de overledene vorm
geeft, door de oeroude rituelen, die zij in huis heeft en door de gemeenschap, waarin mensen zich opgenomen voelen en met elkaar verbonden
weten. Maar daar kunnen volgens Kitcher ook seculiere vormen voor gevonden worden. Godsdienst heeft een eeuwenlange voorsprong maar ‘wij’
seculieren kunnen dat ook ontwikkelen: net als Dawkins met zijn mantra
‘wij werken eraan’, zo pleit ook Kitcher voor het ontwikkelen van praktische
vormen om het betekenisvolle menselijke bestaan te onderstrepen. Dat
moeten dan geen bleke imitaties van religieuze prototypen worden, zo betoogt Kitcher, maar het is wel mogelijk om inspiratie te ontlenen aan wat
religies gedurende eeuwen hebben ontwikkeld. 124

Conclusie
In dit tweede hoofdstuk stond de beweging van het New Atheism centraal,
een eenentwintigste-eeuwse variant van het aloude atheïsme, dat niet alleen betoogt dat God waarschijnlijk niet bestaat, maar meer in het algemeen de negatieve aspecten van de religie benadrukt. Religie wordt gezien
als irrationeel, immoreel en intolerant en daarmee een gevaarlijke voedingsbodem voor geweld en terrorisme. De inzichten van het New Atheism,
zoals deze door Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens en
Sam Harris op spraakmakende wijze werden vertolkt, bleven niet onbesproken en lokten van verschillende zijden kritiek uit. Christelijke theïstische apologeten bekritiseerden niet alleen de visie van de nieuwe atheïsten
op het (niet) bestaan van God maar zij bestreden ook dat geloof en rede
elkaar per definitie zouden uitsluiten. Maar er was van theologische zijde
ook nog een ander geluid te horen in de manier waarop post-theïstische
theologen reageerden. Post-theïsten hebben evenals atheïsten afscheid
genomen van een theïstisch godsbeeld en een ontologisch godsbegrip, maar
zij zijn op zoek naar een minder concreet omschreven idee van God. Een
God, waarover zij in tastende en vaak poëtische taal spreken, een God, die
‘emerges here and there, often under other names’, zoals John Caputo formuleert. Voor Caputo is de idee God niet iets toesluitends maar ruimte
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gevend: ‘God does not bring closure but a gap. A God of the gaps is not the
gap God fills, but the gap God opens’.125 Wanneer op deze wijze over God
gesproken wordt als een ruimte, die zich opent, dan zou een dergelijke manier van spreken een gemeenschappelijk draagvlak kunnen bieden om als
nieuwe atheïsten en post-theïsten samen na te denken over de manier
waarop troost zich kan realiseren, voorbij de oude onvruchtbare tegenstelling tussen theïsme en atheïsme. Mijn onderzoek naar de manier waarop
personages in romans van atheïstische romanschrijvers omgaan met verlies
en dood wil een bijdrage zijn aan deze zoektocht.
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DE MEERWAARDE VAN DE ROMAN

3. De meerwaarde van de roman
‘I read fiction to be freed from my own suffocatingly boring
and narrow perspective on life and to be lured into
imaginative sympathy with a fully developed narrative
point of view not my own. It’s the same reason that I write’.1
Philip Roth

Inleiding
In mijn onderzoek ga ik na hoe in een seculiere wereld mensen in de confrontatie met verlies en dood troost kunnen vinden wanneer zij welbewust
niet hun toevlucht willen nemen tot een theïstisch perspectief: als God niet
troost, wie of wat troost dan wel? Als zoekstrategie gebruik ik hierbij romans die geschreven zijn door auteurs die een uitgesproken atheïstische
levensvisie aanhangen en die in hun denken verwantschap vertonen met de
denkers van het New Atheism. Hoe gaan personages in deze romans om
met diverse vormen van verlies en dood? Maar voordat ik deze romans ga
analyseren is het goed om aandacht te geven aan het fenomeen van de roman. Waarom is juist de roman bij uitstek zo’n geschikt genre om te verkennen op welke wijze mensen erin slagen om staande te blijven en verder
te gaan? Ik zie daartoe een drietal redenen, die ik hierna verder zal uitwerken. Allereerst heeft de roman het vermogen de tijdgeest te weerspiegelen
en in wisselwerking met de lezer daarop te reflecteren. Verder kenmerkt
zich de roman door een veelheid van stemmen en laat ze door haar polyfonie een waaier van visies en mogelijkheden zien. En in de derde plaats kan
1

Philip Roth, Why write? Collected nonfiction 1960-2013, New York: The Library of
America, 2017, 127, interview van Philip Roth met Alain Finkelkraut in 1981 voor Le
Nouvel Observateur.
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de roman een ethisch-kritische functie vervullen. De roman kan de lezer
helpen bij het vinden van antwoorden op vragen hoe we zouden moeten
leven.
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De roman in een seculiere wereld
Om troost in een wereld zonder God te exploreren, is het niet vergezocht
om de roman als invalshoek te kiezen, omdat het ontstaan van de roman
veelvuldig in verband is gebracht met het verschijnsel van de secularisatie.
Voordat ik inga op het seculiere karakter van de roman is het nodig het
begrip ‘secularisatie’ nader te omschrijven. Secularisatie duidt het proces
aan waarbij religie zich in toenemende mate terugtrekt uit de publieke
sfeer: politiek, cultuur, economie, educatie, literatuur. Maar secularisatie
heeft ook een persoonlijk aspect: het belang van religie neemt af voor het
persoonlijk leven en de keuzes die daarin te maken zijn: mensen gaan
steeds minder naar de kerk en God wordt voor hen steeds minder relevant.2
Lange tijd kon deze omschrijving van secularisatie als de toenemende
afwezigheid van religie en van God in de moderne wereld rekenen op een
brede instemming. Maar de werkelijkheid bleek complexer dan in de hierboven gegeven omschrijving doorklinkt. Terwijl de socioloog Peter Berger
in 1967 verwachtte dat het secularisatieproces zich onvermijdelijk zou doorzetten, moest hij meer dan dertig jaar later, in 1999, constateren dat zijn
these onjuist was: de wereld is ‘as furiously religious as it ever was, and in
some places more so than ever’.3 Ook Jürgen Habermas constateert dat de
stelling dat er een nauw verband bestaat tussen modernisering van de samenleving en de secularisatie van de bevolking niet langer houdbaar is.

2

Zie voor deze omschrijving van seculariteit: Peter L. Berger, The Social Reality of
Religion, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1973, 112, 113 (in 1969 gepubliceerd in de VS als The Sacred Canopy); Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge,
Massachusetts/Londen: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, 2-3.
3
Peter L. Berger, ‘The desecularization of the world: a global overview’ in: Peter L.
Berger (red.), The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics,
Washington D.C.: Ethics and Public Policy Center/Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999, 1-18.
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Beter kan gesproken worden van een ‘postseculiere’ samenleving, waarin
religie een factor van betekenis zal blijven.4
Religie bleek zich in het geheel niet terug te trekken uit het publieke
domein en het begrip ‘secularisatie’ bleek veel pluriformer te zijn en moest
opnieuw doordacht worden. De weerslag van dit denkproces is zichtbaar in
de bundel Rethinking Secularism onder redactie van Craig Calhoun, Mark
Juergensmeyer en Jonathan VanAntwerpen uit 2011. In de inleiding betogen de samenstellers dat door de herleving van de religie niet alleen begrippen als ‘seculier’, ‘secularisatie’ en ‘religie’ opnieuw gedefinieerd moeten
worden, maar dat ook de verhouding tussen het seculiere en het religieuze
in het publieke domein weer op de agenda geplaatst moet worden.5
In deze discussie over seculariteit en religie speelt het boek van de filosoof Charles Taylor A Secular Age een belangrijke rol. Taylor probeert een
ander verhaal over secularisatie te vertellen dan de gebruikelijke verhalen
4

Jürgen Habermas, ‘Een “postseculiere” samenleving: wat betekent dat?’, Nexuslezing 15 maart 2008 te Tilburg, in: Nexus: 2008/50, 279-293. Zie ook de rede, die Habermas uitsprak een maand na de aanslagen van 11 september 2001 over de explosieve spanning tussen seculiere maatschappij en religie: Jürgen Habermas, ‘Glauben und Wissen’, Dankesrede Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 14 oktober 2001, www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de, geraadpleegd 7 juli 2017.
Andere in dit verband relevante publicaties van Habermas zijn: Jürgen Habermas
(dispuut met Joseph Ratzinger), Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunft und Religion, Freiburg im Breisgau/Basel/Wenen, Verlag Herder, 2005; Jürgen Habermas, Between Naturalism and Religion, Cambridge: Polity Press, 2008 (oorspronkelijk verschenen in 2005 bij Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main); Jürgen Habermas, ‘An awareness of what is missing’ in: Jürgen Habermas et al., An Awareness of
What is Missing: Faith and Reason in a Post-Secular Age’, Cambridge: Polity Press,
2010, 15-19, vertaald door Ciaran Cronin. De bijdrage van Habermas verscheen
oorspronkelijk in de Neue Zürcher Zeitung van 10 februari 2007 onder de titel ‘Ein
Bewusstsein von dem, was fehlt: über Glauben und Wissen und den Defaitismus
der modernen Vernunft’; Jürgen Habermas, ‘“The political”: the rational meaning
of a questionable inheritance of political theology’, in: Eduardo Mendieta en Jonathan VanAntwerpen (red.), The Power of Religion in the Public Sphere: Judith Butler,
Jürgen Habermas, Charles Taylor and Cornel West, New York: Columbia University
Press, 2011, 15-33.
5
Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer en Jonathan VanAntwerpen (red.), Rethinking Secularism, Oxford: Oxford University Press, 2011.
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die seculariteit zien als het onvermijdelijke bijproduct van de modernisering (‘substraction stories’). Als kenmerken van deze moderniteit noemt
Taylor factoren als economische groei, industrialisatie, sociale en geografische mobiliteit, urbanisatie, ontwikkeling van wetenschap en techniek en
de voortschrijdende instrumentele rede.6 Taylor’s analyse laat zien dat seculariteit voortkomt uit de religie zelf: door de vijftiende en zestiende-eeuwse
religieuze hervormingsbewegingen kwamen de individualiteit en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens op de voorgrond te staan. Zo
ontstond het moderne wereldbeeld, dat kenmerkend is voor de huidige
seculariteit. De kracht van de visie van Taylor is dat religie en moderniteit
elkaar niet uitsluiten, maar hand in hand gaan. Binnen de geseculariseerde
wereld is religie niet verdwenen en is geloven een ‘optie’ te midden van een
veelheid aan levensvisies. Ook de samenstellers van de bundel Radicale Secularisatie, Stijn Latré en Guido Vanheeswijck, brengen hetzelfde punt naar
voren met de vraag: ‘Moet secularisatie eigenlijk begrepen worden als een
beweging tegen al wat religie is, of veeleer als een innerlijke transformatie
van diezelfde religie?’7 De weerslag van de zich steeds veranderende kijk op
secularisatie is ook zichtbaar in de literatuur en de literaire fictie, zoals we
hieronder zullen zien.
Een van de eerste auteurs die een duidelijk verband leggen tussen de
roman en secularisatie is de van oorsprong Hongaarse literatuurcriticus en
marxistisch denker Georg Lukács, die ik in het eerste hoofdstuk al kort heb
vermeld. Zijn gedachten hierover verwoordde hij in een historischfilosofisch traktaat The Theory of the Novel, geschreven in 1914/15, aan het
begin van de Eerste Wereldoorlog en uiteindelijk in druk verschenen in
1920. In een voorwoord, dat Lukács schreef bij een latere uitgave in 1962,
vermeldt hij dat het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog het onmiddellijke motief voor het schrijven van deze studie vormde. Lukács verzet zich niet
alleen tegen deze oorlog maar bekritiseert ook scherp het alom aanwezige
enthousiasme om eraan deel te nemen. De stemming waarin hij deze studie
6

Charles Taylor, ‘Afterword: Apologia pro Libro suo’ in: Michael Warner, Jonathan
VanAntwerpen, Craig Calhoun (red.), Varieties of Secularism in a Secular Age, Cambridge/Massachusetts/Londen: Harvard University Press, 2010, 301.
7
Stijn Latré en Guido Vanheeswijck (red.), Radicale Secularisatie? Tien hedendaagse
filosofen over religie en moderniteit, Kalmthout: Pelckmans/Klement, 2010.
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schreef, zo vermeldt hij in zijn voorwoord, was er een van permanente
wanhoop: dat er een eind zou komen aan het Tsarisme en aan de macht van
de Hohenzollerns en de Habsburgers juichte hij toe, maar de prangende
vraag was: ‘Who was to save us from Western civilisation?’8 In deze stemming componeerde hij zijn traktaat, dat hij aanvankelijk de vorm had willen
geven van een serie dialogen tussen jongeren die zich uit de psychose van
de oorlog hadden teruggetrokken, net zoals de verhalenvertellers in de Decamerone de pestepidemie waren ontvlucht.
Lukács beschouwt de roman als het epos van een tijdperk (de Verlichting), waarin de werkelijkheid niet meer als een geheel beleefd wordt. De
zin van het bestaan wordt een probleem en de mens is een zoeker geworden, die zich zonder transcendentaal dak boven zijn hoofd zijn eigen weg
moet banen. Deze nieuwe werkelijkheidsbeleving is in de ogen van Lukács
diametraal tegengesteld aan de wereld van de Grieken, waarin sprake was
van een geïntegreerde beschaving, waarbij het ik en de wereld zich met
elkaar verbonden voelden. De wereld is weliswaar wijd, maar voelt als een
thuis en het vuur dat brandt in de ziel is van dezelfde aard als dat van de
sterren.9 Dit is volgens Lukács het tijdperk van het epos, waarin goden de
wereld regeren en de mensen hun lot krijgen toebedeeld, waarbij ‘being and
destiny, adventure and accomplishment, life and essence are identical concepts’.10 Volgens Lukács wordt een geïntegreerde beschaving zoals die in
Griekenland gevonden werd, nog een keer in de geschiedenis aangetroffen
en wel in de Middeleeuwen. De kerk met haar leer en instituties werd de
nieuwe ‘polis’ en in figuren als Dante en Giotto, Thomas van Aquino en
Franciscus ontvouwde zich opnieuw een wereld, waarin het individuele zelf
verbonden was met wereld en kosmos.
Maar deze homogene en gesloten periode kwam in de tijd van de Verlichting tot een eind. Het sterrenfirmament van Kant, zoals Lukács beeldend schrijft, schijnt alleen in de donkere nacht van pure kennis en verlicht
niet langer het pad van de eenzame wandelaar.11 Hij wilde daarmee zeggen
8

Georg Lukács, The Theory of the Novel: A historico-philosophical essay on the forms of
great epic literature, Londen: Merlin Press, 1971, voorwoord.
9
Lukács, Theory Novel, 29.
10
Lukács, Theory Novel, 29, 30 (citaat), 56.
11
Lukács, Theory Novel, 36-38.
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dat in deze nieuwe wereld de mens eenzaam is nu zijn verbondenheid met
God en de kosmos is weggevallen: hij staat er alleen voor. Voor Lukács is dat
het moment waarop de roman ontstaat: ‘The novel is the epic of a world
that has been abandoned by God’.12 De vorm van de roman is een uitdrukking van deze transcendentale dakloosheid (homelessness, Obdachlosigkeit)13. Bij de roman gaat het om de zoektocht van het problematische individu naar zichzelf om op die manier een glimp van de zin van het eigen
bestaan te ontdekken nu er geen allesomvattend levensverband meer bestaat. Daarbij moet volgens Lukács de roman steeds de fragiele en incomplete natuur van de wereld veronderstellen als laatste werkelijkheid. Alleen
op deze manier wordt voorkomen dat de roman in de richting van lyriek of
drama gaat of tot een idylle wordt of zelfs afzakt tot louter entertainment.14
In deze godverlaten wereld moeten de mensen hun eigen weg zoeken zonder de beschutting van een transcendentaal dak boven hun hoofd. De zin
van het bestaan, voorheen gewaarborgd door de kosmische orde, waarvan
zij zelf deel uitmaakten, moeten de mensen nu zelf construeren: ‘The novel
is the epic of an age in which the extensive totality of life is no longer directly given, in which the immanence of meaning in life has become a problem,
yet which still thinks in terms of totality’.15
Waar Lukács het ontstaan van de roman in verband brengt met de
transcendentale dakloosheid, koppelt de cultuurfilosoof Walter Benjamin
dit ontstaan aan de ‘radeloosheid’ van de mens, die zich niet langer laat
inspireren door verhalen maar uitsluitend door informatie. Benjamin was
met Lukács bevriend en citeerde hem met instemming. In zijn essay ‘Der
Erzähler’ (‘The Storyteller’), gepubliceerd in 1936, plaatst Benjamin de roman tegenover het verhaal en met name tegenover de verhalenverteller. Het
vertellen van verhalen ziet hij als het delen van ervaringen binnen een gemeenschap, waarbij goede raad wordt doorgegeven als wegwijzer in het
leven. Verhalen worden in de visie van Benjamin door de verteller niet geïnterpreteerd: het is aan de hoorder om er een eigen interpretatie aan te geven. Maar het vertellen van verhalen raakte in onbruik, deels door de ont12

Lukács, Theory Novel, 88.
Lukács, Theory Novel, 41.
14
Lukács, Theory Novel, 70-83.
15
Lukács, Theory Novel, 56.
13
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reddering die de Eerste Wereldoorlog teweeg had gebracht, die weinig aanleiding gaf tot hoopvolle verhalen, deels door de opkomst van de pers, die
geïnterpreteerde informatie verschafte. Op het moment waarop het verhalen vertellen in onbruik raakte, ontstond volgens Benjamin de moderne
roman.
De ‘storyteller’ met zijn verhalen die gebaseerd zijn op ervaringen, verdwijnt en in zijn plaats komt de romanschrijver die in zijn eenzaamheid
zijn roman schrijft: ‘Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum in
seiner Einsamkeit, das sich über seine wichtigsten Anliegen nicht mehr
exemplarisch auszusprechen vermag, selbst unberaten ist und keinen Rat
geben kann’.16 De moderne romanschrijver is ‘radeloos’ in de letterlijke zin
van het woord: hij heeft geen ‘raad’ ontvangen, zoals in de tijd waarin verhalen mensen raad gaven en hij kan ook anderen geen raad geven (‘counselen’). De roman geeft daarmee niet alleen de radeloosheid van het bestaan
weer, maar interpreteert deze ook, zodat de lezer niet zelf op zoek hoeft te
gaan naar de betekenis, zoals dat het geval was bij het verhaal.17 Ook al staat
volgens Benjamin in de roman de ‘Sinn des Lebens’ centraal, de lezer zal
eerder geconfronteerd worden met de radeloosheid van het bestaan dan dat
hij goede raad ontvangt, zoals de verteller van verhalen deze aan mensen
verschafte.18
16

Walter Benjamin, ‘Der Erzähler’, in: Alexander Honold (red.), Walter Benjamin
Erzählen: Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa, Frankfurt am
Main: Suhrkamp 2007, 103-128, citaat: 105.
17
Ook Benjamin’s kritiek op de reproductiemogelijkheden voor kunst past in de
schildering van de wereld van deze ‘radeloze’ mens. Foto’s en films zijn totaal iets
anders dan schilderijen of een theateropvoering. Door reproductie gaat het unieke
van een kunstwerk (‘aura’) verloren. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936. Zie ook Yra van Dijk, ‘Medium’ in: Jan
Rock, Gaston Franssen en Femke Essink (red.), Literatuur in de wereld: Handboek
moderne letterkunde, Amsterdam/ Nijmegen: Van Tilt, 2013, 202-203.
18
‘Der “Sinn des Lebens” ist in der Tat die Mitte, um welche sich der Roman bewegt. Die Frage nach ihm ist aber nichts anderes als der eingängliche Ausdruck
der Ratlosigkeit, mit der sich sein Leser in eben dieses geschriebene Leben hineingestellt sieht’: Walter Benjamin, ‘Der Erzähler’, XIV, 119. De Engelse vertaling
vertaalt ‘Ratlosigkeit’ door ‘perplexity’, waardoor het verband met het woord
‘raad’, essentieel in Benjamin’s betoog, verloren gaat.
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Benjamin noemt nog een factor, die naar zijn mening bepalend is geweest voor het verdwijnen van de verhalenverteller en deze is gerelateerd
aan de positie van de dood in het openbare leven. Op het moment waarop
een mens sterft, wordt volgens Benjamin zichtbaar wie deze mens geweest
is: dat geeft autoriteit aan zijn levensverhaal omdat het verhaal afgesloten
is. Juist uit deze levensverhalen put de verhalenverteller zijn stof. Benjamin
betitelt de dood als volgt: ‘Death is the sanction of everything that the storyteller can tell. He has borrowed his authority from death’.19 Omdat in de
visie van Benjamin de dood in de moderne tijd steeds meer in de marge van
het openbare leven belandt en mensen niet meer thuis sterven maar in sanatoria en ziekenhuizen, sterven ook de verhalen uit, die dienen als ‘raad’
voor de levenden. De constatering van Benjamin over de marginale plaats
van de dood vertoont verwantschap met de visie van Philippe Ariès, die in
dit verband spreekt over ‘de verboden dood’.20 Dat neemt niet weg dat, zoals
we in het eerste hoofdstuk hebben gezien, het onderwerp van de dood in de
laatste decennia weer volop in de wetenschappelijke belangstelling is komen te staan met studies over dood, rouw en herinnering.
Opvallend is dat bij het leggen van het verband tussen het ontstaan van
de roman en secularisatie zowel Benjamin als ook Lukács de zestiendeeeuwse Cervantes met zijn roman Don Quichot als eerste romanschrijver
beschouwen, terwijl deze schreef in een tijd waarin – om in globale termen
te spreken – religie nog een integraal onderdeel van de maatschappij was.21
19

Walter Benjamin, ‘The storyteller: Reflections on the works of Nikolai Leskov’ in:
Hannah Arendt (red.), Walter Benjamin. Illuminations: Essays and Reflections, New
York: Schocken Books, 1969, 83-109, citaat 94.
20
‘Death, so omnipresent in the past that it was familiar, would be effaced, would
disappear. It would become shameful and forbidden’: Philippe Ariès, Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present, Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1974, 85.
21
Lukács signaleert dit punt in The Theory of the Novel wanneer hij spreekt over
Cervantes en Don Quichot: ‘We have here the curious case of a novel form existing
in a period whose absolute belief in God really encouraged the epic’ (Theory Novel,
101). Margaret Anne Doody veronderstelt dat Lukács’ verlegenheid op dit punt het
gevolg is van zijn marxistische denkschema, waarbij hij de literatuur in tijdperken
indeelt: ‘Here is someone who lives in a neat universe. The Past = Belief in God =
Epic; Modernity = Disbelief = Novel.’: Margaret Anne Doody, The True Story of the
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In feite sluiten zij in dat opzicht aan bij de visie van Charles Taylor, die de
eerste sporen van secularisatie in de zestiende eeuw ziet opkomen door
reformatie van de religie. 21
Een brede Angelsaksische stroming van onderzoekers koppelt de opkomst van de roman in het bijzonder aan de Verlichting. Zij plaatst het ontstaan van de roman als literaire vorm in de achttiende eeuw en brengt deze
in verband met bepaalde sociaal-economische ontwikkelingen in deze tijd.
Baanbrekend is in dit verband de veel geciteerde studie van de Engelse literatuurcriticus Ian Watt. In zijn The Rise of the Novel (1957) situeert Watt de
oorsprong van de roman in het achttiende-eeuwse Engeland. Hoofdkenmerk van de roman is volgens hem het realisme, waarbij de individuele
ervaring van de werkelijkheid door de romanpersonages centraal staat, een
ervaring die altijd uniek en nieuw (‘novel’) is: ‘The novel is the form of literature which most fully reflects this individualist and innovating reorientation’.22 Terwijl de plots van het klassieke en renaissance epos gebaseerd waren op de geschiedenis of op fabels, ontvouwde de plot zich in de roman van
schrijvers als Defoe, Richardson en Fielding als een uniek verhaal gebaseerd
op de ervaringen van de romanpersonages.
De opkomst van de roman als een nieuwe literaire vorm werd volgens
Watt mogelijk gemaakt door bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij
die deze individuele ervaringen bevorderden. In het bijzonder noemt hij de
opkomst van de middenklasse, die een nieuw lezerspubliek creëerde, dat
zijn eigen ervaringen in de romans kon herkennen. Verder noemt Watt als
factoren voor de opkomst van de roman de opkomst van het kapitalisme en
de verspreiding van het protestantisme, vooral in zijn calvinistische of puriteinse vorm. 23
Vanuit het gezichtspunt van mijn onderzoek naar de relatie tussen seculariteit en de roman bergt de visie van Watt een zekere tegenstrijdigheid
22

Novel, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1996, 2. Overigens is
Doody zelf van mening dat de roman als literaire vorm een ononderbroken geschiedenis heeft van ongeveer tweeduizend jaar. Ook in de Griekse en Romeinse
oudheid waren er romans. Doody’s opvatting impliceert dus dat er geen verband
bestaat tussen secularisatie en het ontstaan van de roman.
22
Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Londen:
The Bodley Head, 2015 (1e druk 1957), 13.
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in zich. Enerzijds koppelt hij het ontstaan van de roman aan een seculier
wereldbeeld: ‘The novel requires a world view which is centred on the social
relationships between individual persons; and this involves secularisation
as well as individualism’.24 Anderzijds noemt Watt in zijn onderzoek naar
de opkomst van de roman als bepalende factor ook de verspreiding van het
protestantisme met zijn aandacht voor de waarde van de menselijke arbeid,
die er toe leidde dat het individuele dagelijkse leven een onderwerp werd
dat ook in de roman aan de orde kwam.25 Daarmee impliceert Watt dat niet
zozeer een volstrekt seculier klimaat leidt tot het ontstaan van de roman,
zoals Lukács en Benjamin betoogden, maar dat bepaalde religieuze stromingen, zoals het protestantisme, deze ontwikkelingen juist bevorderden.
Beide factoren hoeven echter niet met elkaar in tegenspraak te zijn. Integendeel: men zou ook kunnen stellen dat het protestantisme als religieuze
hervormingsbeweging juist de secularisatie bevorderd heeft, zoals Charles
Taylor in zijn A Secular Age betoogt. In Taylor’s verhaal over de ‘abolition of
the enchanted cosmos, and the eventual creation of a humanist alternative
to faith’ speelt de Reformatie als hervormingsbeweging een centrale rol. De
Reformatie is niet alleen een ‘engine of disenchantment’ maar in zijn calvinistische variant ook een beweging, die hele maatschappijen opnieuw ordent.26
De studie van Watt is lange tijd van grote invloed geweest op het terrein van het onderzoek naar de roman als literair genre.27 Natuurlijk kwam
er ook kritiek op het werk van Watt: was zijn visie niet al te zeer Angelsak23
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Daniel R. Schwartz, ‘The Importance of Ian Watt’s The Rise of the Novel’, The Journal of Narrative Technique, 13, 2 (voorjaar 1983), 59. Citaat: Ian Watt, The Rise of the
Novel, 60.
24
Watt, Rise Novel, 84.
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Watt, Rise Novel, 74.
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Charles Taylor, A Secular Age, 77. Bron voor Taylor’s visie is natuurlijk Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905) over de relatie tussen de protestantse ethiek en het kapitalisme.
27
Over hoe Watt’s Rise of the Novel zich verhoudt tot wat er door Georg Lukács, José
Ortega y Gasset en Mikhail Bakhtin over de opkomst van de roman geschreven is
zie: Michael McKeon, ‘Watt’s rise of the novel within the tradition of the rise of the
novel’, Eighteenth-Century Fiction, 12, nr. 2-3, januari-april 2000, 253-276.
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sisch gekleurd?28 Veel van de kritiek werd in 2007 samengevat in Remapping
the Rise of the European Novel, een verzameling essays die de tijdsgrenzen en
de geografische grenzen met betrekking tot het ontstaan van de roman
verruimden. Niet alleen werd voor Europa de periode van 1550-1800 erbij
betrokken, ook was er aandacht voor de ontwikkeling van de roman in vele
andere landen en in eerdere perioden, waardoor een breder beeld van de
ontwikkeling van de roman ontstond. De roman bleek veel internationaler
te zijn en de oorsprong ervan veel vroeger te liggen dan Watt stelde: zelfs in
het antieke Griekenland was er sprake van romans.29
In de jaren tachtig kwam de Tsjechische schrijver en essayist Milan
Kundera terug op het verband tussen de roman en seculariteit. Waar Lukács spreekt over ‘transcendentale dakloosheid’ en Benjamin over ‘radeloosheid’ om het seculiere levensgevoel te benoemen, spreekt Kundera over
een God die zich terugtrekt uit onze wereld en over de daaruit resulterende
ondraaglijke lichtheid. Sprekend over Cervantes’ Don Quichot, die ook hij als
eerste roman beschouwt, formuleert Kundera het als volgt: ‘Toen God zich
langzaam terugtrok van de plaats vanwaar hij leiding had gegeven aan het
universum en de rangorde van waarden daarin, het goede van het kwade
had gescheiden en aan elk ding een zin had gegeven, kwam Don Quichot
zijn huis uit, en hij kon de wereld niet meer herkennen’.30 Maar – zo betoogt
Kundera – als God deze wereld verlaten heeft en onze planeet door
niemand wordt aangestuurd, wie is er dan meester? ‘Daar heb je de on-

28

Onder de vele publicaties die in jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
verschenen zijn over de relatie tussen seculariteit en de roman zijn te noemen:
Lennard J. Davis, Factual Fictions: The Origins of the English Novel, New York: Columbia University Press, 1983; Nancy Armstrong, Desire and Domestic Fiction: A Political
History of the Novel, New York/Oxford: Oxford University Press, 1987; Michael
McKeon, The Origins of the English Novel, 1600-1740, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987; Paul J. Hunter, Before Novels: The Cultural Contexts of Eighteenth
Century English Fiction, New York/Londen: W.W. Norton & Company, 1990.
29
Jenny Mander (red.), Remapping the Rise of the European Novel, Oxford: Voltaire
Foundation, 2007.
30
Milan Kundera, Over de romankunst: verzamelde essays, Amsterdam: Ambo, 2012,
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draaglijke lichtheid van het bestaan’.31 Een wereld, die bij afwezigheid van
de ‘Opperrechter’ gekenmerkt wordt door dubbelzinnigheid, aangezien de
ene Waarheid uiteengevallen was in honderden relatieve waarheden: dat is
het moment waarop de roman wordt geboren, die met haar literaire vorm
van polyfonie inspeelt op deze dubbelzinnigheid van het complexe bestaan
en afkerig is van apodictische en dogmatische antwoorden. ‘Elke roman
zegt tot de lezer: “De zaken zijn gecompliceerder dan jij wel denkt”.’32 Met
deze ‘wijsheid van de onzekerheid’, zoals Kundera de wereld sinds Cervantes karakteriseert, staat de mens in deze seculiere wereld en de romanschrijver heeft tot taak om binnen deze geseculariseerde wereld een ‘verkenner van het bestaan’ te zijn. De romanschrijver verschilt hierbij van de
historicus, die schrijft over gebeurtenissen die hebben plaats gevonden. De
focus van de roman is anders: ‘De roman onderzoekt niet de werkelijkheid
(‘réalité) maar het bestaan (‘existence’)’. Onder ‘bestaan’ verstaat Kundera
niet zozeer wat er gebeurd is, maar veeleer ‘het hele scala van menselijke
mogelijkheden, van alles wat de mens kan worden, van alles waartoe hij in
staat is. Romanschrijvers tekenen de kaart van het bestaan door deze of gene
menselijke mogelijkheid te ontdekken’. Mens en wereld zijn dus in de ogen
van Kundera geen entiteiten maar veeleer mogelijkheden.33
Ook Susanna Lee betoogde in haar boek A World Abandoned by God: Narrative and Secularism (2006) dat roman en secularisatie nauw op elkaar betrokken zijn. Volgens Lee betekent de uitspraak van Georg Lukács, dat de
roman ‘het epos is van een wereld die verlaten is door God’, niet dat God de
wereld heeft verlaten en dat de mensen niets anders rest dan deze godverlatenheid tot onderwerp van de roman te maken. Zij betoogt dat ‘God’s abandonment is built into and out of the very structure of the novel’.34 Dit bete31

Kundera, Over de romankunst, 41. ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ is
ook de titel van de roman, die Kundera in 1984 schreef en die een bestseller werd.
32
Kundera, Over de romankunst, 24. Hans Achterhuis citeert in zijn studie over geweld met instemming Kundera: ‘De roman biedt dus de veelheid van gezichtspunten die vereist is als we over geweld willen nadenken.’: Hans Achterhuis, Met alle
geweld: een filosofische zoektocht, Rotterdam: Lemniscaat, 2008, 40.
33
Kundera, Over de romankunst, 41-43.
34
Susanna Lee, A World Abandoned by God: Narrative and Secularism, Lewisburg:
Bucknell University Press, 2006, 11-21.
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kent volgens Lee niet dat een seculiere cultuur de romanvorm teweeg
bracht of dat de roman de aanzet gaf tot een seculiere cultuur, maar dat er
sprake is van een synergie tussen secularisatie en de roman. De afwezigheid van God vormt de essentie en ondertoon van de roman, en op haar
beurt verheldert de roman het seculiere bestaan dat gekenmerkt wordt door
crises, onzekerheden en mogelijkheden. Lee komt tot deze conclusie na
bestudering van een vijftal negentiende-eeuwse Franse en Russische romans, die op verschillende wijze reageren op de ervaring te leven in een
wereld waaruit God zich heeft teruggetrokken.35
Terwijl veel literatuurwetenschappers een verband leggen tussen de
roman en het verschijnsel secularisatie, is daarmee niet het laatste woord
gezegd over deze relatie. Zoals de secularisatiethese ter discussie staat en
het begrip secularisatie opnieuw doordacht wordt, zo is ook het seculiere
karakter van de roman een punt van discussie. Volgens de literatuurwetenschappers Mark Knight en Thomas Woodman is secularisatie nooit een
afgerond proces en blijft religie een belangrijk thema, ook in de geseculariseerde wereld. Religie is immers niet zondermeer te identificeren met institutionele vormen van religie en het transcendente behoeft niet uitsluitend
begrepen te worden in theïstische zin. Hiermee sluiten zij aan bij gedachten, die leven bij de post-theïsten, zoals besproken in het tweede hoofdstuk.
In hun inleiding op de bundel Biblical Religion and the Novel 1700-2000 formuleren zij de huidige relatie tussen religie en secularisatie daarom als
volgt: ‘If the genre of the novel has a quasi-sociological dimension, as Watt
argues, there is still no reason why religious issues and religious practice
should not continue to feature in it’.36 De roman mag dan wel ‘the one secular literary genre’37 en ‘the epic of a world abandoned by God (Georg Lukács), worden genoemd, dat wil niet zeggen dat religie uit het gezichtsveld
is verdwenen. Opvallend is dat religieuze ideeën en thema’s door de secularisatie eerder worden gemoduleerd dan geëlimineerd. Bij Knight en
35

Stendhal, The Red and the Black (1830), Flaubert, Madame Bovary (1857), Turgenev,
A Nest of Gentry (1858), Barbey d’Aurevilly, Bewitched (1851) en Dostojevski, Demons
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Mark Knight en Thomas Woodman (red.), Biblical Religion and the Novel 17002000, Aldershot: Ashgate Press, 2006, 3-12, citaat: 3.
37
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Woodman is er geen sprake van dat God zich teruggetrokken heeft uit deze
wereld en evenmin dat de roman deze godverlatenheid tot uitdrukking zou
brengen. Integendeel: religie is nog steeds opvallend aanwezig in onze geseculariseerde wereld, waarvan de roman deel uitmaakt.
In deze lijn beweegt zich ook de studie van Justin Neuman Fiction Beyond Secularism (2014). In zijn studie is Neuman op zoek naar de manier
waarop het begrip ‘seculariteit’ zich manifesteert in de Engelstalige en wereldliteratuur in de periode 1979 (revolutie in Iran) tot de periode na de aanslagen in New York op 11 september 2001. Zijn stelling is dat juist in de romans van auteurs die over het algemeen als niet religieus of zelf antireligieus gelden, zowel secularistische ideologieën bekritiseerd worden als ook
de religieuze verbeelding opnieuw onderzocht wordt. Hij noemt in dit verband de namen van schrijvers als Orhan Pamuk, Salman Rushdie, Ian
McEwan, Margaret Atwood, J.M. Coetzee, Nadine Gordimer, Haruki Murakami. Men zou verwachten dat deze auteurs zich antithetisch op zouden
stellen tegenover religie, maar in hun romans laten zij zien dat seculariteit
en religie niet elkaars tegengestelden zijn. Hedendaagse fictie, zo betoogt
Neuman, is niet een bolwerk van nieuw atheïsme of een post-seculiere terugkeer van religie, maar blijkt veel meer in religie geïnteresseerd te zijn
dan meestal wordt aangenomen. Juist het feit dat religie (tegen alle verwachting in) zo’n grote rol speelt in onze wereld, heeft schrijvers als bijvoorbeeld McEwan en Rushdie ertoe geïnspireerd om via de literaire vorm
van de roman het thema van de religie aan de orde te stellen.38
Hoe verhoudt deze visie van Neuman zich tot de opvattingen van
Bradley en Tate over de New Atheist novel? Bradley en Tate beschouwen,
zoals we zagen, de New Atheist novel niet alleen als fictionalisering van
nieuw-atheïstische ideeën maar ook als een nieuw front in de oorlog tegen
religie, religieus fundamentalisme en religieuze terreur. De nieuwatheïstische roman beschouwt religie als irrationeel, immoreel en gewelddadig en komt op voor vrije meningsuiting, individualiteit en rationaliteit.
Bovendien maakt ze ruimte voor een seculiere ervaring van transcendentie.
Bradley en Tate voeren als bezwaar tegen de nieuw-atheïstische roman aan
38

Justin Neuman, Fiction Beyond Secularism, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2014, citaat: xii.
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dat zij nog niet atheïstisch genoeg is, omdat ook zij deel uitmaakt van een
metafysisch verhaal, waarin wetenschap, geschiedenis, liefde en kunst
(waaronder de roman) dezelfde transcendente rol spelen als die traditioneel
aan God werd toebedeeld. Kortom: de New Atheist novel heeft geloof en
religie geenszins vaarwel gezegd en de ene god voor de andere ingeruild,
aldus Bradley en Tate. Neuman in zijn Fiction Beyond Secularism gaat echter
nog een stap verder en stelt dat hedendaagse romans, geschreven door auteurs, die niet- religieus of antireligieus zijn, over religie nieuwe dingen te
zeggen hebben omdat zij religie niet negeren maar problematiseren.
Zo blijkt dat de roman de tijdgeest weliswaar weerspiegelt en dat haar
ontwikkeling parallel loopt met het proces van de secularisatie. Maar tegelijkertijd vindt er ook een voortdurende reflectie plaats op het begrip ‘secularisatie’, waarbij religie en secularisatie niet zozeer antithetisch tegenover
elkaar staan maar op een nieuwe manier met elkaar verbonden worden. Dat
heeft ook zijn weerslag op het denken over de relatie tussen de roman en de
secularisatie. In hedendaagse romans is religie een thema dat niet wordt
genegeerd maar waarover opnieuw wordt gereflecteerd. De roman is een
uitermate geschikt medium voor deze reflectie dankzij een aantal kenmerken, die hieronder nader uiteengezet worden.

De meerstemmigheid van de roman
Daarmee zijn we aangeland bij het tweede onderdeel van de vraag ‘Why the
novel matters’39. Volgens Kundera is het antwoord op deze vraag eenvoudig:
‘De enige bestaansreden van de roman is te zeggen wat alleen de roman kan
zeggen’.40 De roman als genre beschikt daartoe over een veelheid aan stijlkenmerken. Vooral de dialogische structuur van de roman is belangrijk,
zoals de literatuurwetenschapper Mikhail Bakhtin heeft betoogd. De roman
bedient zich volgens hem van verschillende stemmen, die ieder een eigen
39

Voor Lawrence laat de roman het belang en de essentie van het leven zien:
‘Nothing is important but life’ en ‘The novel is the one bright book of life.’: D.H.
Lawrence, ‘Why the novel matters’ (1925) in: Michael Herbert (red.), D.H. Lawrence.
Selected critical writings, Oxford/New York: Oxford University Press, 1998, 204-209.
40
Kundera, Over de romankunst, 37. Oek de Jong gebruikt deze uitspraak van Kundera voor zijn essaybundel Wat alleen de roman kan zeggen, Amsterdam/Antwerpen:
Augustus, 2013.
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sociaal discours vertegenwoordigen. Het gevolg is dat binnen de roman een
veelheid aan stemmen te horen is (‘heteroglossia’), waarbij niet een stem
overheersend is maar meerdere stemmen te horen zijn, die ieder op eigen
unieke wijze verschillende gezichtspunten vertegenwoordigen. Deze
stemmen vullen elkaar aan, spreken elkaar tegen en zijn op dialogische
wijze aan elkaar gerelateerd: ‘All languages of heteroglossia, whatever the
principle underlying them and making each unique, are specific points of
view on the world, forms for conceptualizing the world in words, specific
world views, each characterized by its own objects, meanings and values. As
such they all may be juxtaposed to one another, mutually supplement one
another, contradict one another and be interrelated dialogically’.41
Voor Bakhtin zijn tekst en de lezer belangrijk, maar het is uiteindelijk
de auteur van de roman, die de polyfonie aan stemmen ordent en vastlegt,
op een manier die te vergelijken is met de wijze waarop een componist zijn
of haar muzikale concepten vastlegt in een partituur. Bakhtin gebruikt in
dit verband de metafoor van de ‘orkestratie’, een muzikale term, die aangeeft dat een horizontale melodie vorm en kleur krijgt door de verticale
harmonisatie en orkestratie en dat de stemmen gekoppeld worden aan
verschillende muziekinstrumenten. De mogelijkheden om op deze manier
de tekst vorm te geven zijn in dit opzicht eindeloos. De muzikale metaforen
(polyfonie, orkestratie) onderstrepen hoezeer volgens Bakhtin een tekst
beschouwd kan worden als een muzikale compositie, die bovenal gehoord
wil worden.42
Dat Bakhtin’s theorieën nog steeds relevant zijn, heeft de literatuurwetenschapper Odile Heynders recentelijk laten zien. In een artikel over de
roman De geruchten van de Belgische auteur Hugo Claus analyseert zij deze
roman met behulp van Bakhtin’s begrippen heteroglossia en orkestratie.
Dat biedt haar de mogelijkheid om te laten zien hoezeer de verschillende
stemmen in deze gelaagde roman staan voor verschillend sociale discoursen, die nauw samenhangen met de complexiteit van de Belgische samenleving, die Claus eerder samenvatte met de uitdrukking ‘het verdriet van Bel41

M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, Michael Holquist (red.), Austin: University of Texas Press, 1981, 291-292.
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gië’. Zij maakt daarmee duidelijk dat literatuur functioneert binnen een
sociale context en daar zelf op reflecteert.43 Dat onderstreept het eerder
genoemde punt dat literatuur nauw verbonden is met de tijdgeest.

Roman en zingeving
De roman is niet alleen verbonden met de tijdgeest en heeft het vermogen
in zich om daarop te reflecteren maar ze kan ook als baken fungeren in de
zoektocht naar het vinden van antwoorden op de vraag hoe we zouden
kunnen leven. Voor mijn onderzoek is dit een belangrijke constatering
wanneer het gaat om situaties van verlies en dood: op welke wijze gaan
personages in romans, die binnen het kader van mijn onderzoek passen,
om met verlies en dood en waardoor worden zij getroost? In het onderstaande wil ik daarom in het bijzonder de relatie tussen de roman en de
lezer nader onderzoeken.
De theorie binnen de literatuurwetenschap, die zich in het bijzonder
concentreert op de interactie tussen tekst en lezer en daarbij de rol van de
lezer sterk naar voren haalt, is de ‘reader-response theory’, die zich ontwikkelde in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Deze expliciete aandacht
voor de lezer kan men een paradigmawisseling noemen binnen de literatuurwetenschap.44 Volgens Terry Eagleton kan de geschiedenis van de literaire theorie ruwweg in drie periodes worden ingedeeld. De preoccupatie
met de auteur tijdens de Romantiek en de negentiende eeuw werd gevolgd
door een exclusieve aandacht voor de tekst, zoals de beweging van het New
Criticism voorstond. De derde periode kenmerkt zich door een verplaatsing
van de aandacht naar de lezer.45 Door de inzichten van de literatuurwetenschapper Wolfgang Iser van de School van Konstanz werd de wisselwerking
tussen de tekst en het perspectief van de lezer in beeld gebracht. Volgens
Iser is het de lezer, die de tekst leest, op zich laat inwerken, opslaat in het
43
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geheugen en op deze wijze onvoorziene verbanden ontdekt in de tekst. Een
literaire tekst moet daarom ‘be conceived in such a way that it will engage
the reader’s imagination in the task of working things out for himself, for
reading is only a pleasure when it is active and creative.46
Om deze wisselwerking tussen de tekst en het perspectief van de lezer
nader te omschrijven wordt in de literatuurwetenschap gebruik gemaakt
van hermeneutische inzichten die in de filosofie ontwikkeld zijn. Zo schreef
de filosoof Paul Ricoeur een aantal opstellen over de interpretatie van literatuur, waarin hij stelde dat hermeneutiek een synthese is van het ‘verklaren’
(‘expliquer’) en het ‘begrijpen’ (‘comprendre’). Bij verklaren gaat het om de
structuur-analyse van de tekst en bij begrijpen om het toepassen en het zich
toe-eigenen van de tekst door de lezer: ‘ik wil laten zien dat de tekst de bemiddeling is met behulp waarvan wij onszelf begrijpen’.47 De tekst is als het
ware het vergrootglas waarmee de lezers zichzelf lezen, een optisch instrument waarmee zij dingen over zichzelf ontdekken, die zij misschien
zonder deze tekst niet hadden gezien.48 Het lezen en interpreteren van een
tekst brengt de lezers dichter bij de kern van hun bestaan en van een wereld, waarin zij kunnen wonen en zich ontplooien: ‘Want wat in een tekst
geïnterpreteerd moet worden, is het voorstel voor een wereld, een wereld
waarin ik kan wonen en waarin ik een van mijn meest eigen mogelijkheden
kan interpreteren. Dat is wat ik de wereld van de tekst noem, de wereld die
46

Wolfgang Iser, The Implied Reader: Patterns in Communication in Prose Fiction from
Bunyan to Beckett, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1974, 275. Umberto Eco citeert Iser met instemming in zijn Zes wandelingen in fictieve bossen, Amsterdam, Bert Bakker, 1994, 22, waarbij Eco verwijst naar zijn eigen boek The Open
Work, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. De open plek, die de
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de lezers zichzelf leest. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, deel 3: ‘Le
temps retrouvé’, hoofdstuk 3, geciteerd in Ger Groot, Twee zielen: gesprekken met hedendaagse filosofen, SUN, Nijmegen, 1998, 223. Groot spreekt over ‘de bril van Combray’. Zie ook: Milan Kundera, Over de romankunst, 392.
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eigen is aan deze unieke tekst’.49 Daartoe moet de lezer wel bereid zijn afstand te nemen van zichzelf (distantiatie) om zich de betekenis van de tekst
toe te eigenen en toe te passen op zijn of haar eigen bestaan.
Volgens Ricoeur is het zo dat ‘fictie de koningsroute is waarlangs de
werkelijkheid herschreven wordt’.50 Om de werkelijkheid te herschrijven
gebruikt ze een eigen taal om naar mensen en dingen te kijken. De gewone
taal om de werkelijkheid onder woorden te brengen is daartoe ontoereikend.51 Fictie is als een schilderij, die ons de wereld op een andere manier
laat zien. De theorie van de fictie heeft iets paradoxaals volgens Ricoeur:
alleen het beeld, dat niet direct een relatie heeft met de realiteit, is in staat
om ons een wereld te laten zien.52 Voor mijn onderzoek zijn deze inzichten
van Ricoeur van belang, omdat de lezers door het lezen en interpreteren
van de tekst niet alleen zichzelf en de wereld beter leren verstaan maar in
de tekst ook een ‘voorstel van een wereld’ kunnen lezen dat hen kan helpen
op het moment waarop zij geconfronteerd worden met verlies en dood.
Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat door het lezen van teksten de
lezers zichzelf en de wereld beter kunnen verstaan? Weliswaar kan de literatuur niet zonder haar lezers, zoals de literatuurwetenschapper Derek
Attridge opmerkt: ‘Literature, for all the force which it is capable of exercising, can achieve nothing without readers – responsible readers’.53 Maar
daar voegt hij aan toe dat het belangrijk is dat de lezer bij de interpretatie
van een tekst oog heeft voor de ‘singularity’ van de tekst, die zich aan de
lezer juist als de ‘ander’ presenteert. Op welke wijze doet de lezer ‘recht’ aan
de tekst? Het zijn deze vragen die de Attridge aan de orde stelt in zijn studie
The Singularity of Literature (2004). Literatuur is voor Attridge niet een sta49
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tisch begrip, tijdloos en altijd beschikbaar als object van onderzoek, maar
een creatief gebeuren (‘event’) tussen lezer en tekst. De lezer wordt daarin
als de unieke persoon die hij of zij is, geraakt door de literaire tekst, die zich
kenmerkt door ‘singularity’, ‘otherness’ en ‘inventiveness’, drie kenmerken
die nauw met elkaar verbonden zijn en de kern vormen van het betoog van
Attridge.54 ‘Singularity’ heeft betrekking op het bijzondere, unieke en bestaande grenzen overschrijdende karakter van de tekst, die zich door haar
inventiviteit (‘inventiveness’) aan de lezer manifesteert als iets dat ‘anders’
is (‘otherness’, ‘alterity’) en hem of haar in het hart kan raken: ‘The singularity of the work thus speaks to my own singularity’.55
In de visie van Attridge is de ontmoeting tussen de literaire tekst en de
lezer vergelijkbaar met de ontmoeting tussen mij en de ander, die kwetsbaar is en met respect behandeld dient te worden.56 Zo dient de lezer ook op
verantwoordelijke wijze met de tekst om te gaan: ‘recht doen’ aan een tekst
betekent oog hebben voor het unieke, het andere van het literaire werk, dat
kwetsbaar is zoals een menselijk persoon dat is. Attridge pleit dan ook voor
een verantwoordelijke manier van omgaan met de literatuur. Onder de
‘ethics of literature’ verstaat hij in eerste instantie dat de lezer oog moet
hebben voor het eigen en unieke karakter (‘singularity’) van de literaire
tekst en er niet een raster overheen moet leggen waardoor de tekst een bepaald doel van historische, morele of politieke aard zou moeten dienen.57
Weliswaar kunnen teksten een grote impact op lezers hebben en hen inspireren, wijsheid verschaffen en hen helpen bij het maken van morele keuzes,
maar deze eigenschappen behoren in de visie van Attridge niet tot de primaire eigenschappen van literatuur. Literatuur in de visie van Attridge
54
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‘solves no problems and saves no souls’. Ze kan desondanks effectief zijn,
‘even if its effects are not predictable enough to serve a political or moral
program’.58
Waar Attridge opkomt voor de autonomie van de literatuur leggen anderen juist de nadruk op de moraliserend-ethische aspecten ervan. Literaire
teksten, waaronder de roman, kunnen ons helpen met het vinden van een
antwoord op de vraag hoe we zouden kunnen leven en welke ethische dilemma’s we kunnen tegenkomen. Om een diepere betekenis aan literaire
teksten te ontlenen is een theoretisch kader nodig. Welk theoretisch kader
is daarvoor het meest geschikt? In ieder geval moet het gaan om een verhaalanalyse, die er vanuit gaat dat men aan een bepaalde tekst een zingevende betekenis mag ontlenen en die bij het formuleren daarvan de lezer
een belangrijke rol laat spelen.
Naar mijn mening biedt de benadering die binnen de narratologie
aangeduid wordt met de term ‘ethical criticism’ een goed handvat om in
literaire teksten constructies van zin op het spoor te komen. Onder ‘ethical
criticism’ wordt een manier van lezen van literaire teksten (in het bijzonder
romans) verstaan die de lezers een scherper inzicht geeft in de vraag hoe zij
zouden kunnen leven. De roman is daarvoor een zeer geschikte vorm omdat deze door meerstemmigheid, ambiguïteit en gelaagdheid de lezer confronteert met mogelijkheden om de vraag hoe men zou kunnen leven, anders, nauwkeuriger en ruimer te interpreteren. Een drietal representanten
van deze stroming wil ik nader bekijken om te zien welke aanknopingspunten zij opleveren voor mijn onderzoek: Martha Nussbaum, Wayne Booth en
James Phelan.
Volgens de filosofe Martha Nussbaum, die wordt gezien als een van de
belangrijkste vertegenwoordigers van het ‘ethical criticism’, is literatuur
een instrument, dat bijdraagt aan ons morele besef en ons helpt bij het vinden van een antwoord op de vraag ‘How should one live?’59 Door ons in te
leven in het leven van anderen gaan we nadenken over de betekenis van ons
58
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eigen leven en de keuzes die we daarin in ethisch opzicht telkens moeten
maken. Bovendien worden door het lezen van romans onze gevoelens van
empathie vergroot, wat niet alleen onszelf ten goede komt maar ook bijdraagt aan een betere en rechtvaardiger wereld. Op die manier draagt de
poëtica (‘poetics’) bij aan de rechtvaardigheid (‘justice’) in de wereld om ons
heen (Poetic Justice, zoals de titel luidt van een van Nussbaum’s publicaties).
Nussbaum, die van huis uit classica is, meent dat literaire taal veel beter in
staat is om genuanceerd over ethiek te spreken dan de in abstracte begrippen denkende filosofie. Literaire taal is ‘more complex, more allusive, more
attentive to particulars’.60 Literaire taal spreekt de lezers aan op hun emoties en bevordert hun empathie met anderen.
Hoe ziet bij Martha Nussbaum ‘Reading for life’ er concreet uit en hoe
gaat zij te werk bij het ontdekken van constructies van zin in narratieve
teksten als de roman? Nussbaum formuleert hiertoe vier inzichten (onder
de titel ‘the Aristotelian Ethical View’), die ons bij het lezen van romans
kunnen helpen om ons morele inzicht aan te scherpen.61 Als eerste noemt
Nussbaum de onvergelijkbaarheid van waardevolle zaken (‘noncommensurability of the valuable things’): romans laten je een pluraliteit aan waarden
zien en tonen hoe moeilijk het soms kiezen is tussen verschillende waarden.
Zo’n kijk staat haaks op een manier van denken waarin alleen harde feiten
tellen, zoals bij de onderwijzer Mr. Gradgrind in Charles Dickens’ Hard
Times. Gradgrind gelooft alleen in wat hij ziet en heeft dientengevolge een
aversie tegen romans, die staan voor ‘fancy’: ‘Now, what I want is Facts.
Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life’,
aldus Gradgrind, aan het begin van het eerste hoofdstuk, dat de veelzeggende naam draagt van ‘The One Thing Needful’, een verwijzing naar het
bijbelse verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en Maria en Martha. 62
In de tweede plaats noemt zij de ‘prioriteit van waarnemingen’, met
name de prioriteit van het bijzondere boven het algemene en universele.
Romans leren je kijken, waardoor je bewustzijn en je gevoel voor verant60
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woordelijkheid aangesproken worden. Daarmee wordt ook je ethisch bewustzijn bevorderd. Je wordt je bewust van het onbarmhartige van een
ethiek die exclusief gebaseerd is op algemene regels.
Als derde inzicht noemt Nussbaum de ‘ethische waarde van emoties’.
Vaak wordt van emoties gezegd dat ze irrationeel zijn en dat ze niet bijdragen tot rationele reflectie. Emoties zouden onbetrouwbaar zijn, dierlijk,
verleidelijk. Het tegendeel is waar volgens Nussbaum: emoties hebben juist
wel waarde in de morele oordeelsvorming. Ze vormen een belangrijk element in romans, omdat de interactie met de lezer voor een belangrijk deel
via emoties plaatsvindt. Nussbaum is (met Aristoteles) van mening dat
praktisch redeneren zonder dat daar emoties bij komen niet voldoende is
voor praktische wijsheid; emoties zijn niet onbetrouwbaar in vergelijking
met intellectuele calculaties, integendeel: zij zijn meestal betrouwbaarder
en minder ‘deceptively seductive’. Nussbaum kent aan emoties zelfs een
cognitieve structuur toe: ‘because emotions have this cognitive dimension
in their very structure, it is very natural to view them as intelligent parts of
our ethical agency, responsive to the workings of deliberation and essential
to its completion’.63 Tenslotte vermeldt Nussbaum als vierde punt de ‘ethische relevantie van toevallige gebeurtenissen’. Om het leven ethisch goed in
te schatten is volgens Nussbaum – die ook hier met instemming Aristoteles
aanhaalt – het oog hebben voor oncontroleerbare gebeurtenissen essentieel.
Daarmee doelt Nussbaum op het feit dat men open moet staan voor het
onverwachte en het verrassende en men deze ‘surprise’ in eerste instantie
niet moet zien als een teleurstelling maar als een element, dat ons moreel
inzicht kan verdiepen.
Kortom: Nussbaum leest romans omdat ‘the novel offers ethical education and stimulates the ethical imagination’. Op deze wijze worden ons
moreel georiënteerde constructies van zin aangereikt. Bijvoorbeeld in het
lezen van Dickens’ roman Hard Times wordt ons duidelijk dat een wereld
waarin uitsluitend de feiten tellen en alles op zijn nut wordt beoordeeld
(utilitaristisch wereldbeeld), een armzalige wereld is omdat daarin voor
verbeelding geen plaats is. De boodschap van de roman lijkt hier te zijn: laat
verbeelding toe in je denken en beoordeel niet alles in termen van nut. Ook
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persoonlijke ervaringen van Nussbaum zelf bevestigen haar inzichten: zo
schrijft zij hoe de liefde voor haar dochter en de visie van haar dochter op
een van de hoofdpersonen uit David Copperfield haar met nieuwe ogen deden kijken naar het verband tussen liefde en ethiek.64 Voor haar analyse
kiest Nussbaum romans waarvan zij vermoedt dat deze ons kunnen helpen
bij het vormen van onze ethische inzichten en verbeelding. In de interactie
tussen lezer, tekst en auteur worden deze inzichten concreet. Maar een
verhaal-analytische werkwijze heeft bij Nussbaum geen prioriteit omdat bij
haar de filosofisch-literaire inzichten overheersen.
De ethische literatuurkritiek van Nussbaum die ervan uitgaat dat literaire teksten zoals romans een gevoel van betrokkenheid en empathie bij de
lezer oproepen, is overigens niet onomstreden. Zo bestrijdt de jurist en
econoom Richard Posner dat romans als bron van kennis over mens en
maatschappij superieur zijn aan andere bronnen van kennis, zoals historische en natuurwetenschappelijke publicaties. Bovendien is Posner sceptisch over Nussbaum’s claim, dat de lezer praktische levenslessen zou kunnen ontlenen aan literaire werken. Meer in het bijzonder meent hij, anders
dan Nussbaum, dat de utilitaristische Gradgrind in Hard Times niet model
staat voor een vorm van kapitalisme, die ook vandaag nog aan te treffen is:
‘But she (Nussbaum) cites no public policy advocated by economists that is
flawed by Gradgrindian thinking’, aldus Posner.65
De ethisch-literaire benadering van Nussbaum roept ook nog op een
ander punt vragen op, namelijk wanneer het gaat over de identificatie van
de lezer met fictionele figuren. Is het wel zo dat de lezer zich altijd identificeert met de verdrukte en sociaal zwakkere partij? Men zou zich ook een
identificatie kunnen voorstellen met een rijk of ethisch slecht romanpersonage.66 Ook is het de vraag of een roman altijd een uitgebalanceerde ethische visie moet uitdragen om tot de lezer te spreken. Volgens Liesbeth
Korthals Altes kunnen kunst en literatuur, die zo’n uitgebalanceerde visie
missen, toch een ethische functie hebben: ‘Niet door een voorbeeldwerking
64
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maar doordat de lezer of kijker het ethische werk zelf verricht, geprikkeld
wordt in zijn of haar eigen waarden, uitgedaagd tot het bepalen waar voor
hem of haar de grens van het aanvaardbare ligt’.67
In weerwil van deze kritische reacties, kreeg Nussbaum’s visie onlangs
empirische bevestiging. Of door het lezen van boeken onze empathie met
anderen vergroot zou worden, is in de dissertatie van Emy Koopman empirisch getoetst. Koopman constateert aan de hand van verschillende ‘reader
responses’ dat het lezen van literaire teksten over rouw en depressie mensen meer empathisch maakt en uitnodigt tot reflectie. Met instemming
refereert zij aan Nussbaum en anderen, die stellen ‘dat meevoelen met een
personage er ook toe kan leiden dat mensen meer begrip hebben voor mensen in een vergelijkbare situatie als die van het personage, en dat het meevoelen met een personage ertoe kan leiden dat mensen aan het denken worden gezet’.68
Een tweede representant van de ‘ethical turn’ in de literatuurwetenschap is de literatuurwetenschapper Wayne C. Booth.69 Voor Booth heeft
fictie een retorische functie, die de lezer probeert te overreden en uit te
nodigen om een dialoog aan te gaan. Booth beschouwt fictie als een vriend,
als een ‘companion’ voor de lezer.70 In zijn studie The Company We Keep onderscheidt Booth verschillende soorten ‘reading friends’, vrienden die staan
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voor verschillende soorten boeken.71 Vriendschappen kunnen variëren in
frequentie, in de mate waarin zij intimiteit, verantwoordelijkheid en intensiteit delen. Maar ook distantie (‘otherness’) kan een kenmerk van vriendschap zijn: de werelden, die de ‘reading friends’ aanbieden kunnen anders
zijn dan onze eigen wereld en kunnen uitdagend of confronterend zijn. In
ieder geval wordt de lezer in het leesproces uitgenodigd om te leren van de
‘ethical value of narratives’.72 Daarbij geldt dat ‘de waarde van de tekst en de
lectuur onafscheidelijk is van de vriendschap: goede lezers én goede boeken
zijn als goede vrienden’.73
Hoe ziet in de praktijk zo’n leesproces er bij Booth uit? Een voorbeeld is
zijn lezing van het werk van D.H. Lawrence (Sons and Lovers, Women in Love,
Lady Chatterley’s Lover), een schrijver, die hij aanvankelijk niet erg kon waarderen. Hij beschouwde Lawrence als een ‘opiniated, arrogant, preaching genius’ en Lawrence’s narratieve techniek vond hij meer ‘telling’ dan ‘showing’.
Maar in zijn ‘Confessions of a lukewarm Lawrentian’ leest hij Lawrence opnieuw en verandert zijn oordeel door ‘conduction’.74 Met dit neologisme duidt
Booth het proces aan waarmee een lezer een literair werk inschat in vergelijking met andere en eerdere leeservaringen. Hij waardeert Lawrence om
de manier waarop hij gezichtspunten behandelt en om de ethische band,
die hij weet op te bouwen tussen lezer en de ‘implied author’. Booth geldt
als uitvinder van de term ‘implied author’, waarmee hij een onderscheid wil
maken tussen de auteur als de mens van vlees en bloed en de auteur zoals
die in de tekst naar voren komt in de interactie met de lezer. Wanneer
Booth bijvoorbeeld opnieuw Women in Love leest, ontdekt hij ‘a much fairer
and livelier distribution of human sympathy for disparate views than I had
ever expected any single human being to display’.75 Men kan, volgens Booth,
bij Lawrence terecht voor een gesprek over opvoeding, over de rol van religie, over kwesties als dood en sterven en zelfs, zo voegt hij ironisch toe, voor
71
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een gesprek over vrouwen. Concluderend mag men stellen dat de benadering van Booth een omgaan met romans laat zien, waarbij de lezer in een
vriendschappelijk gesprek gaat met het boek, de impliciete auteur en de
personages om op die manier een aantal gezichtspunten te ontwikkelen die
in ethisch opzicht verhelderend kunnen zijn. Daarbij moeten de lezers wel
bereid zijn om eventueel hun eigen mening te herzien.
De derde naam, die naast Nussbaum en Booth, genoemd moet worden
wanneer het ‘ethical criticism’ aan de orde komt is die van James Phelan,
literatuurwetenschapper en leerling van Wayne Booth. Zijn analyse van
literaire teksten is in het bijzonder stimulerend voor het onderzoek naar
vormen van troost in de confrontatie met verlies en dood. Phelan staat in de
lijn van het ‘ethical criticism’ van Booth en Nussbaum, maar verbindt de
ethiek strakker en systematischer met zaken als literaire techniek en vorm.
Hij wil de concrete bijzonderheden van literaire teksten allereerst op het
spoor komen door de literaire tekst op te vatten als een communicatie met
veel lagen tussen auteur en lezer. In de tweede plaats wil hij daarbij nauwkeurig aandacht geven aan de details van de tekst (en de retorische ethiek)
door zowel te focussen op de ethische dimensies van wat er gerepresenteerd
wordt als op de ethische consequenties van hoe de dingen gerepresenteerd
worden. Dus zijn aanpak besteedt zowel aandacht aan het pathos van wat
er gerepresenteerd wordt als aan het ethos van de representatie.
In zijn nadere uitwerking van ‘rhetorical literary ethics’ (Phelans benaming van ‘ethical criticism’), die het retorische aspect van fictie niet los
ziet van het ethische aspect, komt Phelan tot zijn eigen definitie van het
retorische: ‘somebody telling somebody else on some occasion and for some
purpose(s) that something happened’.76 In deze definitie wordt aandacht
gegeven aan de relatie tussen de verteller (auteur), het gehoor (lezer) en
hetgeen gebeurd is. En er vindt een uitwisseling plaats met een bepaalde
bedoeling (‘for some purpose’). Volgens Phelan houdt deze nadruk op ‘purpose’ in dat daarmee erkend wordt dat de narratieve communicatie een
gebeuren is met vele lagen, waarin vertellers pogen dichtbij de perceptie,
emoties en waarden van hun hoorders te komen en deze te beïnvloeden.
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Bovendien laten vertellers, doordat ze vertellen wat er gebeurde, zien dat de
interacties tussen hun personages ook een ethische dimensie hebben en dat
het vertellen en het horen van wat er verteld wordt, eveneens een ethisch
aspect heeft. Zo komt Phelan tot de uitspraak: ‘Narrative ethics explores the
intersections between the domain of stories and storytelling and that of
moral values. Narrative ethics regards moral values as an integral part of
stories and storytelling because narratives themselves implicitly or explicitly ask the question, “How should one think, judge, and act – as author,
narrator, character, or audience – for the greater good?”77
Hoe gaat Phelan te werk? In zijn verhaalanalyse wil Phelan precies in
kaart brengen wat er gebeurt in de interactie tussen lezer en verhaal. Daartoe onderscheidt hij verschillende soorten ‘audiences’ met het doel om zo
scherper de ethische dimensie van de retorische communicatie te kunnen
behandelen. Immers de eigen positie van de lezer wordt mede bepaald door
een aantal factoren, waaronder allereerst de manier waarop de personages
in het verhaal met elkaar omgaan en voorts door de positie van de verteller
ten opzichte van de vertelling, het vertelde en de meerdere soorten ‘audiences’. Ten derde wordt de positie van de lezer bepaald door de positie van de
‘implied author’ in relatie tot de vertelling, het vertelde en de ‘implied reader’, die Phelan betitelt als ‘authorial audience’ en – ten vierde – door de
respons van de concrete lezer van vlees en bloed op wat er gedacht en geloofd wordt in de drie bovengenoemde genoemde posities.78
In een artikel in Poetics Today past Phelan dit theoretisch raamwerk toe
op het gedicht Home Burial (1914) van de Amerikaanse dichter Robert Frost,
mede om aan te tonen dat de ethisch-kritische benadering van literaire
teksten ook toepasbaar is op lyrische teksten.79 Home Burial – overigens lyriek met een sterk narratieve inslag – is een gedicht over de verschillende
manieren waarop een man en een vrouw (Amy) omgaan met het verlies van
hun zoon die begraven ligt op het kerkhof, waarop hun gezamenlijke huis
77
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uitkijkt. Voor de man is de dood van hun zoon een aspect van het leven
maar voor zijn vrouw Amy is de dood van hun zoon een anomalie: de dood
is geen deel van het leven maar juist het onaanvaardbare eind van zijn leven.
De visies van man en vrouw zijn absoluut niet met elkaar te verenigen. Het
gevolg is dat de vrouw haar man ongevoeligheid en gebrek aan empathie
verwijt, terwijl de man het zijn vrouw kwalijk neemt dat zij blijft rouwen en
geen oog heeft voor het feit dat het leven doorgaat. In het gedicht probeert
de man weliswaar te voelen wat de vrouw meemaakt: ‘Let me into your
grief’, maar de vrouw laat dat niet toe. De positie van de vrouw en man
wordt door de dichter ook nog eens visueel in beeld gebracht, doordat aan
het begin van het gedicht de man onderaan de trap staat en de vrouw bovenaan. Aan het eind van het gedicht zijn de posities omgedraaid: de man
staat boven, terwijl de vrouw beneden staat, op het punt het huis te verlaten, tot grote woede van de man die haar dreigt terug te halen.
Het bijzondere van het gedicht (en daarmee komt het ethische aspect
in zicht) is volgens Phelan dat Frost geen oordeel velt over de vraag welke
houding ten opzichte van de dood van het kind het meest adequaat is of van
groter waarde. Deze keuze van Frost (die dus niet kiest) is van belang voor
de ethische positie van de verteller in relatie tot de personages omdat de
verteller hen beiden op dezelfde manier behandelt. Maar deze keuze van
Frost is ook belangrijk voor de relatie van Frost met de lezer: als lezers worden wij gedwongen ons in te leven in beide personages en het belang van
ieders gezichtspunt te zien. Dat is – zo stelt Phelan – een ethische uitdaging: je verplaatsen in het perspectief van beide karakters, terwijl je tegelijkertijd ziet dat beide visies niet met elkaar verenigbaar zijn. Het gedicht
‘Home Burial’ en de manier waarop Phelan dit vanuit zijn retorisch-ethische
raamwerk analyseert laten zien hoe complex het geven en vinden van troost
is in de confrontatie met verlies en dood. Een eenduidig antwoord is er niet
en veel hangt af van het empathisch vermogen van de betrokkenen. In het
signaleren van deze ethische uitdaging laat Phelan zien dat bij het construeren van zin het vaak gaat om het maken van keuzes, die het gevolg zijn van
dilemma’s. Bij een dilemma wordt de lezer voor een keuze gesteld, waarbij
voor elk van de keuzes wel iets te zeggen valt. Een eenduidig antwoord valt
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niet te geven, maar dat hoeft bepaald geen nadeel te zijn.80 De inzichten, die
door Martha Nussbaum, Wayne Booth en James Phelan als representanten
van het ‘ethical criticism’ zijn geformuleerd, leveren hiertoe een perspectief,
dat vruchtbaar zal blijken in het onderzoek naar de manier waarop personages worstelen met vragen rond verlies en dood.
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Werkwijze
Bij het analyseren van de romans, die deel uitmaken van mijn onderzoek,
maak ik gebruik van een narratologisch model, dat een aantal niveaus van
communicatie onderscheidt en dat is geïnspireerd op de ideeën over narratieve communicatie van bovengenoemde James Phelan. Het vertellen van
een verhaal, zoals dat op een gestructureerde manier in een roman gebeurt,
is een wijze van communiceren, waarbij sprake is van twee partijen: een
zender en een ontvanger. De modellen van communicatie, die proberen dit
proces in kaart te brengen, zijn op dit gegeven gebaseerd. Klassiek is het
model van Seymour Chatman, dat hij beschrijft in zijn Story and Discourse
uit 1978. Chatman gaat uit van twee partijen, een zender en een ontvanger,
waarbij iedere partij drie ‘personages’ met zich meebrengt. Bij zender gaat
het om de ‘real author’, ‘implied author’, ‘narrator’. Bij ontvanger betreft het
de ‘real audience’ (listener, reader, viewer), ‘implied audience’ en de ‘narratee’.81
Op dit model van Chatman is in de loop der tijd verder geborduurd.
James Phelan bewondert het diagram van Chatman om zijn helderheid
maar heeft er ook kritiek op. Zo wordt in het model van Chatman nergens
het element van het ‘personage’ genoemd als factor in het proces van narratieve communicatie. Phelan komt met een eigen model (‘chart’) om de narratieve communicatie in beeld te brengen. Daarin is sprake van constanten
en variabelen. De constanten in het communicatieve proces zijn degene, die
vertelt (author) en degene tot wie hij zich richt (audience). Om te onderzoeken hoe de communicatie tussen beiden verloopt brengt Phelan een brede
lijst van hulpmiddelen (resources) in kaart, waaronder niet alleen de vertel80
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ler en de personages, maar ook zaken als stijl, ruimte, tijd, genre en intertekstuele verwijzingen zijn opgenomen. Waar het diagram van Chatman
lineair is wat betreft de communicatie, is er bij het model van Phelan sprake
van voortdurende wisselwerking tussen ‘author’, ‘resources’ en ‘audience’.
In zijn theoretische benadering van teksten is Phelan verre van dogmatisch:
zijn retorische interpretatie en theorie zijn gebaseerd op een methode, die
eerder a posteriori te noemen is dan a priori. Volgens Phelan is narratieve
communicatie een verschijnsel met vele lagen, dat niet gereduceerd kan
worden tot een formule.82
Die gelaagdheid komt ook voor in het model dat Manfred Jahn hanteert. Hij brengt de narratieve communicatie in beeld door een drietal niveaus van communicatie te onderscheiden. Zo is er sprake van communicatie tussen (1) auteur en lezer, (2) tussen de verteller en degene tot wie de
verteller zich richt en (3) tussen de personages in de tekst.83 Bij de analyse
van de romans maak ik gebruik van dit model, waarbij ik tussen het eerste
en tweede niveau nog een laag toevoeg, namelijk die van de ‘implied author’
en de ’implied reader’, omdat ik op deze wijze dichter bij de intenties van de
auteur hoop te komen. Wanneer ik deze verschillende niveaus van narratieve communicatie toepas op mijn onderzoek, ziet dat er in de praktijk als
volgt uit. Als het gaat over de communicatie tussen auteur en lezer (een
communicatie die in tegenstelling tot de andere niveaus buiten de tekst
plaats vindt), richt ik mij vooral op de vraag: hoe positioneert de reële auteur zich ten opzichte van de reële lezer? Bij het tweede niveau van communicatie, waarbij het gaat om de impliciete auteur en impliciete lezer, kijk ik
naar de manier waarop de tekst uitspraken doet over verlies en dood. Ook
de rol die geloof en religie in de tekst spelen, komt hier aan de orde. Op het
niveau van de relatie tussen de verteller en degene tot wie hij of zij zich
richt, komen vragen aan de orde als: hoe kijkt de verteller tegen de personages aan en hoe zijn deze ingebed binnen de vertelstructuur? Tenslotte staan
bij het niveau waar het gaat om de personages in de roman, vragen centraal
als: wie zijn zij, wat doen zij, hoe communiceren zij met elkaar? En vooral
82

James Phelan, Somebody Telling Somebody Else: A Rhetorical Poetics of Narrative, Columbus: The Ohio State University, 2017, 25-29.
83
Manfred Jahn, Narratology: A Guide to the Theory of Narrative. English Department,
University of Cologne, 2017.
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de vraag: wat zijn hun ervaringen met dood en verlies en om welke vormen
van verlies gaat het hier?
Al deze vier lagen in de narratieve communicatie zijn middelen om in
beeld te krijgen hoe er door auteur, verteller en personages gedacht wordt
over verlies en dood en op welke wijze zij daarmee omgaan. Daarbij is het
tweede niveau van communicatie, dat van de impliciete auteur en lezer, van
essentieel belang. Immers in het kader van mijn onderzoek naar de manier
waarop personages omgaan met verlies en dood en waardoor zij worden
getroost, biedt dit tweede niveau daartoe de juiste ingang. Op dat niveau
gaat het om de retorische functie van de fictie, die de lezer uitnodigt een
dialoog met de tekst en de auteur aan te gaan. Om de woorden van Phelan
te citeren: ‘Indeed, rhetorical poetics wants to break down the border between reading and living. It believes that reading narrative, whether fictional or nonfictional, does not, in Michael Bamberg’s phrase, put “life on
holiday”, but rather functions as a rich and rewarding way of living life’.84
Op deze manier kan de roman een bijdrage leveren aan de concretisering
van het conceptuele troostmodel, zoals dat in het eerste hoofdstuk is geformuleerd.

84

James Phelan, Somebody Telling Somebody Else, 259. Citaat van Michael Bamberg
is ontleend aan: Michael Bamberg, ‘Biographic-narrative Research, Quo Vadis? A
Critical Review of “Big Stories” from the Perspective of “Small Stories”’, in: K. Milnes, C. Horrocks, B. Roberts, en D. Robinson (red.), Narrative, Memory, and Knowledge: Representations, Aesthetics, and Contexts, Huddersfield: University of Huddersfield Press, 2006, 63-79.
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4. Ian McEwan
Inleiding
Voor mijn onderzoek heb ik twee Britse schrijvers geselecteerd, die door de
literatuurwetenschappers Arthur Bradley en Andrew Tate als ‘New Atheist
novelist’ worden betiteld, zoals ik in het eerste hoofdstuk heb uiteengezet.
In dit vierde hoofdstuk staat de schrijver Ian McEwan centraal, terwijl in
het vijfde hoofdstuk de tweede geselecteerde auteur, de Brits-Indische auteur Salman Rushdie, aan de orde komt. In hun boek The New Atheist Novel
(2010) menen Bradley en Tate een nieuw literair genre romans te ontdekken, dat zij de ‘New Atheist Novel’ noemen, omdat daarin op literaire wijze
het gedachtegoed van het New Atheism vorm zou krijgen.1 Zij zien deze
New Atheist novels bovendien als een wapen in de strijd tegen religieus
fundamentalisme. In de ogen van Bradley en Tate kenmerken de New Atheist novels zich allereerst door een kritische en vaak negatieve visie op religie, die de mens zou belemmeren in zijn of haar mogelijkheden om voluit
mens te zijn. In de tweede plaats zou de nieuw-atheïstische roman zich
onderscheiden door een positief geloof in de ratio van de mens, die zelf
durft na te denken, zich niet laat leiden door heteronome inzichten en zijn
eigen ethische keuzes mag maken en daarbij mag vertrouwen op het voortschrijdend inzicht van de exacte wetenschappen. In de derde plaats zou de
nieuw-atheïstische roman een sterk geloof in het narratieve en in de roman
laten zien. De roman zou voor deze schrijvers de ruimte zijn waarbinnen
vrij geademd mag worden en de mens tot zijn recht komt: vrijheid van meningsuiting, ruimte voor individualiteit, originaliteit en onafhankelijkheid
van de geest.
1

Arthur Bradley en Andrew Tate, The New Atheist Novel – fiction, philosophy and polemic after 9/11, Londen/New York: Continuum, 2010.
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De roman is, mede door haar ambiguïteit en polyfonie, in de ogen van
de nieuwe atheïsten een betere gids om ethische keuzes te maken dan religieuze geschriften, die veel normatiever zijn bij het afwegen van ethische
dilemma’s en daardoor de keuzevrijheid van de mens beperken. Maar het
narratieve element is niet alleen onmisbaar bij het maken van ethische keuzes, het kan ook dienen als de wegwijzer die de seculiere mens nodig heeft
om constructies van zin te bouwen: ‘We have need of a plot, a narrative to
shore up our irrelevance in the flow of the things’.2 Juist in de confrontatie
met verlies en dood is er behoefte aan zo’n narratief, dat in staat is de dood
in een groter perspectief te plaatsen.
De term ‘New Atheist novel’ is echter een concept, dat voor discussie
vatbaar is. Zo stelt Bernard Schweizer dat in de romans van McEwan en
collega’s atheïstische perspectieven meer terloops worden ingeweven, dan
dat er sprake is van een nadrukkelijk aan de orde stellen van het thema
atheïsme. Bradley en Tate zijn volgens Schweizer eerder bezorgd om de
seculiere ideologie van deze nieuw-atheïstische schrijvers dan dat zij onderzoeken in hoeverre atheïsme een topos in hun werk is. Schweizer concludeert dat de zogenaamde ‘New Atheist novels’ zich niet zozeer bezighouden met het atheïsme op zich maar eerder gerangschikt kunnen worden onder de categorie van impliciete atheïstische literatuur.3 Bij de analyse
van de romans van McEwan zal ik onderzoeken in hoeverre de typering van
Bradley en Tate als zou er sprake zijn van een ‘New Atheist novel’ hout
snijdt. Verder is de vraag belangrijk of deze auteur zijn romans ook zelf ziet
als wapen in de strijd tegen religieus fundamentalisme. Maar bovenal ben
ik geïnteresseerd in de manier waarop personages in de romans van deze
schrijver zich opstellen wanneer zij geconfronteerd worden met dood en
diverse vormen van verlies.

Positionering
‘I do have a very strong sense that most of the terrible things in life happen
suddenly and unpredictably, and certainly can sweep you off in different
2

Ian McEwan, ‘End of the world blues’, in: Christopher Hitchens (red.), The Portable Atheist: essential readings for the nonbeliever, Da Capo Press, 2007, 351-365.
3
Bernard Schweizer, ‘Literature’, in: Stephen Bullivant en Michael Ruse (red.), The
Oxford Handbook of Atheism, Oxford: Oxford University Press, 2013, 683-697.
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directions, and that is always of interest to a novelist’.4 Deze uitspraak deed
Ian McEwan in een interview in 2011. Het gevoel dat het leven onvoorspelbaar is en dat er plotseling iets ingrijpends kan gebeuren, is een wezenlijk
element in het literaire werk van Ian McEwan. In zijn romans worden personages overvallen door een toevallige gebeurtenis met vaak traumatische
gevolgen. Zo heeft in Enduring Love (1997) een ongeluk met een heteluchtballon tot gevolg dat een van de personages gestalkt wordt. In Atonement (2001)
leidt de onterechte beschuldiging van verkrachting tot een radicale verandering van het leven van de personages. Ook in de twee romans, die ik verderop bespreek, is deze contingentie aanwezig, zoals in de roman Saturday
(2005) wanneer door een klein, toevallig verkeersincident de personages
uiteindelijk in een levensbedreigende situatie terechtkomen. Of wanneer
het hoofdpersonage in The Children Act (2014) door een ontmoeting met een
aan leukemie lijdende minderjarige jongen in een situatie belandt die voor
haar en voor hem ingrijpende gevolgen heeft. Telkens heeft de lezer van de
romans van McEwan het onheilspellende gevoel dat de personages door de
confrontatie met het onverwachte, dat zelden goed is, geleid worden naar
situaties die ze niet zelf zouden kiezen.
Ian McEwan, geboren in 1948, studeerde Engels en Frans aan de universiteit van Sussex en volgde aan de universiteit van East Anglia een cursus creatief schrijven, opgezet door de Engelse auteurs Malcolm Bradbury
en Angus Wilson. In 1973 schreef hij zijn eerste bundel verhalen First Love,
Last Rites, die zich kenmerkten door ‘extreme situations, deranged narrators, obscenity and shock’, zoals McEwan het in een interview later formuleerde.5 Deze kenmerken zijn ook terug te vinden in zijn latere verhalen en
vroege romans, zodat Bradbury bij de uitreiking van het eredoctoraat aan
McEwan in 1993 zijn werk betitelde als ‘The expression of a new voice in
British fiction – young, strong, radical, and shocking’.6 Het bezorgde hem
4

Tim Ross, ‘Ian McEwan, the full interview’, The Daily Telegraph, 12 februari 2011.
Adam Begley, ‘The Art of Fiction CLXXIII: Ian McEwan’, The Paris Review, 44.162
(Summer 2002), 30-60.
6
Malcolm Bradbury, ‘Presentation Speech’ bij de uitreiking van het eredoctoraat
in de letteren aan Ian McEwan door de University of East Anglia op 1 juli 1993, te
vinden op de website van Malcolm Bradbury: http://malcolmbradbury.com, geraadpleegd 5 oktober 2018.
5
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de bijnaam van ‘Ian Macabre’, een gegeven dat in veel interviews terugkeert. Maar in de loop van de tijd is het shockerende en ontregelende element, dat zijn vroegere verhalen en romans typeerde (zoals incest, moord,
geweld) naar de achtergrond geraakt om plaats te maken voor ethische
dilemma’s en filosofisch-literaire beschouwingen.
Zijn proza kenmerkt zich door een hoge mate van realisme. Amerikaanse auteurs als Philip Roth, Saul Bellow en John Updike zijn op dit punt
voor McEwan een bron van inspiratie geweest. Volgens McEwan hebben
deze auteurs een manier gevonden om het beste van de negentiendeeeuwse roman (aandacht voor personages, wijze van vertellen met veel
ruimte voor uitweidingen, nadruk op de geografie van de plaats van handeling) te incorporeren in een modern zelfbewustzijn.7 Ook in de romans van
McEwan zijn deze kenmerken terug te vinden. Zo geeft McEwan niet alleen
aan zijn personages de nodige ruimte maar neemt hij ook de tijd om uit te
weiden, zoals bijvoorbeeld bij het beschrijven van een hersenoperatie (Saturday), een expeditie naar de Noordpool (Solar), een bezoek van het hoofdpersonage Henry Perowne aan zijn dementerende moeder in een verzorgingshuis of een spelletje squash tussen Henry en een collega, dat in totaal
zeventien pagina’s beslaat (Saturday). Ook de aandacht voor het geografische detail is bij hem terug te vinden. Zo vindt de openingsscène van Enduring Love plaats in de Chiltern Hills, is in de titel van On Chesil Beach de
plaats van handeling duidelijk aangegeven en spelen Saturday en The Children Act in Londen, waarbij locaties nauwkeurig worden vermeld.
Ian McEwan laat zich in zijn romans, essays en interviews kennen als
iemand die zich verwant voelt met de denkers en wetenschappers van het
New Atheism. Allereerst wordt deze verwantschap zichtbaar in de persoonlijke vriendschap met een van de spraakmakende voorlieden van het New
Atheism: Christopher Hitchens. Zo liet McEwan zijn referaat ‘End of the
world blues’ voor het eerst in druk verschijnen in de door Hitchens samengestelde bloemlezing The Portable Atheist, verschenen in 2007.8 En Hitchens
7

Interview met McEwan in 2008 door Ryan Roberts in: Ryan Roberts (red.), Conversations with Ian McEwan, Jackson: University Press of Mississippi, 2010, 188-201.
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droeg zijn boek God Is Not Great (2007) op aan McEwan en bedankte hem in
het nawoord voor zijn stimulerende gesprekken: ‘Ian McEwan, whose body
of fiction shows an extraordinary ability to elucidate the numinous without
conceding anything to the supernatural. He has subtly demonstrated that
the natural is wondrous enough for anyone’.9 Na de dood van Hitchens in
2011 droeg McEwan op zijn beurt zijn roman Sweet Tooth (2012) op aan
Christopher Hitchens. Maar niet alleen op het persoonlijke vlak is er verwantschap tussen McEwan en het New Atheism. Ook in McEwan’s essays
en interviews is de relatie met de belangrijkste kenmerken van het New
Atheism zichtbaar in de manier waarop McEwan spreekt over religie, het
rationeel vermogen van de mens en de literaire verbeelding.
McEwan’s eigen beeld van religie vertoont – zo blijkt uit essays en interviews – overeenkomsten met het nieuw-atheïstisch denken maar laat
ook een eigen en meer genuanceerde visie op religie zien. Waar Dawkins en
verwanten religie zien als een zonder meer destructieve en vergiftigende
kracht, stelt McEwan dat religie deel uitmaakt van onze menselijke existentie. Religie is ‘deeply stitched in human nature’.10 Ondanks alle verschillen
tussen volken, beschouwt hij religie als een van de ‘human universals’, die
in alle culturen voorkomt.11 Religie is op zichzelf moreel gezien een ‘neutral
force’: je kunt er goede en slechte dingen mee doen, maar het zijn mensen,
die aan religie vorm geven. Daarom geeft McEwan religie ook niet de
schuld van de terroristische aanslag op de Twin Towers in 2001. Mensen
komen tot zo’n daad omdat zij menen met ‘one simple solution’ het paradijs

9

Christopher Hitchens, God Is Not Great, Londen: Atlantic Books, 2007, 286.
Sebastian Groes (red.), Ian McEwan, Bloomsbury Publishing, 20132, 149.
11
De term ‘human universals’ is ontleend aan de titel van het boek van de antropoloog Donald Brown, Human Universals’ (1991). McEwan citeert Brown in zijn Van
der Leeuwlezing in 2002. De tekst van de Van der Leeuwlezing is onder de titel ‘Literature, Science and Human Nature’ te vinden in: Jonathan Gottschall en David
Sloan Wilson (red.), The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative’, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2005, 5-19. Een Nederlandse vertaling van de lezing onder de titel ‘Literatuur, wetenschap en de menselijke natuur’,
en een co-referaat van Douwe Draaisma, getiteld: ‘De hinderlijke weerstand van
de feiten’, werden gepubliceerd in: Ariejan Korteweg en Henk van Renssen, Ian
McEwan, Literatuur, wetenschap en de menselijke natuur, De Volkskrant 2002.
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of Utopia dichterbij te brengen.12 Wel blijft hij het intrinsieke gevaar benadrukken dat eigen is aan religie, met als voorbeeld de overspannen apocalyptische verwachtingen, zoals in het geval van een sekte in Texas in het
Amerikaanse Waco (Texas), die uiteindelijk in vuur en vlam ten onder
ging.13
Als het gaat om de waarheidsclaim van religies, heeft McEwan dezelfde
bezwaren als de denkers van het New Atheism. ‘All religions make very big
claims about the world, and it should be possible in an open society to dispute them’.14 McEwan verwijt religies een gebrek aan nieuwsgierigheid (‘the
hallmark of mental freedom’): ‘Organised religion has always had – and I
put this mildly – a troubled relationship with curiosity’.15 Ook in de mensbeschouwing van McEwan is een verwantschap aan te wijzen met de ideeën
van het New Atheism. Bij McEwan is de mens een rationeel wezen, dat op
rationele wijze zijn weg kiest door het leven en zich daarbij ondersteund
mag weten door de inzichten, die de wetenschap (met name de exacte wetenschap, ‘science’) hem of haar verschaft.
Deze rationele mens is in staat om met behulp van de ratio bij morele
dilemma’s een eigen keuze te maken. Zo is in het nemen van bijvoorbeeld
medische beslissingen de seculiere geest volgens McEwan veruit superieur.
Religie daarentegen is ’distinctly unhelpful in making compassionate, reasonable judgments about people’s lives’.16 Bovendien legt zij haar gedachten
dwingend aan anderen op en is zij te prominent aanwezig in het publieke
debat, bijvoorbeeld als het gaat om zaken van euthanasie en menswaardig
sterven. Volgens McEwan komen de krachtigste argumenten tegen euthanasie uit de religieuze hoek en daarom is verzet daartegen geboden.17 Zo
12

Helen Whitney, ‘Faith and doubt at Ground Zero: Ian McEwan’, Frontline/PBS, april
2002.
13
McEwan, ‘End of the world blues’, 365.
14
Deborah Solomon, ‘A Sinner's Tale’, New York Times Magazine, 2 December 2007,
interview met Ian McEwan.
15
McEwan, ‘End of the world blues’, 363.
16
Hannah Furness, ‘McEwan condemns ‘perverse and inhumane’ decisions of religious parents’, The Telegraph, 28 maart 2014.
17
Tim Ross, ‘Ian McEwan, the full interview’, The Daily Telegraph, 12 februari 2011.
Zie ook: Ian McEwan, ‘A parallel tradition’, The Guardian, 1 april 2006.

IAN MCEWAN

deed McEwan in 2011 een oproep aan de toenmalige premier David Cameron om de ‘supernatural beliefs’ van christenen te negeren en zich in te
zetten voor een wetgeving, die een eind maakt aan het onnodig lijden van
terminaal zieken. Hart van de ethiek is volgens McEwan de compassie, het
vermogen om je in te leven en te verplaatsen in iemand anders. Over compassie schreef McEwan een paar dagen na de aanslag van 9/11 een veel geciteerde bijdrage in The Guardian: ‘Only love and then oblivion’. Daarin stelde
hij het gebrek aan verbeelding en inlevingsvermogen van de terroristen met
hun slachtoffers aan de kaak. Als de terroristen zich hadden kunnen inleven
in hun slachtoffers, dan waren zij niet tot zo’n daad in staat geweest. ‘Imagining what it is like to be someone other than yourself is at the core of humanity. It is the essence of compassion, and it is the beginning of morality’.18 Verbeelding en ethiek zijn in de visie van McEwan nauw met elkaar
vervlochten en precies om die reden is volgens hem fictie zo waardevol,
omdat deze de mogelijkheid biedt om zich in de geest van anderen te verplaatsen.19
McEwan beweegt zich op dit punt in lijn met het denken van Martha
Nussbaum. Zoals in het derde hoofdstuk is besproken, benadrukt zij het
belang van fictie als een middel om ons in te leven in anderen. Nussbaum
omschrijft ‘empathy’, die zij onderscheidt van ‘compassion’ en ‘sympathy’, als
een ‘imaginative reconstruction of another’s person’s experience, without
any particular evaluation of that experience’.20 De roman met zijn narratieve en emotionele structuur scherpt ons morele bewustzijn aan en draagt bij
tot sociale gerechtigheid: ‘…social democracy and the art of the novel are
allies. Their focus is the human being, seen as both needy and resourceful;
and their dominant passion is love.’21
Niet alleen in de visie op religie en de nadruk die McEwan legt op het
rationele aspect van het menszijn wordt duidelijk hoezeer hij zich verwant
18

Ian McEwan, ‘Only love and then oblivion. Love was all they had to set against
their murderers’, The Guardian, 15 september 2001.
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voelt met het nieuw-atheïstisch gedachtegoed, maar ook zijn geloof in de
kracht en de ruimte van het verhaal en de roman onderstreept deze affiniteit. McEwan laat deze verwantschap zien in de manier waarop hij literatuur en wetenschap (science) met elkaar verbindt. Een mooi voorbeeld
hiervan is de Van der Leeuwlezing, die McEwan in november 2002 hield in
de Martinikerk in Groningen, onder de titel ‘Literature, science and human
nature’. Daarin ontwikkelt hij zijn gedachten over de relatie tussen schrijver
en lezer, waarbij hij gebruik maakt van de inzichten van Darwin. Tussen
schrijver en lezer bestaat, volgens McEwan, een soort contract, waarbij de
veronderstelling is dat – hoe vreemd (roman)personages ook mogen zijn –
wij hen toch kunnen begrijpen. Dat is mogelijk omdat we beschikken over ‘a
theory of mind, a more-or-less automatic understanding of what it means
to be someone else’.22 Deze visie baseert McEwan op Darwins inzicht dat
expressies van emoties het product zijn van de evolutie en daarom universeel.23 Volgens McEwan zou het niet mogelijk zijn ‘to read and enjoy literature from a time remote from our own, or from a culture that was profoundly different from our own, unless we shared some common emotional
ground, some deep reservoir of assumptions, with the writer’.24 Met instemming citeert McEwan in zijn lezing in dit verband de inzichten van de
psycholoog Paul Ekman, die ontdekte dat bepaalde gelaatsuitdrukkingen en
emoties universeel zijn en niet in de eerste plaats cultureel bepaald, zoals de
cultureel antropologe Margaret Mead beweerde.
De verwantschap tussen literatuur en wetenschap wordt door McEwan
ook nog op een ander punt benadrukt. Volgens hem hebben wij mensen
behoefte aan een overkoepelend verhaal om zin te geven aan ons bestaan.
De oude verhalen die gebaseerd zijn op bovennatuurlijke vooronderstellingen voldoen niet, omdat zij irrationeel zijn en niet gebaseerd zijn op bewijs.
22
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Maar, zo stelt hij in zijn ‘End of the World Blues’, wetenschap met haar rationele en sceptische benadering zou in staat kunnen zijn om op het spoor te
komen van ‘an overarching narrative of sufficient power, simplicity, and
wide appeal to compete with the old stories that give meaning to people’s
lives’. Darwin’s verhaal van de natuurlijke selectie om het ontstaan van het
leven op aarde te verklaren zou ‘a rival creation myth’ kunnen zijn, die bovendien nog waar is.25 Het wachten is, volgens McEwan, nog op een poëtisch talent dat zo’n scheppingsverhaal zou kunnen schrijven, want de taal
van de wetenschap en de kracht van een mythe zijn moeilijk te combineren:
‘reason and myth remain uneasy bedfellows’.26
Het geloof in de kracht van het verhaal wordt door McEwan beschreven als een geloof, dat te vergelijken is met een religieus geloof. In een ironisch getoonzette bijdrage in The New Republic vraagt McEwan zich af hoe
het is om als schrijver het geloof in fictie te verliezen. Zo’n situatie doet zich
bij hem voor wanneer zijn ene roman net gepubliceerd is en het werk aan
een volgende nog moet beginnen. Hij, als fictieschrijver, ziet parallellen met
een laat-Victoriaanse geestelijke, die zich afvraagt, of hij werkelijk een gelovige is en McEwan constateert: ‘When the god of fiction deserts you, everything must go’. Er is geen gemeente van lezers meer om je heen, geen catechismus meer van de interviewer, die zijn vragen stelt met de obligate antwoorden van de schrijver, geen zegen of vloek van de recensent. Er zijn ook
geen samenkomsten meer waar beleden wordt dat we niet kunnen leven
zonder verhalen. Maar McEwan kan zich een leven zonder geloof in fictie
niet echt voorstellen en beschrijft de kracht van het verhaal en de roman in
woorden, waarbij het imaginaire zich verbindt met het reële. In woorden,
die doen denken aan de profetie van Jesaja over de wolf en het lam, die eens
samen zullen liggen, profeteert McEwan: ‘the atheist may lie down with the
believer, the encyclopaedia with the poem’. En alles waaraan je twijfelde in

25
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de maanden, waarin je je geloof kwijt raakte, zal er weer zijn: ‘science, math, history, law, and all the rest’.27
De opvattingen van McEwan over religie, zijn visie op de rationele
mens en zijn ideeën over de rol van fictie vertonen grote verwantschap met
het denken van het New Atheism. Doordat McEwan zo duidelijk kiest voor
een ‘niet-theïstisch register’, bieden zijn romans een goed uitgangspunt
voor onderzoek naar de wijze waarop romanpersonages zich staande houden in situaties van dood en verlies, wanneer zij niet hun toevlucht willen
nemen tot de troost die religie wil bieden. Ik bespreek twee romans van
McEwan, namelijk Saturday en The Children Act, omdat ik vermoed dat deze
voor mijn onderzoek nuttige inzichten zullen opleveren.

Saturday (2005)
De roman Saturday speelt zich af op de dag waarop in Londen een massale
protestdemonstratie plaatsvindt tegen de dreigende oorlog in Irak: zaterdag 15 februari 2003. Het Verenigd Koninkrijk staat op het punt om samen
met de Verenigde Staten met militair geweld in Irak in te grijpen om zodoende president Saddam Hoessein te verwijderen, de vermeende WMD
(Weapons of Mass Destruction) te ontmantelen en Irak te maken tot een
‘beacon of democracy’ in het Midden Oosten. De wereld zou op deze wijze
een veiliger plaats moeten worden en aan het islamitisch terrorisme, evident sinds 9/11, zou een beslissende slag moeten worden toegebracht. De
demonstratie op deze bewuste zaterdag in 2003 laat zien dat velen zich
verzetten tegen zo’n militaire inval in Irak.
Op de vroege zaterdagmorgen wordt het hoofdpersonage van de roman, Henry Perowne (48 jaar), uit zijn slaap gewekt door een onbestemd
gevoel van onbehagen. Staande voor het open raam ziet hij aan de hemel
een rode gloed als van een komeet, die, zo blijkt later, afkomstig blijkt te
zijn van een brandend vliegtuig. Deze waarneming bevestigt het gevoel van
‘anxiety’ dat hij heeft in deze dagen die vol zijn van woorden als catastrofe,
massa slachtoffers, chemische en biologische oorlogsvoering en groot27

McEwan, ‘When I stop believing in fiction’, New Republic, 15 februari 2013. Ook
gepubliceerd in The Guardian van 16 februari 2013 onder de titel ‘When faith in fiction falters –and how it is restored’.
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scheepse aanval. Niet alleen de stad Londen met zijn grote diversiteit aan
mensen lijkt bedreigd te worden maar ook zijn eigen persoonlijke leven en
de familie, waaraan hij zeer gehecht is: zijn vrouw Rosalind en hun beide
kinderen Daisy en Theo. Over zijn vrouw merkt Henry op: ‘What a stroke of
luck, that the woman he loves is also his wife’ (38-39). In deze roman zien we
hoe het hoofdpersonage aanvankelijk energiek en vol goede moed op stap
gaat ter voorbereiding van het familiediner ’s avonds en hoe hij onderweg
geconfronteerd wordt met het kwade.
Henry Perowne is een succesvol neurochirurg, die geniet van zijn vak.
Hij is een positivist, die uit hoofde van zijn beroep ervan overtuigd is dat
‘the mind is what the brain, mere matter, performs’ (67). Hij is wars van elk
metafysisch denken en beschouwt religie als problematisch: ‘The primitive
thinking of the supernaturally inclined amounts to what his psychiatric
colleagues call a problem, or an idea, of reference. An excess of the subjective, the ordering of the world in line with your needs, an inability to contemplate your own unimportance’ (17). Volgens Henry kan zo’n manier van
denken in zijn uiterste vorm leiden tot een psychose. Religie is echter niet
alleen problematisch maar ook gevaarlijk, doordat zij oproept tot haat en
utopische idealen koestert die tot excessen leiden. Henry is ervan overtuigd
dat God niet bestaat, gezien alle ellende in de wereld. Als kind hoorde hij
over de ramp in het plaatsje Aberfan (Zuid-Wales) in 1966, waarbij meer dan
honderd kinderen de dood vonden onder een schuivende berg kolenafval.
Zijn conclusie was dat de liefdevolle God waar zijn onderwijzeres over
sprak, waarschijnlijk niet bestond. Sindsdien is hij door de toestand in de
wereld alleen maar in deze opinie bevestigd. Tegelijkertijd constateert
Perowne echter dat het religieuze denken ook positieve elementen in zich
heeft, doordat het een kracht kan zijn die mensen aanzet tot goede daden
en doordat het prachtige kathedralen, moskeeën, cantates en poëzie creeert.
Het gedachtegoed van Charles Darwin vormt voor Henry een bron van
inspiratie: de vele mogelijkheden, die in het evolutionaire proces zichtbaar
worden, zonder dat er een plan van een godheid aan ten grondslag ligt,
bezorgen hem het gevoel, dat het leven getekend wordt door grandeur:
‘There is grandeur in this view of life’, een citaat, ontleend aan de laatste
paragraaf van Charles Darwin’s On the Origin of Species. Henry voelt zich
hierdoor getroost: ‘a bracing kind of consolation in the brief privilege of
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consciousness’ (55-56). Als hem gevraagd zou worden om een religie te construeren, dan zou hij gebruik maken van de evolutie: een betere scheppingsmythe is er niet, volgens Henry, en bovendien heeft zij het voordeel
dat zij aantoonbaar waar is (56).28 Volgens zijn dochter Daisy is die laatste
opmerking – dat iets aantoonbaar juist zou zijn – typisch ‘old-time religion’.
Als hersenchirurg weet Henry van de kwetsbaarheid van het menselijk
brein wanneer het geconfronteerd wordt met levensbedreigende tumoren.
In een aantal gevallen slaagt de neurochirurgie erin om succesvol in te grijpen en het kwaad te keren. Dat sterkt Henry in zijn overtuiging dat wij niet
alleen ons brein zijn maar ook ons brein kunnen repareren.
Op de bewuste zaterdag komt Henry bij een lichte aanrijding met zijn
auto in conflict met Baxter, die vergezeld van twee vrienden, op intimiderende wijze schadevergoeding eist voor de afgebroken zijspiegel van zijn
auto. De agressieve manier waarop Baxter zich gedraagt doet Henry vermoeden dat deze lijdt aan de ziekte van Huntington, een erfelijke hersenziekte, die de dood tot gevolg heeft. Uiteindelijk weet Henry aan Baxter en
zijn belagers te ontkomen en het kwaad lijkt afgewend.
Maar wanneer de hele familie zich voor het komend diner heeft verzameld in de comfortabele woning van Henry en zijn vrouw, weet Baxter,
die zich door Henry vernederd voelt, samen met een collega op slinkse wijze
de woning binnen te dringen. Zij gijzelen het gezelschap en dwingen Daisy
zich totaal uit te kleden. Daisy loopt het gevaar verkracht te worden. Maar
wanneer Baxter de nieuwste dichtbundel van Daisy op de tafel ziet liggen,
vraagt hij haar daaruit voor te lezen. Haar grootvader komt tussenbeide en
maakt haar indirect duidelijk om in plaats daarvan het gedicht ‘Dover
Beach’ van Matthew Arnold te citeren.29 Het reciteren van dit gedicht maakt
een verpletterende indruk op Baxter: van ‘lord of terror’ verandert hij in een
28

Het hoofdpersonage maakt hier gebruik van een regel uit het gedicht ‘Water’
van Philip Larkin: ‘If I were called in/ To construct a religion/ I should make use of
water’:, Philip Larkin. Collected Poems, red. Anthony Thwaite, Londen/Boston: The
Marvell Press en Faber and Faber, 1988, 93.
29
Richard Rorty attendeert in zijn bespreking van de roman op dit detail: ‘Her
grandfather, himself a distinguished poet, intervenes and tells her, in cryptic language, to recite “Dover Beach” instead’. Richard Rorty, ‘A Queasy Agnosticism’,
Dissent, 52, 4, Herfst 2005, 91-94.
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‘amazed admirer’ (223). Gebruikmakend van de ‘mood swing’ bij deze crimineel slaagt Henry erin om Baxter naar zijn studeerkamer te lokken om te
spreken over een mogelijke behandeling van zijn erfelijke ziekte. Uiteindelijk gooien Henry en zijn zoon Baxter van de trap af en is het gevaar geweken, maar de familie blijft in shock achter.
Tijdens de evaluatie van de gebeurtenissen wordt Henry naar het ziekenhuis opgeroepen om Baxter, die tijdens de val van de trap hersenletsel
opgelopen heeft, te opereren. Henry verricht een hersenoperatie aan Baxter
en het zien van diens hersenen geeft hem aanleiding tot een aantal contemplatieve overwegingen. Henry is ervan overtuigd dat eens het geheim
van de structuur van de hersenen onthuld zal worden, net als de wetenschap de code van DNA met betrekking tot onze erfelijke eigenschappen
heeft onthuld. Maar ook dan zal volgens Henry het wonder blijven bestaan
hoe materie kan leiden tot bewustzijn (254-255). Na de operatie gaat hij nog
even bij Baxter langs en zit een kwartier naast zijn bed: een moment van
verstilling en reflectie op deze hectische zaterdag. De scène is roerend beschreven (262-263) en laat zien hoe Perowne zijn gedachten probeert te
ordenen. Hij neemt de pols van Baxter op in een combinatie van medische
interesse maar vooral ook als een gebaar van nabijheid en contact maken.
‘In effect, he’s holding Baxter’s hand while he attempts to sift and order his
thoughts and decide precisely what should be done’. Vloeit zijn gedrag voort
uit een universaliserende moraal, die rationeel gefundeerd is? Of laat hij
zich hier leiden door intuïties van andere dan rationele aard, wellicht teweeggebracht door de confrontatie met een ander, die hem vreemd is? 30
Thuisgekomen evalueert hij samen met zijn vrouw de traumatische gebeurtenissen. Zij is in shock en realiseert zich, tijdens het vrijen, dat leven en
30

De literatuurwetenschapper Tammy Amiel-Houser betrekt de filosofie van Levinas in haar lezing van Saturday en stelt dat het hoofdpersonage Henry Perowne in
de confrontatie met Baxter, die als de ‘Ander’ hem tegemoet treedt, niet in staat is
zich te verplaatsen in de geest van zijn belager: ‘The ethical vision expressed in Saturday (…) seems to be based on the impenetrability of the Other, on the inability to
step into another’s mind’. Zij beschouwt deze houding als niet congruent met
McEwan’s visie dat fictie juist de mogelijkheid biedt om zich in de geest van een
ander te verplaatsen. Tammy Amiel-Houser, ‘The Ethics of Otherness in Ian McEwan’s Saturday’, Connotations, 21, 1, 2011/12, 128-157.
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dood van toevalligheden aan elkaar hangen: ‘We could have been killed and
we’re alive’ (270).
De roman eindigt zoals zij begonnen is wanneer Henry, die de slaap
niet kan vatten, opnieuw voor het raam staat en naar buiten kijkt. Bespiegelingen over de vergankelijkheid van het leven en de toekomst van hemzelf
en zijn familie vervullen zijn gedachten en hem komen woorden in de
geest, ontleend aan het bijbelboek Job: ‘Een mens, geboren uit een vrouw
heeft maar een korte tijd van leven.. zijn leven vervliegt als een schaduw, hij
wordt afgesneden als een bloem’.31 De wereld waarin de mens zich bevindt,
blijft een onveilige wereld waarin men op zijn hoede moet zijn voor iedere
vorm van utopisch denken van mensen die een vastomlijnd idee hebben
over de ideale toekomst: ‘Here they are again, totalitarians in different
form, still scattered and weak, but growing, and angry, and thirsty for another mass killing’ (277). Henry besluit geen aanklacht tegen Baxter in te
dienen, aangezien deze nog maar een korte tijd van leven heeft en niet in
staat is een proces bij te wonen. Henry vraagt zich af of dat iets te maken
heeft met vergeving of dat het eerder zo is dat hij, Henry, zelf vergeving
zoekt uit schuldgevoel over wat er gebeurd is. Of heeft Henry door Baxter te
opereren op een bepaalde manier wraak willen nemen omdat de ingreep
een langere vorm van lijden voor de betrokkene betekent? Een ding blijft bij
Henry haken en dat is dat Baxter op de een of andere manier door het gedicht dat Daisy citeerde, geraakt was en hij zelf niet, ondanks alle pogingen
van Daisy om hem in dit opzicht op te voeden. Dat gegeven is voor Henry
voldoende om Baxter niet met een aanklacht lastig te vallen. Uiteindelijk
gaat Henry weer naar binnen en gaat de zaterdag eindelijk over in de zondag: ‘This day is over’ (279).
In de roman komen naast het hoofdpersonage Henry nog verschillende familieleden voor, die men als personagegroep kan beschouwen. Allereerst is er sprake van Rosalind, de vrouw van Henry en beroepsmatig werkzaam als media jurist. Zij ontmoetten elkaar voor het eerst toen Rosalind
met spoed in een ziekenhuis moest worden opgenomen waar Henry tijdens
zijn studie werkzaam was. Inmiddels zijn zij vijfentwintig jaar getrouwd,
en samen hebben zij twee kinderen, Daisy en Theo. Rosalind is de dochter
31

Job 14: 1, 2: vertaling uit het Engels door auteur.
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van John en Marianne Grammaticus. Na de dood van Marianne door een
auto-ongeluk heeft John zich teruggetrokken in zijn chateau in de Pyreneeen. John Grammaticus is een bekend dichter en is als zodanig bepalend
geweest voor de artistieke ontwikkeling van zijn beide kleinkinderen Theo
en Daisy. Theo stimuleerde hij op het gebied van muziek (gitaar), terwijl hij
Daisy vertrouwd maakte met literatuur, proza en poëzie. Op haar beurt
probeert Daisy haar overtuiging dat een mens niet kan leven zonder verhalen ook op haar vader Henry over te brengen. Zij stelt voor hem een leeslijst
op om zijn horizon te verbreden, een poging die aanleiding geeft tot de
nodige discussie tussen hen beiden over het belang van literatuur. Daisy
schrijft ook zelf gedichten en met succes: haar eerste gedicht werd bekroond met een prijs, die haar grootvader pas op latere leeftijd heeft gekregen.32 John kan niet nalaten kritiek te leveren op de literaire kwaliteiten van
zijn kleindochter, wat heeft geleid tot animositeit en verwijdering tussen
hen beiden. Het diner dat Henry op bovengenoemde zaterdag aan het voorbereiden is, is bedoeld als verzoening tussen Daisy en haar grootvader John,
die daarvoor beiden uit het buitenland zijn overgekomen naar Londen.
Onder de personages in de roman moet natuurlijk ook bovengenoemde Baxter genoemd worden. Hij wordt getekend als een gewelddadig type,
die zijn kracht niet zoekt in argumenten maar in het gebruik van geweld en
intimidatie. Zijn vader is gestorven en hij, zonder enig opleiding of beroep,
leeft nu in zijn vaders flat in Kentish Town. In de roman is hij de personificatie van het direct aanwijsbare kwaad tegen de achtergrond van het grote
kwaad van oorlog en terreur. Zijn kwade genius wordt veroorzaakt door de
ziekte van Huntington, een erfelijke hersenziekte, die van invloed is op de
bewegingen en de plotselinge stemmingswisselingen van de betrokkene.
Henry weet dankzij zijn professie op Baxter in te praten door te refereren
aan de vader van Baxter, die aan dezelfde ziekte leed en te suggereren dat
er een nieuwe behandelwijze voor deze ziekte bestaat. Baxter voelt zich
vernederd door de manier waarop Henry hem benaderde, wat bij Baxter
resulteert in gevoelens van revanche, die leiden tot zijn inval in de woning
van Henry Perowne.
32

Aardig detail: de in deze roman genoemde prijs, de Newdigate’s Prize, werd indertijd gewonnen door Matthew Arnold, auteur van Dover Beach.
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De roman speelt zich af binnen een tijdsbestek van een (zater)dag (‘A
day in the life of’, vergelijk James Joyce Ulysses en Virginia Woolf Mrs Dalloway) en begint en eindigt met het hoofdpersonage Henry Perowne, die
vanuit zijn raam dat als een soort frame dient, de wereld overziet. Voor het
verhaal is gebruik gemaakt van de vrije indirecte rede, die het midden
houdt tussen de directe en de indirecte rede. Dat levert problemen op voor
de interpretatie van het verhaal aangezien niet altijd duidelijk is van wie
welke uitspraak afkomstig is: van de auteur zelf, van het personage of gaat
het veeleer om een algemene constatering?
Er is sprake van een alwetende verteller, die ons via de ogen en vooral
het brein van het hoofdpersonage laat kijken. Perowne is degene die in deze
roman focaliseert en ons in een ‘stream of consciousness’ deelgenoot maakt
van zijn positivistische visie op het leven. Tegelijkertijd is er ook steeds een
tegenstem te horen waarbij deze visie vanuit een postmoderne kijk onder
kritiek wordt gesteld. Perowne verwoordt zelf deze kritiek door zijn dochter
Daisy en haar postmoderne leraren op te voeren. Als bijvoorbeeld Perowne
de spot drijft met het magisch realisme in de literatuur waarin personages
met geknipte vleugels worden opgevoerd, geeft hij daarbij als commentaar
dat Daisy wel zou zeggen dat het hier gaat om metaforen: de kortwieking
staan voor liminaliteit en de vleugels zijn een metafoor voor sterke aspiraties (67). Hetzelfde doet zich voor wanneer Henry zich op straat ergert aan
vrouwen gekleed in burka’s. Daisy zou zeggen (volgens Perowne) dat hun
kleding heilig en traditioneel is, ‘a stand against the fripperies of western
consumerism’ (124). Ook in het geval van ‘madness’, die door Henry als een
medisch gegeven wordt gezien, klinkt de corrigerende stem van Daisy door,
die in haar tweede jaar in Oxford haar vader ervan probeert te overtuigen
dat krankzinnigheid geduid moet worden als ‘a social construct, a wheeze
by means of which the rich – he may have got this wrong – squeezed the
poor’ (92).
Het verhaal is opgedeeld in vijf chronologisch verlopende hoofdstukken, die niet alleen de gebeurtenissen van de dag verhalen maar telkens
beschouwingen en herinneringen weergeven, die op associatieve wijze verbonden zijn met wat het hoofdpersonage overkomt. Zo lezen wij over zijn
eigen werk, familie- en gezinsleven, zijn levensvisie, de onvermijdelijke
oorlog tegen Irak, over de manier waarop een mens zich verhoudt tegenover de wereld waarin hij leeft, de confrontatie met het kwaad, en – last but
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not least – over zijn visie op de literatuur en met name de roman. De focalisatie van het hoofdpersonage is overheersend en hoe andere personages in
deze roman zich voelen krijgen we uitsluitend te horen in de visie van Henry Perowne.
Hoe gaan personages in de roman Saturday om met verlies en dood, die
tastbaar en voelbaar zijn in de wereld om hen heen, vol oorlogsdreiging en
vormen van terrorisme? Om een antwoord daarop te krijgen is het eerst
nodig om de setting van de roman nader te definiëren. ‘Saturday was an
attempt to describe happiness in a troubled world’, aldus McEwan in een
interview.33 Het geluk wordt bepaald en begrensd door de dreiging die de
buitenwereld vormt. Wat het geluk betreft: Henry Perowne is aan het begin
van het verhaal een gelukkig mens, die zijn ‘happiness’ weerspiegeld ziet in
de stad die hij midden in de nacht vanuit zijn raam beziet ‘with the remote
possessiveness of a god’ (13): ‘Henry thinks the city is a success, a briljant
invention, a biological masterpiece’(5). Ook zijn persoonlijke omstandigheden bezorgen hem een geluksgevoel: zijn vrouw, zijn kinderen, het comfortabele huis waarin hij woont en het beroep van neurochirurg dat hij met
veel voldoening en erkenning uitoefent. Weliswaar wordt hij tijdens de
operaties die hij als chirurg uitvoert, regelmatig geconfronteerd met verlies
en dood, maar wanneer hij terugkeert uit de operatiekamer voelt hij zich
‘like a god, an angel with the glad tidings – life, not death’ (23). Henry gelooft in de vooruitgang en de voortgang van de wetenschap, gezien het feit
dat de kwaliteit van het leven in de loop der tijden enorm verbeterd is: de
kwaliteit van de lucht is beter geworden, er zwemt weer zalm in de Thames,
ziekten als de pokken zijn uitgeroeid en de digitale revolutie is onstuitbaar.
Tegelijkertijd weet hij dat zo’n gevoel van vooruitgang niet ‘fashionable’ is
en in de academische kringen, waar zijn dochter Daisy in verkeert, bekritiseerd wordt: ‘But for the professors in the academy, for the humanities generally, misery is more amenable to analysis: happiness is a harder nut to
crack’ (78).
33

Jon Cook, Sebastian Groes en Victor Sage, ‘Journeys without maps: An interview
with Ian McEwan’ in: Sebastian Groes (red.), Ian McEwan, Londen, New York:
Bloomsbury, 2013 (tweede druk), 144-155, citaat 151.
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Maar dat geluksgevoel wordt op deze zaterdag ondermijnd door een
onbestemd gevoel van dreiging en angst. Aan de ene kant is er de dreiging
van een komende oorlog in Irak, die zich afspeelt tegen het decor van de
‘axis of evil’ en de ‘clash of civilisations’. En anderzijds manifesteert het
kwaad zich in het personage van Baxter, die de familie Perowne met de
dood bedreigt. In deze roman gaat het vooral om de dreiging van dood en
verlies, en niet zozeer over verlies en dood die zich al hebben voorgedaan.
Hoe gaan de personages in deze roman om met deze bedreigingen, die als
een vorm van kwaad gezien kunnen worden? Wat de dreigende oorlog en
de komende invasie van de ‘coalition of the willing’ betreft vindt tussen de
gezinsleden van de familie Perowne voortdurend discussie plaats over de
vraag hoe met deze vorm van het kwaad om te gaan. De meningen van de
betrokkenen verschillen aanzienlijk. Zo is dochter Daisy een uitgesproken
tegenstander van militair ingrijpen omdat zij het middel erger vindt dan de
kwaal. Perowne daarentegen neemt een genuanceerde positie in, afhankelijk van zijn gesprekspartner: tegenover zijn collega Jay Strauss, die voor
ingrijpen is, is hij een ‘duif’, tegenover zijn dochter een ‘havik’ (193). Bovendien windt hij zich op over het morele gelijk van de demonstranten op deze
dag: niemand weet immers wat de juiste strategie is in dit duivelse dilemma. Opnieuw wordt duidelijk hoezeer de roman door haar ambiguïteit en
haar meerstemmigheid een goed middel is om ethische dilemma’s aan de
orde te stellen.
De confrontatie met het persoonlijke kwaad dat Perowne en zijn familie overkomt in de vorm van bovengenoemde gijzeling wordt op een opvallende wijze aangegaan en wel, zoals wij hierboven zagen, door het reciteren
van poëzie in de vorm van het gedicht Dover Beach van Matthew Arnold.
Sommige critici vinden deze passage ongeloofwaardig en banaal, zoals de
schrijver John Banville in zijn bespreking van de roman: ‘At this point the
novel descends to a level of bathos that is hard to credit’.34 Maar de passage
over Dover Beach maakt deel uit van een veel groter debat dat in deze roman
gevoerd wordt tussen Henry en zijn dochter Daisy over het belang en de
34

John Banville, ‘A Day in the Life’, New York Review of Books, 26 mei 2005. Banville
betitelt de roman als een ‘dismayingly bad book’, een oordeel dat slechts door weinigen met hem gedeeld wordt.
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verbeeldingskracht van de literatuur. Daisy wil haar literaire belangstelling
graag op haar vader overbrengen, die in haar ogen een gebrek aan verbeeldingskracht heeft en een ‘astounding ignorance’(6) vertoont van zaken die
buiten zijn positivistisch ingestelde gezichtskring vallen. Literatuur is in
haar ogen het middel om zijn horizon te verbreden en zijn verbeelding te
prikkelen. Zij heeft daarom voor hem een lijst van literaire werken opgesteld, zoals Anna Karenina en Madame Bovary, die tot zijn verbeelding zouden moeten spreken.
Henry heeft geen zin om in zijn vrije tijd zich te verdiepen in het leven
van fictieve personages: ‘It interests him less to have the world reinvented;
he wants it explained. The times are strange. Why make things up? (66).
Maar echte moeite heeft Henry met de boeken van magisch-realistische
schrijvers, die een bovennatuurlijke kracht aan hun personages toeschrijven. Geesten, engelen, duivels en metamorfoses spreken niet tot zijn verbeelding: ‘When anything can happen, nothing much matters. It’s all kitsch
to me’ (68). Ter illustratie refereert hij in een serie intertekstuele verwijzingen naar auteurs die bijvoorbeeld hun personages ongedeerd uit een neerstortend vliegtuig laten vallen, zoals beschreven op de openingspagina van
The Satanic Verses van Salman Rushdie. Zelfs Ian McEwan ontkomt niet aan
de kritiek van Henry Perowne wanneer hij verwijst naar een passage uit The
Child in Time, waarin iemand door het raam van een pub zijn ouders ziet,
zoals ze waren een paar weken na zijn conceptie, discussiërend over zijn
mogelijke abortus (67). Maar er is nog een ander bezwaar dat Henry tegen
fictie heeft: fictie en werkelijkheid stroken absoluut niet met elkaar: ‘Unlike
in Daisy’s novels, moments of precise reckoning are rare in real life, questions of misinterpretation are not often resolved. Nor do they remain pressingly unresolved. They simply fade’ (156). Kortom: dat een mens niet zou
kunnen leven zonder verhalen, zoals Daisy beweert, is volgens Perowne niet
waar: hij is zelf daarvan het levend bewijs (68).
Het lijkt er desondanks op dat – hoe onwaarschijnlijk ook en ‘over de
top’ geformuleerd in Saturday – literaire fictie in deze roman gepresenteerd
wordt als kracht met behulp waarvan de confrontatie met het kwaad en de
dreiging van geweld en dood kan worden aangegaan. Dat juist een gedicht
als Dover Beach (1867) zo’n effect kan hebben is niet verbazingwekkend. Het
gedicht verwoordt op literaire wijze een gevoel van onbehagen dat kenmerkend is voor Saturday. Somber is de toon wanneer het spreekt over ‘the
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eternal note of sadness’, de menselijke miserie en de ‘Sea of Faith’, die zich
nu teruggetrokken heeft en waarvan alleen nog maar ‘its melancholy, long,
withdrawing roar’ te horen is. Tegelijkertijd wordt in de laatste stanza een
oproep gedaan om lief te hebben en waarachtig voor elkaar te zijn in de
wereld die:
‘Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night’.35
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De laatste regels laten zich gemakkelijk toepassen op de stemming op deze
zaterdag anno 2003 met dreigend militair geweld, een dag waarop mensen
zich voelen als op ‘a darkling plain’. Het curieuze is dat op een of andere
wijze Baxter geraakt wordt door deze poëzie in tegenstelling tot Perowne,
die een moeizame verhouding heeft met poëtische taal (‘Even a first line
can produce a tightness behind his eyes’, 129). Maar toch laat hij in zijn verbondenheid met zijn vrouw Rosalind zien gevoelig te zijn voor de woorden
van Matthew Arnold in Dover Beach: ‘Ah, love, let us be true to one another’.
Aan het eind van deze roman vlijt hij zich behaaglijk naast zijn vrouw neer
in het echtelijk bed met twee gedachten: ‘There’s always this, there’s only
this’. En het verlossende gevoel dat deze dag voorbij is.
In de roman worden er dus twee manieren getoond waarop personages de confrontatie met het kwaad en de gevolgen ervan aangaan. In het
geval van de dreigende oorlog met Irak is er het middel van het debat en de
demonstratie, twee gegevens die voortdurend aanwezig zijn in de roman
en die kunnen leiden tot een felle confrontatie, zoals tussen Perowne en
zijn dochter. Anderzijds blijkt in het geval van de terroristische gijzeling de
poëzie een tegenkracht te zijn tegen het geweld en de dood. Poëzie heeft,
volgens de grootvader van Daisy, een emotionele kracht en biedt een vorm
van ‘secular transcendence’ (138).
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Matthew Arnold, ‘Dover Beach’, in: C.B. Tinker en H.F. Lowry (red.), The Poetical
Works of Matthew Arnold, Londen: Oxford University Press, 1950, 210-212.
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Dan er is nog een derde element in de roman, dat, net zoals poëzie
mensen kan verheffen om in een wereld vol kwaad staande te blijven en dat
is de kracht van de muziek. In de operatiekamer luistert Henry naar muziek
van Bach (Golbergvariaties, Wohltemperierte Klavier, Partita’s). Het is opvallend dat Bach genoemd wordt om op moeilijke en inspannende momenten structuur en houvast te geven. In hoofdstuk 6 zal blijken dat hetzelfde
geldt voor de schrijfster Anna Enquist. Maar het meest lyrisch is Henry over
muziek omdat deze kunstvorm, net als poëzie, een transcenderend vermogen bezit en ons een glimp van de toekomst laat zien: zo zou het kunnen
zijn. ‘This is when they give us a glimpse of what we might be, of our best
selves, and of an impossible world in which you give everything you have to
others, but lose nothing of yourself’ (171). Perowne realiseert zich dat er
verschillende visionaire projecten bestaan om de toekomst vorm te geven,
zoals het Koninkrijk Gods, het arbeidersparadijs of de ideale Islamitische
staat. 'But only in music, and only on rare occasions, does the curtain actually lift on this dream of community, and it's tantalisingly conjured, before
fading away with the last notes’ (171-172). In dit geval lijkt de positivist Henry, die afkerig is van elke vorm van bovennatuurlijk denken, zich open te
stellen voor zaken die niet direct rationeel te verifiëren zijn. Bradley en Tate
beschouwen McEwan als de ‘New Atheist novelist par excellence’.36 Maar Saturday laat zien hoe de roman door haar gelaagdheid en ambiguïteit op genuanceerde wijze met het gedachtegoed van het nieuwe atheïsme omgaat.
Naast het rationele is er ruimte voor niet-rationele ervaringen en zelfs voor
een gevoel van transcendentie die door de kunst, met name muziek en poëzie, wordt geboden.37
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Zie ook: Johannes Wally, ‘Ian McEwan’s Saturday as a New Atheist novel? A claim
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The Children Act (2014)
In de roman The Children Act stelt McEwan een onderwerp aan de orde dat
centraal staat in het denken van het nieuwe atheïsme, namelijk de confrontatie tussen enerzijds een seculiere manier van denken met een open en
autonome benadering van de werkelijkheid en anderzijds een religieuze
manier van denken, die zich laat typeren als een gesloten denksysteem en
die in zaken van ethiek heteronoom is. De casus die in deze roman op literaire wijze gepresenteerd wordt betreft de zaak van de minderjarige Adam
Henry, kind van ouders die Jehova’s getuigen zijn. De jongen lijdt aan acute
leukemie en alleen een levensverlengende bloedtransfusie kan voorkomen
dat hij binnen korte tijd sterft. De ouders, die voor zijn medische behandeling toestemming moeten geven, weigeren deze op grond van hun geloofsovertuiging dat het bloed de ziel van het leven is en daarom niet op andere
personen overdraagbaar is. Om uit deze impasse te komen is een uitspraak
van het High Court nodig, dat daarbij moet balanceren tussen ‘The Law’ en
‘God’s Law’, tussen rede en religie.
Aan Fiona Maye (59 jaar), die een van de hoofdpersonages is in deze
roman, wordt deze spoedeisende zaak toegewezen. Zij is rechter bij het
High Court en gespecialiseerd in ‘Family Law’. Zij heeft te maken met juridische kwesties waarin ouders van mening verschillen over de manier
waarop het welzijn van hun kind het beste gediend wordt en waarbij religie
vaak een rol speelt. Richtinggevend in deze juridische zaken is ‘The Children Act’, waaraan de roman zijn titel ontleent. Deze Britse kinderwet uit
1989 bepaalt dat in rechtszaken waarbij (minderjarige) kinderen zijn betrokken, het welzijn (‘welfare’) van het kind voorop moet staan: ‘Welfare,
happiness, well-being must embrace the philosophical concept of the good
life’.38 Fiona wordt in de roman beschreven als iemand, die ‘reasonableness
to hopeless situations’ kan brengen. Zij is een gedreven persoon, die haar
38

Voor het welzijn van een kind om uiteindelijk een ‘good life’ te hebben, zijn volgens Fiona Maye belangrijk: ‘Economic and moral freedom, virtue, compassion
and altruism, satisfying work through engagement with demanding tasks, a flourishing network of personal relationships, earning the esteem of others, pursuing
larger meanings to one’s existence, and having at the centre of one’s life one or a
small number of significant relations defined above all by love’. McEwan, The Children Act, 15
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werk met overtuiging en passie verricht: ‘She belonged to the law as some
women had once been brides of Christ’ (45). Deze formulering suggereert
een toewijding en een bereidheid tot persoonlijke overgave, vergelijkbaar
met de overgave waarmee religieuzen tot een orde toetreden.
Om tot een weloverwogen oordeel in de zaak van Adam Henry te komen laat de rechter tijdens de hoorzitting de verschillende partijen uitgebreid aan het woord: het ziekenhuis, de ouders van Adam en een verdediger
van Adam. Verschillende aspecten van de zaak komen aan de orde, waaronder vragen als: in hoeverre heeft de geloofsovertuiging dat bloedtransfusie
van Godswege verboden zou zijn enige rechtsgeldigheid? Is de weigering
van Adam om bloedtransfusie te ontvangen gebaseerd op zijn eigen inzicht
of staat hij onder druk van zijn ouders en leidende figuren in de beweging
van Jehova’s Getuigen? Hoe wordt het belang van het kind het beste gediend en aan welke wet is men gehoorzaamheid verschuldigd: de wet van
God of de wet van de overheid? Als rechter laat Fiona Maye zich leiden door
de overtuiging dat het de taak van de rechtbank is om na te gaan welke relevante wetsbeginselen op een zaak van toepassing zijn. De rechtbank is er
niet om een moreel oordeel uit te spreken: ‘This court is a court of law, not
of morals’ (26-27). Fiona Maye formuleert haar taak daarom als volgt: ‘It was
not her business or mission to save him, but to decide what was reasonable
and lawful (29).
Om tot een afgewogen oordeel te komen besluit rechter Fiona Maye tot
de ongebruikelijk stap om Adam zelf in het ziekenhuis op te zoeken. Zij was
tijdens de rapportage over Adam in de rechtszaal getroffen door het detail
dat Adam aan zijn verpleegster poëzie voorlas. In het ziekenhuis treft zij
Adam aan, die zich bewust is van zijn toestand en welbewust afziet van
bloedtransfusie op grond van zijn geloofsovertuiging. Zij maakt het doel
van haar bezoek aan hem duidelijk en legt uit dat haar beslissing belangrijk
is voor zijn toekomst. Zij spreken over religie en opvattingen van goed en
kwaad, maar wie – zo vraagt Fiona zich af – zal zeggen wat het ware geloof
is: ‘Religions, moral systems, her own included, were like peaks in a dense
mountain range seen from a great distance, none obviously higher, more
important, truer than another. What was to judge?’ (112). Wanneer het gesprek over poëzie gaat, leest Adam een eigen gedicht voor en speelt hij voor
haar op zijn viool een Ierse melodie, die Fiona herkent als het lied dat behoort bij het gedicht van Yeats ‘Down by the Salley Gardens’. Samen zingen
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zij het eerste couplet en voor Fiona is het feit dat iemand viool wil spelen
een teken van hoop: ‘to take up the violin or any instrument was an act of
hope, it implied a future’ (116). Dat positieve gevoel laat Maye meewegen in
haar uiteindelijke oordeel in de zaak van Adam Henry, waarbij zij de wensen van zijn ouders terzijde schuift en het ziekenhuis toestemming geeft de
transfusie toe te dienen. Op deze wijze wordt volgens het oordeel van Maye
het welzijn van Adam het beste gediend: ‘He [Adam] must be protected
from his religion and from himself’ (123).
Het tweede belangrijke personage in deze roman is de al genoemde
Adam Henry, die in het ziekenhuis bereid is om te sterven als een martelaar
voor zijn geloof. Dankzij de beslissing van de rechter mag hij verder leven,
maar hij is door deze beslissing in verwarring geraakt over de rol die religie
speelt. Enerzijds waren zijn ouders bereid hem vanwege hun geloof te laten
sterven, maar anderzijds waren zij ook weer blij dat hij een nieuwe kans
kreeg. Hoe principieel is zo’n geloofsovertuiging eigenlijk? De verwarring
wordt nog vergroot door het perspectief dat het nieuwe leven biedt: ‘She
offered him, instead of death, all of life and love that lay ahead of him. And
protection against his religion. Without faith, how open and beautiful and
terrifying the world must have seemed to him’ (212). In deze verwarring
zoekt hij opnieuw contact met Fioana Maye door haar brieven te schrijven,
waarin hij niet alleen tot uitdrukking brengt hoe belangrijk zij voor hem is
geweest, maar ook dat hij fantasieën heeft om met haar samen op een schip
een grote reis rond de wereld te maken. Fiona negeert deze brieven, maar
Adam blijft haar hinderlijk volgen. Tijdens een werkbezoek van Fiona aan
Newcastle weet Adam door te dringen tot het landhuis waar zij logeert en
vraagt hij haar hem een nieuw toekomstperspectief te geven: ‘You said you
wanted to protect me from my religion. Well you have. I’m saved!’ (158).
Adam vertelt hoe hij bereid was als een martelaar te sterven en in gedachten
al bezig was een afscheidsvideo te maken zoals zelfmoordterroristen dat
doen. Hij stelde zich voor hoe groot de belangstelling zou zijn voor zijn
heldhaftige dood, die hem van Godswege was bevolen. Nu is hij tot inzicht
gekomen en beschouwt hij de religie van zijn ouders als vergif: ‘My parents’
religion was a poison and you were the antidote’ (163). Hij wil haar daarvoor
bedanken en voor de aandacht die zij hem heeft gegeven. Wanneer Fiona
suggereert dat hij dus nu zijn geloof heeft verloren, reageert Adam voorzichtig en onzeker, want als je eenmaal de Jehova’s Getuigen verlaten hebt,
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waar kom je dan terecht? ‘Why replace one tooth fairy with another?’ zo
vraagt Adam, waarop Fiona antwoordt: ‘Perhaps everyone needs tooth fairies’ (165). Een opmerkelijke overweging van de anders zo rationeel denkende Maye, dat wellicht iedereen behoefte heeft aan denkbeeldige constructies.
Uiteindelijk blijkt dat Adam naar Newcastle is gekomen om te vragen
of hij niet bij haar en haar man kan komen wonen. De vraag is, gezien het
voorafgaande, ‘logical and insane. And innocent’ (167). Maye is geroerd,
omdat het verzoek raakt aan haar wens om een eigen kind in huis te hebben, maar zij wijst het voorstel af en begeleidt Adam naar de taxi die hem
naar het station zal brengen. Bij het weggaan geeft zij hem een kus: ‘A fleeting contact, but more than the idea of a kiss, more than a mother might
give her grown-up son’ (169). In verwarring blijft zij achter, niet tevreden
met de manier waarop zij deze onmogelijke zaak heeft afgehandeld. Het
eerstvolgende levensteken van Adam is het moment waarop hij haar een
eigengemaakt gedicht toestuurt: ‘The Ballad of Adam Henry’. Een gedicht
vol bijbelse beelden, waarin een personage door satan verleid wordt met
een kus. Fiona is gegriefd omdat zij het gedicht leest als een nauwelijks
verholen toespeling op wat er tussen haar en Adam in Newcastle is gebeurd.
Later hoort Fiona dat Adam overleden is: de verschijnselen van leukemie
kwamen terug en Adam, inmiddels oud genoeg om zelf te beslissen, weigerde iedere bloedtransfusie. Fiona beschouwt zijn dood niet als een logische consequentie van zijn geloof, maar als een zelfgekozen dood. Zij voelt
zich schuldig aan de dood van Adam.
Het derde personage is Jack (60), de echtgenoot van Fiona Maye, die
hoogleraar oude geschiedenis is. Door haar grote inzet voor haar werk voelt
Jack zich te kort gedaan. In zijn ogen is na veertig jaar de passie uit hun
relatie verdwenen. Jack is een relatie begonnen met een andere vrouw, Melanie, statisticus van beroep, omdat hij nog een keer wil vlammen: ‘This is
my last shot. I’ve yet to hear evidence for an afterlife’. (2) Hij wil geen scheiding maar meer vrijheid in de relatie, wat voor Fiona, die pijnlijk getroffen
is door deze affaire, een onmogelijke optie is. Voor Fiona is deze affaire
reden om Jack het huis uit te zetten en nieuwe sloten op de deuren te laten
aanbrengen.
Na korte tijd keert Jack alweer terug naar de echtelijke woning, maar
Fiona en hij blijven gescheiden levens leiden, overdag maar ook ’s nachts.
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Langzamerhand komen er momenten waarop er in de relatie tussen hen
beiden toch weer enige toenadering ontstaat. Op literaire wijze wordt deze
toenadering (een bladzijde lang) beschreven in de manier waarop Jack koffie voor zichzelf maakt, het kopje toch enigszins naar Fiona toeschuift, Fiona dit kopje accepteert en na het ledigen niet direct de kamer verlaat. Muziek zou een verbindende factor tussen hen kunnen zijn maar Jack houdt
van jazz en Fiona heeft een voorliefde voor klassiek. Jack probeerde destijds
zijn vrouw, die piano speelt, te interesseren voor de jazzmuziek. Hij kocht
zelfs bladmuziek van een jazz-compositie (Thelonious Monk’s Round Midnight) voor haar, maar toen Fiona de muziek speelde klonk het als een oninteressante compositie van Debussy. Zij kon geen jazz spelen: ‘No pulse, no
instinct for syncopation, no freedom, her fingers numbly obedient to the
time signature and notes as written. That was why she was studying law,
she told her lover [Jack]. Respect for the rules’ (192-193).
In het proces van langzame verzoening vergezelt Jack Fiona naar de
jaarlijkse kerstsoiree van het High Court. Fiona (piano) en haar collega
Mark Berner (zang) hebben voor de vijfde keer een recital voorbereid dat in
de dagen voor Kerst gegeven wordt in de Great Hall: liederen van Berlioz,
Mahler en Schubert. Een programma voor een verwend publiek, dat vaak
concerten bijwoont in de Wigmore Hall: ‘They knew the repertoire. It was
said they knew a bad note before it was played’ (178). Als toegift zingen zij
het lied, ’Down by the Salley Gardens’, woorden van Yeats op een Ierse melodie, getoonzet door Benjamin Britten. Een dramatische keuze, want het
was dit lied dat Fiona samen met Adam in het ziekenhuis zong. Het lied
grijpt haar aan en na het applaus verlaat zij samen met Jack de zaal. Thuisgekomen hoort Jack voor het eerst van de zaak rond Adam Henry en de
meer dan professionele betrokkenheid van Fiona in deze juridische kwestie.
Zij voelt zich schuldig over de dood van Adam maar Jack probeert haar te
troosten door te zeggen dat haar schuldgevoelens misplaatst zijn. Wanneer
zij uitgeput op bed ligt, trekt zij Jack naar zich toe en vertelt zij hem over
haar schaamte, over deze prachtige jongen en zijn passie om te leven en
haar aandeel in zijn dood (213).
In de relatie tussen Jack en Fiona speelt het onderwerp kinderloosheid
een belangrijke rol. Het is een vorm van verlies, van gemis, van een kind,
dat nooit geboren is. De suggestie wordt gewekt dat deze kinderloosheid
het gevolg is van het voortdurend uitstellen van het krijgen van kinderen,
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wat leidt tot frictie tussen de beide echtelieden, waarbij Fiona het gevoel
krijgt dat zij de schuldige is. In termen die ontleend zijn aan de muziek,
wordt deze spanning beschreven: ‘her childnessness was a fugue in itself, a
flight (..) from her proper destiny (..) a slow-patterned counterpoint played
out with Jack over two decades, dissonances appearing then retreating (..)’
(44). Kinderloosheid als een fuga, waarbij de verschillende stemmen contrapuntisch tegenover elkaar staan en dissonanten veroorzaken. De roman
wekt de suggestie dat deze kinderloosheid ook een rol speelt bij Fiona’s
inzet voor de jonge Adam, die haar herinnert aan het kind dat zij zelf niet
heeft gekregen.
De roman The Children Act bestaat uit vijf hoofdstukken, die in chronologische volgorde de loop der gebeurtenissen weergeven. Er zijn twee verhaallijnen in deze roman: de moeizame relatie tussen Fiona en haar echtgenoot
Jack aan de ene kant en de relatie tussen Fiona en Adam Henry aan de andere kant. Beide lijnen zijn contrapuntisch op elkaar betrokken: twee onafhankelijke stemmen, die ieder een eigen melodie spelen rond het thema van
het kind.
Wat het vertelperspectief betreft is er sprake van een heterodiëgetische
verteller, die buiten het verhaal staat en de gebeurtenissen niet zelf meemaakt. Wat ons wordt verteld, zien wij door de ogen van Fiona, zij is het
punt van focalisatie.
Plaats van handeling is in veel gevallen het gebied rond de Chambers
of Gray’s Inn, een gebied in centraal Londen, waar zich het Hof van Justitie
bevindt. Ook de woning van de beide echtelieden bevindt zich in dit complex. De openingsscène van de roman is ontleend aan de roman van Charles
Dickens Bleak House (1852/3), waar de eerste regels luiden: ‘London.
Michaelmas term lately over, and the Lord Chancellor sitting in Lincoln's
Inn Hall. Implacable November weather’. De roman is fameus om zijn beschrijving van een slepende rechtszaak, die bekend staat als ‘Jarndyce vs
Jarndyce’.
In de roman The Children Act is veel plaats ingeruimd voor het weergeven
van de juridische gang van zaken rond processen. Daarbij gaat het niet alleen om de zaak van Adam Henry maar ook over andere zaken, zoals de
kwestie van opvoeding en schoolkeuze van kinderen wanneer ouders gaan
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scheiden. Ook komen medisch-ethische problemen naar voren, zoals het
probleem dat zich voordoet, wanneer bij de geboorte van een Siamese tweeling slechts een van beide baby’s kan blijven leven. Telkens is het geloof een
aspect van het proces, waarbij de overtuiging van de betrokkene(n) op gespannen voet staat met het recht, dat het belang van het kind voorop stelt.
Het bijzondere van deze roman is dat het juridische proces niet alleen
gezien wordt als een manier om recht te doen, maar ook als een middel om
na een conflict, na een vorm van verlies, of bij een dreigende dood, weer
verder te kunnen gaan. Als voorbeeld zou men hier de manier kunnen
noemen waarop Fiona Maye als rechter de zaak van Adam Henry benadert:
zij is rustig, zij luistert, zij stelt vragen en geeft soms commentaar. Hoewel
zij persoonlijk weinig op heeft met het gedachtegoed van de Jehova’s Getuigen, krijgen de vertegenwoordigers van deze beweging toch alle ruimte om
hun geloofsvisie uit te dragen. Beslissend in deze rechtszaak is echter de
vraag op welke wijze het belang van het kind het beste gediend wordt. Dat
blijkt ‘The Children Act’ te zijn en niet Gods wet in de visie van de Jehova’s
Getuigen. De reactie van de ouders na de uitspraak is in dit verband veelbetekenend: zij huilen, niet omdat zij ontrouw zijn aan hun God, maar omdat
hun kind een nieuwe kans van leven krijgt. Jurisdictie fungeert hier als
middel om de ouderliefde en de verantwoordelijkheid voor minderjarigen
de hun toekomende plaats te geven, tegen religieuze verplichtingen in.
Voor Adam is er de mogelijkheid om weer verder te gaan.
Toch blijkt deze juridische uitspraak problematisch te zijn, gezien de
schuldgevoelens die Fiona Maye heeft over de dood van Adam. Zij brengt
haar gevoelens als volgt onder woorden: ‘Adam came looking for her and
she offered nothing in religion’s place, no protection, even though the Act
was clear, her paramount consideration was his welfare’ (212). Maar als
religie niet langer zin aan het bestaan geeft, wat heeft de uitspraak van de
rechter dan bijgedragen aan het welzijn van deze jongen? Hij belandde na
de uitspraak in een niemandsland waarin hij zelf op zoek moest gaan naar
zingeving. Hij hoopte dat Fiona Maye hem deze zingeving zou kunnen bieden, sterker nog: Maye was voor hem de zin van zijn bestaan geworden.
Op de laatste bladzijde van de roman wordt het probleem van
zingeving op scherp gesteld: ‘He [Adam] came to find her [Fiona], wanting
what everyone wanted, and what only free-thinking people, not the supernatural, could give. Meaning’ (213). Het is een gedachtengang die men ook
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in het denken van het nieuwe atheïsme tegenkomt: niet het bovennatuurlijke waarop religie zich baseert, is richtinggevend in het zoeken naar zin en
troost, maar juist het vrije denken, dat zich baseert op autonomie en zich
niet laat gezeggen door bovennatuurlijke instanties buiten mensen om.
Maar de roman laat zien dat de zaken niet zo eenvoudig liggen als hier
wordt gesuggereerd. Seculiere vormen van troost, zoals poëzie en muziek,
staan tegenover de troost die de religie biedt, maar er is, zoals een van de
recensenten opmerkt, geen duidelijke winnaar: ‘The Children Act presents a
scenario in which the virtues of the secular life, poetry included, fight
against the consolations of religious belief and no winner is declared’.39
Fiona May voelt zich schuldig over het feit, dat zij voor Adam, bij zijn afscheid van de religie, niets ervoor in de plaats heeft weten te stellen. Natuurlijk was daar haar zorg voor hem in de vorm van juridische bijstand, die
in alles het welbevinden (‘welfare, well-being’) van deze jongen op het oog
had, maar deze betrokkenheid was uiteindelijk niet voldoende om aan
Adams leven een nieuwe richting en zin te geven. Zij heeft in haar eigen
ogen gefaald en schaamt zich. Op de laatste bladzijde van de roman staan
tegenover elkaar ‘the sweet boy’s passion for life’ en ‘her part in his death’
(213). Troost vindt zij in de toenadering tot haar man Jack, die haar de ruimte geeft om dit gevoel van gefaald te hebben met hem te delen.

Conclusie
Op welke wijze wordt in de besproken romans van McEwan omgegaan met
verlies en dood en waaraan ontlenen de personages troost? Zoals in het
eerste hoofdstuk is besproken naar aanleiding van het model van Christoph
Jedan, gaat troost allereerst over het reguleren van verdriet om te komen tot
een acceptabele vorm daarvan, een verdriet waarmee te leven valt. In Saturday is deze vorm van troost zichtbaar in de nabijheid van partners, kinderen
en familieleden. Zo weten Perowne en zijn vrouw zich door elkaar en hun
kinderen gesteund in tijden van dreiging. Maar familie kan ook een obstakel voor troost zijn, zoals in The Children Act zichtbaar wordt in de manier
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waarop de ouders op grond van hun geloofsovertuiging bereid zijn hun
zieke zoon op te geven.
In de tweede plaats zijn er vormen van troost te onderscheiden, die het
leven weer op orde willen brengen door de veerkracht (‘resilience’) van de
getroffene te versterken. In de romans van McEwan zijn hiervan vele voorbeelden te vinden zoals de poëzie, die in Saturday de dreiging van geweld en
dood weet af te wenden en het schrijven van gedichten wat in The Children
Act voor Adam een vorm van troost is, die zijn weerstandsvermogen vergroot. In The Children Act wordt ook nog een andere vorm van troost zichtbaar in de manier waarop Fiona Maye juridische bijstand aan de doodzieke
Adam verleent. Weliswaar blijkt deze vorm van troost in zijn uitwerking
ambivalent te zijn, maar de oorspronkelijke intentie was om het welzijn van
de jongen zo goed mogelijk te dienen. Ook muziek is een factor die bevorderlijk kan zijn voor het vergroten van de veerkracht van de personages. Zo
proberen de huwelijkspartners Fiona en Jack in The Children Act op het moment dat zij hun onderlinge relatie dreigen te verliezen, elkaar via de muziek weer terug te vinden. De poging slaagt overigens maar ten dele. Muziek brengt daarentegen wel verbinding tot stand tussen rechter Maye en
de zieke Adam, wanneer hij in het ziekenhuis op zijn viool het lied ‘Down by
the Salley Gardens’ speelt, een lied dat zij vaak heeft gezongen.
Als derde dimensie van troost kan de levensvisie genoemd worden,
waarin dood en verlies onderdeel zijn van een verhaal dat helend werkt.
Voor Henry Perowne biedt Charles Darwin met zijn verhaal over de evolutie
een ondersteuning om op een positivistische wijze het leven tegemoet te
treden. Wetenschap en het menselijk rationeel vermogen zijn voor hem de
bakens, die richting aan het bestaan geven. Religie blijkt daarentegen niet
de levensvisie te zijn waardoor de personages in de romans van McEwan
zich ondersteund voelen. Integendeel: religie wordt enerzijds gezien als een
problematische denkwijze, die niet berust op rede en wetenschap, anderzijds als een belemmering voor het ethisch doordenken van vragen rond
verlies en dood. Een volstrekt uitgemaakte zaak is het echter niet. In het
bijzonder in The Children Act wordt geworsteld met het fenomeen religie. Zo
vergelijkt op een bepaald moment Fiona Maye religie en morele systemen
met pieken in een berglandschap. Zij constateert dat, van een afstand gezien, zij alle even belangrijk zijn, inclusief haar eigen morele systeem. De

IAN MCEWAN

vraag welk waardensysteem, welke levensvisie de voorkeur verdient, blijft
hier open.
Tot slot: in beide besproken romans van McEwan wordt op scharniermomenten in de romans aan de cultuur in de vorm van literatuur en muziek een belangrijke plaats toegedacht. In dit opzicht plaatst McEwan
muziek nog hoger dan literatuur: ‘Perhaps more than any other art form,
music consistently delivers satisfaction and formal perfection that are only
ever found in the best poetry. Novels, and even great novels, are never perfect all the way through – Anna Karenina or Madame Bovary, and certainly
Ulysses have their longueurs. The Goldberg Variations do not. Also music’s
lack of meaning has infinite appeal. Of course we all bring meaning to it,
but what it actually is saying is beyond us, beyond words’.40

40

Interview van Ryan Roberts met Ian McEwan in: Ryan Roberts (red.), Conversations with Ian McEwan, Jackson: University of Mississippi, 2010, 194-5.
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5. Salman Rushdie
More beautiful even than the stories within stories was the story of
the storyteller, a princess called Shahrazad or Scheherazade, who
told her tales to a murderous husband to prevent herself from being
executed. Stories told against death, to civilise a barbarian.1
Salman Rushdie
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Inleiding
Aan het begin van zijn voorlaatste roman Two Years Eight Months and TwentyEight Nights schrijft Salman Rushdie over de legendarische prinses Scheherazade uit de vertellingen van duizend-en-één nacht. De prinses is vaker
opgevoerd in beschouwingen over de roman, bijvoorbeeld door de schrijver
E.M. Forster wanneer hij in zijn Aspects of the Novel het fenomeen ‘story’ aan
de orde stelt. Zij overleefde omdat zij door het vertellen van haar verhalen
bij de koning het verlangen opriep om te weten te komen hoe het verder
ging. Voor Forster is dat verlangen een essentieel kenmerk van het verhaal:
‘We are all like Scheherazade’s husband, in that we want to know what happens next’.2 Maar voor Rushdie is dit aspect van het verhaal niet het belangrijkste, want voor hem is het verhalen vertellen als zodanig een zaak van
leven en dood. In dit hoofdstuk komt Salman Rushdie aan de orde als de
tweede auteur, die Bradley en Tate als een New Atheist novelist betitelen.
Net als in het hoofdstuk over McEwan onderzoek ik of hij inderdaad past
binnen de stroming van het New Atheism en of hij ook zelf zijn romans ziet
als een wapen in de strijd tegen religieus fundamentalisme. Deze vraag is
1

Salman Rushdie, Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights, Londen: Jonathan Cape, 2015, 11. Wie de titel omzet in getallen komt uit op 1001, een getal verwijzend naar de vertellingen van duizend-en-één nacht.
2
E.M. Forster, Aspects of the Novel, Londen: Edward Arnold & Co., 1949 (1e editie
1927), 29.
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des te indringender omdat Rushdie zelf met de dood werd bedreigd vanwege het schrijven van zijn roman The Satanic Verses. Maar de voor mijn onderzoek belangrijkste vraag is op welke manier personages in zijn romans
troost vinden als zij met dood en verlies worden geconfronteerd.

Positionering
Uitgenodigd door Yale University in 2002 om in het kader van de Tanner
Lectures te spreken over ‘human values’ stelt Salman Rushdie het volgende
vast: ‘In our deepest natures, we are frontier-crossing beings. We know this
by the stories we tell ourselves; for we are story-telling animals, too’.3 De
menselijke natuur kenmerkt zich volgens Rushdie door twee eigenschappen: het vermogen om over (geografische, culturele, religieuze) grenzen
heen te stappen en het vermogen om verhalen te vertellen. Beide eigenschappen zijn aan elkaar gerelateerd, want verhalen laten op verbeeldende
wijze zien dat grenzen geen beperkingen voor mensen hoeven te zijn maar
juist uitnodigen om deze te passeren. Rushdie zelf is een levende illustratie
van bovengenoemde twee eigenschappen. Hij is een ‘frontier-crossing being’ zowel in geografisch als in literair opzicht. Zelf schrijft hij hierover:
‘Our identity is at once plural and partial. Sometimes we feel that we straddle two cultures; at other times, that we fall between two stools’.4 In feite
beweegt zijn leven zich zelfs tussen drie landen (India, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten) en drie metropolen (Bombay, Londen, New York).
Rushie werd geboren in 1947 in India in Bombay (het huidige Mumbai)
en op veertienjarige leeftijd voor zijn verdere ontwikkeling naar een kostschool in het Engelse Rugby gestuurd. In een terugblik op zijn verblijf aldaar memoreert hij het moment waarop hij tot de overtuiging kwam dat er
geen God bestond en hoe hij werd tot ‘a hard-line atheist’. Hij daagde God
uit, net als een van de hoofdpersonages in The Satanic Verses, door verboden
vlees te eten, waarvoor hij niet gestraft werd: ‘There was nobody up there
3

Salman Rushdie, ‘Step Across This Line’ (The Tanner Lectures on Human Values,
Yale, 2002), in : Salman Rushdie, Step Across This Line: Collected Non-Fiction 19922002, Londen: Vintage Books 2003, 408.
4
Salman Rushdie, Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991, Londen:
Vintage Books, 2010, 15.
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with thunderbolts to hurl’.5 Zes jaar later in 1968 studeerde hij af aan Cambridge University in het vak geschiedenis. Na gewerkt te hebben als copywriter voor een advertentiebureau legde hij zich toe op het schrijven van
romans.
Zijn grote doorbraak kwam met de publicatie van de roman Midnight’s
Children (1981), die de Booker Prize won en later ook de Booker of Bookers
(1993) en Best of Booker Prize (2008).6 De roman vertelt het verhaal van
Saleem Sinai, die geboren wordt op 15 augustus 1947 om middernacht, exact
op het moment waarop India onafhankelijk wordt. Rushdie weeft het levensverhaal van Saleem, die over bovennatuurlijke krachten blijkt te beschikken op een magisch-realistische wijze samen met de geschiedenis van
India. De roman is volgens Robert Eaglestone het begin van een nieuwe
manier van schrijven over ‘identity, nationhood, memory, personal and
collective trauma, history, persecution, escape, evil, the interweaving of the
personal and the political and writing itself’.7
In 1988 verscheen zijn tweede belangrijke roman, The Satanic Verses, die
in alle opzichten grensoverschrijdend bleek. Niet alleen wat de inhoud betreft maar ook vanwege de internationale repercussies die de publicatie van
de roman met zich meebracht. Rushdie werd geconfronteerd met een fatwa
van de kant van Ayatollah Khomeini die hem vanwege belediging van de
islam, de Profeet en de Koran ter dood veroordeelde en iedere moslim opriep om dat vonnis te voltrekken. In zijn essay ‘In Good Faith’ uit 1990 verdedigt Rushdie zich tegen deze aantijgingen en komt hij op voor de vrijheid
van meningsuiting: zij houdt op te bestaan wanneer zij niet de vrijheid
krijgt om aanstoot te geven en uit te dagen en op satirische wijze allerlei
vormen van orthodoxie, inclusief de orthodoxie van het geloof, belachelijk
te maken. ‘Language and the imagination cannot be imprisoned, or art will
die, and with it, a little of what makes us human’.8
5

Salman Rushdie, Joseph Anton: A Memoir, Londen: Vintage Books, 2013 1e druk
(2012), 32.
6
Salman Rushdie, Midnight’s Children, Londen: Vintage, 2008 (1e druk 1981).
7
Robert Eaglestone, ‘Salman Rushdie’ in: Robert Eaglestone en Martin McQuillan
(red.), Salman Rushdie, Londen/New Delhi/New York, Sydney: Bloomsbury, 2013, 3.
8
Rushdie, Imaginary Homelands, 396; Dat blasfemie in de jaren tachtig van de twintigste eeuw opeens weer een actueel thema werd, is opvallend maar geen toeval.
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Rushdie moest onderduiken en kon zich niet meer vrijelijk in het
openbaar vertonen. In 1990 probeerde Rushdie tot een vergelijk met zijn
critici te komen door zijn verbondenheid met de islam te onderstrepen,
hetgeen uitmondde in een publicatie van de hand van Rushdie, getiteld
Why I Have Embraced Islam, opgenomen in de eerste editie van Imaginary
Homelands in 1991 (in latere edities van deze essaybundel ontbreekt deze
publicatie). In de inleiding op deze eerste editie van Imaginary Homelands
schrijft Rushdie optimistisch dat ‘There is evidence that reason is slowly
replacing anger at the centre of the debate, that understanding may slowly
be putting out the fires of hatred. That process must be encouraged, and I
will certainly continue to do my bit’.9 In deze verzoenende publicatie stelt
Rushdie dat hij op eigen seculiere wijze moslim wil zijn en dat The Satanic
Verses niet beledigend bedoeld is. Met zijn moslim-opponenten wordt afgesproken dat er geen nieuwe vertalingen van deze roman op de markt zullen
komen en er ook geen Engelstalige paperback-editie zal verschijnen. Maar
Rushdie kreeg spijt van zijn toegeeflijke houding en beschouwde de ontmoeting als een verraad aan zich zelf: ‘He had fallen into the trap of wanting to be loved, had made himself foolish and weak, and now he was paying the price’.10
In deze periode leefde hij als zwevend in een luchtballon, in een ‘bubble’, en voor veel mensen was hij – zo vertelde hij later – niet meer een men-

Volgens Anne-Marie Korte is blasfemie gerelateerd aan een gevecht om de politieke en religieuze macht, waarin vooral vrouwen het moeten ontgelden. In haar onderzoek richt zij zich in het bijzonder op als blasfemisch ervaren kunst, die door
vrouwen gecreëerd wordt, zoals performances van Madonna, Lady Gaga en de
Russische groep Pussy Riot: Anne-Marie Korte, ‘Blasphemous Feminist Art: Incarnate Politics of Identity in Postsecular Perspective’, in: R. Braidotti et al. (red.)
Transformations of Religion and the Public Sphere, Palgrave Macmillan, 2014, 228-248.
9
Rushdie, Imaginary Homelands, 1e druk, 1991, 6.
10
Rushdie, Joseph Anton, 277. Een selectie van de stukken, die Rushdie publiceerde
gedurende de lange campagne tegen deze fatwa is te vinden in ‘Messages from the
Plague Years’ in: Step Across This Line, 229-283. De effecten van de banvloek op zijn
persoonlijke levenssfeer beschrijft Rushdie in zijn autobiografische roman, Joseph
Anton, passim.
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selijk wezen maar een ‘issue, a bother, an “affair”’.11 De ‘affaire Rushdie’
leidde internationaal tot een intense discussie over de vrijheid van meningsuiting, waarbij religieuze overtuigingen botsten met seculiere overtuigingen. Ondanks de enorme impact die deze gebeurtenissen op zijn
leven hadden, bleef Rushdie ervan overtuigd dat het recht op vrije meningsuiting van levensbelang is, sterker nog: ‘Free speech is life itself!’.12
Naast het boek, dat hij voor zijn zoon schreef, Haroun and the Sea of Stories
(1990) publiceerde Rushdie nog verschillende andere romans, waaronder
The Moor Last Sigh (1995), The Ground Beneath Her Feet (1999), Shalimar the
Clown (2005) en in 2008 The Enchantress of Florence.
Een speciale plaats in zijn oeuvre neemt zijn in 2012 verschenen autobiografie in, getiteld Joseph Anton: A Memoir, waarin Rushdie de jaren beschrijft waarin hij moest onderduiken ten gevolge van de fatwa. De naam
Joseph Anton is de codenaam waaronder hij tien jaar lang tijdens zijn onderduikperiode leefde en die ontleend is aan de twee schrijvers die hem zeer
dierbaar zijn, Joseph Conrad en Anton Tsjechov.13 De dreiging die uitging
van de indertijd uitgesproken fatwa nam in de loop der tijd af, hoewel bij
openbare optredens van Rushdie nog steeds strikte veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn, zoals zichtbaar was toen hij als eregast optrad tijdens het
International Literature Festival in Utrecht in september 2018. Naast zijn
romans verschenen van de hand van Rushdie in de loop der jaren vele artikelen en essays, die gebundeld werden in een tweetal uitgaven, Imaginary
Homelands (1991) en Step Across This Line (2002). Rushdie blijft een productief
schrijver en publiceerde in 2015 de roman Two Years Eight Months and Twenty
Eight Nights en in 2017 The Golden House.
In welke literaire traditie kan men Rushdie plaatsen? Zelf schrijft hij in
zijn literaire autobiografie dat hij zich het meest verwant voelt met schrijvers, die iets begrepen van de ‘unreality of reality’, de realiteit van het extreme en het onwaarschijnlijke in de dagelijkse werkelijkheid. Hij denkt
11

Salman Rushdie, ‘One Thousand Days in a Balloon’ (1991) in: Rushdie, Imaginary
Homelands, 430-439.
12
Rushdie, ‘One Thousand Days’, 439.
13
‘He had spent his life naming fictional characters. Now by naming himself he
had turned into a sort of fictional character as well’: Salman Rushdie, Joseph Anton,
165.
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daarbij aan schrijvers als Rabelais, Gogol en Kafka.14 Deze verwantschap
wordt zichtbaar in de literaire stijl waarvan Rushdie zich bedient in zijn
romans en die men als magisch-realistisch kan betitelen. Het begrip ‘magisch-realistisch’ is volgens Rushdie een ‘commingling of the improbable
and the mundane’, waarbij het buitengewone zo geïntegreerd is in het gewone, dat het bijkans zijn uitzonderlijkheid verliest.15 De lezer van magischrealistische literatuur accepteert net als de schrijver dat zowel het reële als
het magische perspectief zich op hetzelfde niveau afspelen en met elkaar
verbonden zijn.16 Deze vanzelfsprekende verbondenheid tussen fictie en
werkelijkheid omschrijft de literatuurwetenschapper Brian McHale, die
magisch-realistische fictie beschouwt als een vorm van metafictie, als een
gevoel waarbij ‘what should be fantastic is blandly taken for granted’.17 In de
romans van Rushdie die we bespreken, zijn daarvan vele voorbeelden te
vinden: mensen overleven ongedeerd een val uit een exploderend vliegtuig,
een reeks metamorfosen vindt plaats, waarbij mensen veranderen in een
engel of een duivel, in droomsequenties vloeien het fantastische en het reële in elkaar en tijden en afstanden worden moeiteloos overbrugd. Zo’n vorm
van magisch realisme komen we ook tegen bij de nog te bespreken schrijver
Hafid Bouazza, in wiens boeken mensen zich op vliegende tapijten verplaatsen en veranderen in vogels en bomen.
De term ‘magisch-realisme’ wordt vaak gekoppeld aan het literaire
werk van Latijns-Amerikaanse schrijvers als Jorge Luis Borges en vooral
Gabriel García Márquez. Maar ook in Europa en Azië zijn schrijvers die in
hun romans gebruik maken van magisch-realistische elementen, zoals Mi14

Rushdie, Joseph Anton, 342.
Rushdie, Midnight’s Children, 4.
16
Maggie Ann Bowers, Magic(al) Realism, Londen and New York: Routledge, 2004,
4; Bowers (25 vlg) stelt dat het ‘magisch-realistische’ element onderscheiden moet
worden van het ‘fantastische’. Bij deze laatste categorie is de verhouding tussen
het natuurlijke en het bovennatuurlijke problematisch en is het aan de lezer om
zich een oordeel te vormen over deze verhouding. Ook verschilt het ‘magischrealisme’ van de allegorie, die zij omschrijft als ‘a narrative that has at least two levels of meanings’. Deze twee niveaus zijn in het magisch-realisme op een heel natuurlijke manier met elkaar vervlochten.
17
Brian McHale, The Cambridge Introduction to Postmodernism, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 77.
15
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lan Kundera. Kenmerkend is volgens McHale dat de meeste magischrealistische auteurs deel uitmaken van twee culturen: hun eigen culturele
achtergrond en die van Europa of Noord-Amerika. Deze biculturele ervaring werkt dan ook door in hun verhalen en romans, die daarmee een postkoloniaal perspectief krijgen: het rationele westen, dat gelooft in de wetenschap en sceptisch staat ten opzichte van het miraculeuze tegenover de
niet-westerse cultuur, waar meer ruimte en begrip is voor het magische
element.18 Het magisch-realisme heeft op deze manier de potentie in zich
van een ‘counter narrative’, dat functioneert in de beschrijving van velerlei
situaties van achterstelling en onderdrukking. In dit verband kan men denken aan vrouwelijke auteurs die opkomen voor de positie van vrouwen,
zoals Angela Carter, Jeanette Winterson en Toni Morrison.
Maar eigenlijk is het magisch-realisme, waarbij realisme en fantasie
met elkaar vermengd worden, nog veel ouder wanneer men denkt aan literaire werken als Don Quichot en natuurlijk de sprookjes uit de Duizend-en-één
nacht, die een inspiratiebron voor Rushdie zijn. Rushdie past het magischrealisme als narratieve techniek toe in een aantal van zijn romans, zoals in
Midnight’s Children en in The Satanic Verses. Hij voelt zich dan ook verwant
met schrijvers die eenzelfde magisch-realistische benadering van de werkelijkheid gebruiken als hij. Dit gold onder meer voor Gabriel García Márquez
(Honderd Jaar Eenzaamheid, 1967) en Günter Grass, wiens Die Blechtrommel uit
1959 qua vorm en vertelstructuur een bron van inspiratie was voor Rushdie’s Midnight’s Children.19 De magisch-realistische taal beweegt zich tussen
werkelijkheid en fantasie en is daarom (bewust) ambigu, met als gevolg een
niet aflatend debat over wat de auteur nu exact bedoeld heeft met het
18

McHale, The Cambridge Introduction to Postmodernism, 77-78.
Zie Patricia Merivale, ‘Saleem Fathered by Oskar: Midnight’s Children, Magic
Realism, and The Tin Drum’ in: Lois Parkinson Zamora en Wendy B. Faris (red.),
Magical Realism: Theory, History, Community, Durham/Londen: Duke University
Press, 1995, 329-345. Merivale stelt dat het hoofdpersonage in Midnight’s Children,
Saleem Sinai, ‘must be (by a somewhat subtler genealogical model of intertextuality) Grass’ dwarf Oscar, even though, metaphorically speaking, Saleem thinks of
himself as ‘fathered by history’. Zie ook: Sjoerd-Jeroen Moenandar, ‘Het nomadisch perspectief: de tragisch-picareske vertellers van Günter Grass, Salman
Rushdie en Abdelkader Benali’ in: Johan Goud (red.), Ontworteld: de schrijver als nomade, Zoetermeer: Klement, 2015, 95-110.
19
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schrijven van zijn of haar roman. De Rushdie-affaire rond The Satanic Verses
is hiervan een treffend voorbeeld.
Literatuur neemt voor Rushdie de lege plaats in, die ontstaat wanneer
men afscheid heeft genomen van het geloof. Rushdie verwijst in dit verband
naar de patriarch uit zijn roman Midnight’s Children, die zijn geloof verloor
en dat verlies ervoer als ‘a hole in him, a vacancy in a vital inner chamber’.20
Rushdie voelt zich verwant met deze patriarch en voor hem wordt deze lege
ruimte (‘God-shaped hole’) gevuld door de literatuur, die dezelfde transcendente gevoelens kan oproepen als religie dat doet. Transcendentie omschrijft Rushdie als ‘that flight of the human spirit outside the confines of
its material, physical existence which all of us, secular or religious, experience on at least a few occasions’.21 Rushdie noemt het moment van geboorte
zo’n ervaring van transcendentie, evenals de verrukkingen van de seksualiteit, het ervaren van vreugde en wellicht ook het moment van sterven. Voor
al deze transcendente ervaringen heb je volgens Rushdie religie niet nodig.
Het is de taak van de kunst om die ervaringen vast te houden. In een geseculariseerde wereld kan literatuur een vervanging zijn voor wat binnen de
wereld van de religie de liefde van God betekent, aldus Rushdie.22
Maar op het punt van de omgang met taal verschillen literatuur en religie wezenlijk van elkaar. Het gaat er niet zozeer om dat zij verschillende
talen spreken. Maar het echte verschil is volgens Rushdie dat religie één taal
prefereert boven alle andere talen, één set van waarden boven andere waarden, één boek boven alle andere boeken, terwijl in de roman altijd verschillende talen en stemmen te horen zijn die met elkaar discussiëren en argumenteren.23 Zo’n meerstemmig gezichtspunt is een geschikt instrument om
de werkelijkheid te interpreteren, waarbij het zoeken belangrijker is dan
het vinden: ‘The elevation of the quest for the Grail over the Grail itself, the
20

Rushdie, Midnight’s Children, 4.
Rushdie, Imaginary Homelands, 421.
22
‘It is for art to capture that experience, to offer it to, in the case of literature, its
readers; to be, for a secular, materialist culture, some sort of replacement for what
the love of god offers in the world of faith’: Rushdie, Imaginary Homelands, 421.
23
Vgl. de uitspraak van de Imam, een personage in The Satanic Verses, gemodelleerd naar Ayatollah Khomeini: ‘Burn the books and trust the Book’: Salman Rushdie, The Satanic Verses, Londen: Vintage, 1988, 211.
21
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acceptance that all that is solid has melted into air, that reality and morality
are not givens but imperfect human constructs, is the point from which
fiction begins’.24
Bij literatuur gaat het volgens Rushdie niet om het vinden van de absolute waarheid maar om ‘the truth of the tale, of the imagination, and of the
heart’.25 Dit laatste citaat laat zien hoezeer hij voorrang geeft aan de verbeelding, die op een heel eigen manier ‘waarheid’ genereert. Daarbij hoeven
verhalen niet per se ‘waar’ te zijn om toch ‘waar’ te kunnen zijn.26 In zijn
memoires Joseph Anton vertelt Rushdie dat hij bij het opgroeien het volgende
leerde: ‘Stories were not true (there were no ‘real’ genies in bottles or flying
carpets or wonderful lamps), but by being untrue they could make him feel
and know truths that the truth could not tell him’.27 Rushdie raakt hiermee
aan de complexe verhouding tussen fictie en werkelijkheid en suggereert
dat fictie ‘echter dan de werkelijkheid’ zou kunnen zijn, of anders geformuleerd: dat de verhalen waarheden kenbaar maken, waarvan de empirische
waarheid geen weet heeft.28 Hoe de verhouding tussen fictie en werkelijkheid ook mag zijn: het is evident dat dit semantisch spel met begrippen als

24

Rushdie, Imaginary Homelands, 422. Rushdie verwijst naar Lyotard’s La Condition
Postmoderne (1979). De woorden ‘All that is solid melts into air’ heeft Rushdie
ontleend aan het Communistisch Manifest van Karl Marx: Imaginary Homelands, 417.
25
Salman Rushdie, ‘The Book Burning’, The New York Review of Books, 2 maart, 1989.
De boekverbrandingen vonden plaats in Bradford, West Yorkshire en in Oldham,
Greater Manchester.
26
In zijn inleiding op Het leven volgens Rutger Kopland merkt Johan Goud op hoe poezie onder de verdenking staat niet de echte werkelijkheid weer te geven, een verdenking die vanouds gevoed wordt door de kritiek van Plato op de dichtkunst.
Johan Goud (red.), Het leven volgens Rutger Kopland: Onze vluchtige plek van de waarheid, Zoetermeer/Kalmthout: Klement/Pelckmans, 2012, 7.
27
Rushdie, Joseph Anton, 19.
28
Zie: Allard den Dulk, ‘Fictie is werkelijkheid’, in: Edwin Koster en Henry Jansen
(red.), Echter dan de werkelijkheid? Filosoferen over verbeelding in kunst en religie, Zoetermeer: Meinema, 2011, 163-182. Zich baserend op Ludwig Wittgenstein stelt Den
Dulk dat fictie en werkelijkheid geen tegengestelde begrippen zijn, maar dat fictie
deel uitmaakt van de werkelijkheid: fictie is werkelijkheid.
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‘waar’ en ‘onwaar’ aanleiding geeft tot conflicten wanneer religie in het spel
is, zoals Rushdie aan den lijve heeft ondervonden.29
Waar Rushdie in zijn romans de meerstemmigheid alle ruimte geeft
wanneer het gaat om religie en geloof, neemt hij in zijn essays een uitgesprokener standpunt in, dat verwantschap vertoont met de ideeën van het
nieuwe atheïsme. Hij beschouwt zichzelf als een niet-gelovige, die er een
seculiere mens- en wereldbeschouwing op na houdt en vanuit dit standpunt zijn romans schrijft.30 Hij staat midden in de wereld en accepteert
onzekerheid als de enige constante factor en verandering als het enige
waarvan men zeker kan zijn. Voor zijn spiritualiteit heeft hij geen behoefte
aan een ‘eerste beweger of een laatste rechter’.31 In zijn essay Imagine There’s
No Heaven (1997), geschreven in de vorm van een brief aan de zes miljardste
wereldburger, scherpt Rushdie zijn uitgangspunt als niet-gelovige aan en
poneert hij een uitgesproken atheïstisch standpunt. Op de vraag naar onze
oorsprong wijst hij de antwoorden die alle religies daarop geven af: ‘Every
religious story ever told about how we got here is quite simply wrong’. En
met betrekking tot de vraag hoe we moeten leven stelt Rushdie, dat religie
uitgaat van een onfeilbare moraal door reeds kant en klare antwoorden te
hebben op ethische dilemma’s. Hij pleit voor een levensvisie waarin een
mens in alle vrijheid deelneemt aan het nooit eindigende ethische discours:
‘It is not in itself the answer to the question of morals, but the conversation
about that question’. Zijn advies aan de zes miljardste wereldburger is om
de vrijheid te nemen zijn of haar eigen weg in het leven te kiezen en zich
daarbij niet te laten leiden door religie maar zich voor te stellen, dat er geen
hemel is: ‘Imagine there’s no heaven’. En je zult dan zien, volgens Rushdie,
‘the sky is the limit’.32 Dergelijke opvattingen zijn, zoals gezegd, ook terug te
vinden in de publicaties van de woordvoerders van het nieuwe atheïsme.
29

Rushdie, ‘In Good Faith’, Imaginary Homelands, 408: ‘I set out to explore, through
the process of fiction, the nature of revelation and the power of faith’.
30
Rushdie, Imaginary Homelands, 405: ‘I believe in no god, and have done so since I
was a young adolescent’; idem, 413: ‘The Satanic Verses is a serious work, written
from a non-believer’s point of view. Let believers accept that, and let it be’.
31
Rushdie, Imaginary Homelands, 405.
32
Salman Rushdie, ‘”Imagine There’s No Heaven”: A Letter to the Six Billionth
World Citizen’, Step Across This Line, 154-158.
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Maar Rushdie is niet alleen kritisch en negatief over religie. Hij is ook – en
daarin is hij genuanceerder dan de denkers van het nieuwe atheïsme – geintrigeerd door het fenomeen religie en probeert zich in te leven in mensen
voor wie geloof wel van wezenlijk belang is. Fictie maakt het mogelijk om in
de huid te kruipen van anderen en te onderzoeken wat het wezen van de
openbaring is en de kracht van het geloof. De twee romans, die hierna aan
de orde komen, The Satanic Verses (1988) en The Enchantress of Florence (2008)
zijn daarvan een sprekend voorbeeld. Voor mijn onderzoek concentreer ik
mij op deze twee romans van Rushdie, een uit de vroegste periode en een
uit zijn latere periode. Mijn keuze valt allereerst op The Satanic Verses, die
volgens Bradley en Tate gezien kan worden als de eerste New Atheist Novel,
een roman ‘which has come to symbolize the rivalry between artistic freedom and religious authority in the modern world’.33 Omdat Bradley en Tate
zich strikt concentreren op fictie na 9/11 valt de roman The Satanic Verses
buiten hun onderzoeksveld. Ik vind dit temporele argument niet zo overtuigend, want niet alleen zijn de kenmerken van de nieuw-atheïstische religiekritiek in deze roman terug te vinden, maar ook kan de intimiderende
en gewelddadige reactie op deze roman gezien worden als een voorafschaduwing van de gebeurtenissen van 9/11. Ik heb daarom deze veel besproken
en omstreden roman juist wel bij mijn onderzoek betrokken. De andere
roman die aan de orde komt is The Enchantress of Florence omdat in deze
roman alle licht valt op de spanning tussen religie en seculier humanisme.

The Satanic Verses
‘“To be born again”, sang Gibreel Farishta tumbling from the heavens, “first
you have to die”’
Zwevend tussen hemel en aarde boven de Engelse kust zingt Gibreel Farishta, een van de twee hoofdpersonages, afkomstig uit India, in The Satanic
Verses bovenstaande regel, waarmee de roman The Satanic Verses opent.34
33

Bradley en Tate, The New Atheist Novel, 13.
Rushdie, The Satanic Verses, oorspronkelijk verschenen in 1988. In dit hoofdstuk
wordt geciteerd naar de paperbackeditie van Vintage, verschenen in 1998. De versregel, waarmee de roman opent wordt op diverse plaatsen aangetroffen in de ro34
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Opnieuw geboren worden betekent dat je eerst moet sterven: vernieuwing
kan alleen tot stand komen als het oude wordt achtergelaten. Het lied van
Farishta is programmatisch voor deze roman, waarin de wereld vanuit het
gezichtspunt van de migrant bekeken wordt. Volgens Salman Rushdie geldt
voor The Satanic Verses dat ‘It is written from the very experience of uprooting, disjuncture and metamorphosis (slow or rapid, painful or pleasurable)
that is the migrant condition, and from which, I believe, can be derived a
metaphor for all humanity’.35 Ontworteling is niet alleen een kenmerk van
de migrant maar kan beschouwd worden als een metafoor voor menszijn
als zodanig. De roman laat zien hoe migratie als een vorm van opnieuw
geboren worden een complex proces is waarbij vragen van identiteit en zich
thuis voelen in alle scherpte naar voren komen.
Volgens Martha Frederiks worden begrippen als ‘migrant’ en ‘migratie’
vaak gebruikt, maar zelden gedefinieerd. Een definitie is ook niet eenvoudig omdat het bij migratie niet alleen gaat over het overschrijden van geografische grenzen, maar ook over het overschrijden van taalkundige, politieke, culturele en religieuze grenzen. In haar overzicht over de rol die religie speelt in het leven van migranten laat zij zien hoe religie en de religieuze gemeenschap een ondersteuning kunnen zijn bij het leven in den
vreemde maar ook een barrière kunnen vormen bij de integratie van migranten in hun nieuwe omgeving. Migratie kan van invloed zijn op het geloof, maar ook op de praktijk van het geloof en op de geloofsgemeenschap.36
De vraag is: blijft er in dit proces iets over van het oorspronkelijke zelf of
betekent migratie een totale verandering, een volledige metamorfose? Het
is de oude tegenstelling tussen de visies van Lucretius, die verandering
beschouwt als de dood van wat eerder was, en Ovidius, die in zijn Metamorphoses het standpunt inneemt dat in het nieuwe het oude nog steeds te

man, bijvoorbeeld op pagina’s 15, 31, 84, 182, 403 en geparafraseerd op de laatste
bladzijde: ‘If the old refused to die, the new could not be born’ (547).
35
Rushdie, Imaginary Homelands, 394.
36
Martha Frederiks, ‘Religion, migration, and identity: A conceptual and theoretical exploration’ in: Martha Frederiks, Dorottya Nagy (red.), Religion, Migration and
Identity: Methodological and Theological Explorations, Leiden/Boston: Brill, 2016, 9-29.
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herkennen is.37 Beide personages worstelen met dit proces en de keuzes die
zij maken zijn diametraal verschillend, zoals uit de bespreking van deze
roman duidelijk zal worden.
Het duo Gibreel Farishta en Saladin Chamcha vormt de eerste groep
hoofdpersonages in deze roman. Gibreel is een beroemde filmacteur uit
India, gespecialiseerd in films waarin goden verbeeld worden, ‘theologicals’
of ‘mythologicals’ geheten. Zijn moeder gaf hem de koosnaam ‘farishta’,
‘engel’, vooruitgrijpend op zijn metamorfose, die later zal plaats vinden. Op
een bepaald moment loopt zijn leven gevaar wanneer hij wordt getroffen
door een mysterieuze ziekte. Hij zoekt de nabijheid van Allah en roept hem
aan om een teken van aanwezigheid, maar er komt geen antwoord. Daardoor ondergaat Gibreel een metamorfose van gelovige tot ongelovige en
vanaf dat moment zet het proces van herstel in. Hij geneest en beschouwt
religieuze voorschriften als niet meer bindend voor hem. Om het nietbestaan van God voor zichzelf te bewijzen doet hij zich als filmster met een
bijna goddelijke status in het chique Raj hotel te goed aan het eten van verboden varkensvlees in het bijzijn van pers en fotografen. Een directe straf
van godswege om het overtreden van dit verbod blijft uit en Gibreel heeft
het gevoel door deze metamorfose enerzijds zijn leven weer terug te krijgen. Anderzijds betekent het loslaten van het geloof ook een worsteling, die
hem verscheurt en tot een schizofrene persoonlijkheid maakt, gekweld door
dromen en demonen. Hij moet de rol van de aartsengel Gabriël op zich nemen en participeert in verschillende epische en tragische verhalen die ver-

37

In hoeverre de eigen persoonlijkheid verandert door metamorfose is in deze
roman een onderwerp van discussie (The Satanic Verses, 276). In een gesprek over
de ‘mutability of the essence of the self’ verwoordt een oude man, Sufyan, de tegengestelde opvattingen van Lucretius en Ovidius. Sufyan wil daarmee Saladin
Chamcha, die worstelt met zijn metamorfose in een demonische figuur, tot steun
zijn. Lucretius (De Rerum Natura, 1.670-71) stelt dat bij metamorfose het proces van
mutatie onomkeerbaar is, waarbij de oorspronkelijke essentie van het zelf verloren gaat. Ovidius (Metamorphoses 15.169-171) daarentegen is van mening dat bij een
metamorfose het eigen ik hetzelfde blijft, alleen de vorm is anders, zoals was bij
verhitting van vorm verandert, maar zijn wezen bewaart. Zie: Theodore
Ziolkowski, Ovid and the Moderns, Ithaca/Londen: Cornell University Press, 2005,
174-176.
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band houden met de gevolgen van openbaring en geloof.38 Deze verhalen
zijn vervat in een serie droomsequenties, die te vinden zijn in het tweede en
het zesde hoofdstuk van deze roman. Na zijn genezing ontmoet hij een
nieuwe vriendin, Alleluia Cone, een bergbeklimster, die kort daarna afreist
naar Londen. Uit liefde voor haar besluit Gibreel haar na te reizen en zo
belandt hij in het vliegtuig naar Londen, waarin ook Saladin Chamcha zit.
Saladin is vanuit zijn geboortestad Bombay, waar hij zijn vader heeft
bezocht met wie hij een moeizame relatie heeft, op de terugreis naar Londen. Al van jongs af aan droomt hij ervan om aan Bombay te ontsnappen en
naar Londen te gaan. Zijn droom wordt werkelijkheid: hij gaat naar een
Engelse kostschool en Engeland wordt uiteindelijk zijn vaderland. Saladin
heeft een karakteristieke stem, die hem in staat stelt een professionele
‘stemacteur’ te worden, die niet alleen toneel speelt maar ook ingehuurd
wordt voor commerciële reclames. Hij is de ‘Man of a Thousand Voices and
a Voice’ (60). Hij wordt beschreven als een seculier en atheïstisch mens voor
wie een aantal zaken belangrijk is: ‘Rigour, self-discipline, reason, the pursuit of what is noble without recourse to that old crutch, God’ (135).
Tijdens de vlucht wordt hun vliegtuig gekaapt en boven Engeland tot
ontploffing gebracht. Alle passagiers komen om, behalve de beide hoofdpersonages van deze roman, die als ‘flodders tabak uit een opengebroken
sigaar’ neerdwarrelen op de Engelse Kanaalkust. Hun val van boven wordt
in beeldende taal beschreven (als een peulvrucht, die zijn zaden verspreidt,
als een ei, dat openbreekt). Hier is sprake van een ware ‘genesis’, een wordingsverhaal van de twee personages, die tot nieuwe schepselen worden.
De val uit de lucht van Gibreel en Saladin zou men kunnen lezen als een
metafoor voor migranten, die van de ene cultuur plotseling belanden in een
andere, zoals duizenden mensen uit de voormalige Brits-Indische kolonie
dat ervaren hebben. Een proces van transitie, waarbij onvermijdelijk mutaties en metamorfoses plaatsvinden, zoals ook het geval is bij de beide
hoofdpersonages. Ook zij ondergaan een gedaanteverwisseling, waarbij
Gibreel verandert in de aartsengel Gabriël, met een lichtende kring (halo)
rond zijn hoofd en Saladin de gestalte van de duivel aanneemt, compleet
met hoorntjes en gespleten geitenhoeven. Hun rollen liggen echter niet
38

Rushdie, Imaginary Homelands, 398.
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vast: de engel Gibreel vertoont duivelse trekken, bijvoorbeeld wanneer hij
weigert Saladin te hulp te schieten wanneer deze als ongewenst vreemdeling wordt gearresteerd. Ook Saladin manifesteert zich niet altijd als de
duivel maar betoont zich incidenteel als een engel, wanneer hij tijdens een
brand het leven van Gibreel redt.39
De verdere lotgevallen van Gibreel en Saladin worden uitgebreid in de
raamvertelling van de roman beschreven. Saladin ervaart hoe het is om
migrant in een xenofobe omgeving te zijn. Er zijn momenten waarop hij de
wanhoop nabij is en het gevoel heeft dat zijn leven zich op een hellend vlak
bevindt en de woorden van het lied, waarmee zij landen (‘to be born again,
first you have to die’) slechts ten dele waar blijken te zijn: ‘Why did rebirth,
the second chance granted to Gibreel Farishta and himself, feel so much, in
his case, like a perpetual ending? He had been reborn into the knowledge of
death; and the inescapability of change, of things-never-the-same, of noway-back, made him afraid’ (260). Zijn huidige situatie lijkt in niets op een
nieuwe geboorte, waarbij men de dood achter zich laat. Hij is niet in staat
om iets aan zijn situatie te veranderen. Er is geen andere keuze dan terug te
vallen op het oude en bekende.
Ondertussen is Gibreel ervan overtuigd dat God hem krankzinnig wil
maken als straf voor het loslaten van het geloof. De alledaagse werkelijkheid
in Londen en de visioenen, die zich in het Midden-Oosten afspelen, zijn
voor hem moeilijk te onderscheiden. De hemel laat hem niet met rust en op
een bepaald moment wordt Gibreel bezocht door God zelf. Woedend vermaant deze hem om zijn missie als aartsengel niet langer te weerstaan en
beveelt hem de straten in Londen op te gaan om het woord Gods te verkondigen, een opdracht, waarin hij toestemt. Ondertussen groeit de animositeit tussen Gibreel en Saladin: Saladin beschouwt Gibreel als de oorzaak van
zijn ellende en Gibreel verwijt Saladin een relatie te hebben met zijn vriendin Alleluia. Gibreel maakt zelfs plannen om Saladin te vermoorden maar
ziet daar uiteindelijk van af.
39

In zijn autobiografie Joseph Anton schrijft Rushdie over de nog te vormen personages in zijn boek, dat uiteindelijk The Satanic Verses zal worden: ‘If Gibreel was an
angel, was Chamcha a devil? Or might an angel become demonic and could a devil
wear a halo too?’: Rushdie, Joseph Anton, 70.
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Wanneer Saladin hoort dat zijn oude vader, die aan kanker lijdt, niet
lang meer zal leven keert hij naar India terug. Saladin en zijn vader hebben
elkaar jaren niet gezien maar de naderende dood brengt hen in deze dagen
van afscheid nader tot elkaar. De vader beleeft de dood als de natuurlijke
begrenzing van het leven, waarna niets meer volgt. God speelt voor hem
geen rol en tijdens het stervensproces wordt de naam van God op geen enkel moment door hem aangeroepen. In de laatste dagen komt een brede
kring van bekenden afscheid nemen, waaronder ook de eerste liefde van
Saladin, Zeeny Vakil.40 Door het sterven van zijn vader wordt Saladin een
ander mens: de wereld van Engeland, waarin hij tot dan toe leefde, verdwijnt naar de achtergrond en hij vindt zijn oude wortels in India terug. Hij
verruilt zijn artiestennaam Saladin voor zijn oorspronkelijke naam Salahuddin en zijn vroegere geliefde Zeeny treedt opnieuw zijn leven binnen.
Ondertussen is ook Gibreel teruggekeerd in India om zijn oude beroep
als filmacteur weer op te pakken.Wanneer hij echter hoort dat zijn vriendin
Alleluia een relatie begonnen is met een filmproducent van Bollywood
films, schiet hij deze neer en drijft hij Alleluia de dood in, waarna hij in het
huis van Saladin zelfmoord pleegt. De laatste alinea’s in de roman zijn gereserveerd voor Saladin. Uitkijkend vanuit zijn geboortehuis over de Arabische Zee, ervaart hij hoe na de dood van zijn vader zijn kindertijd voorbij is.
Hij realiseert zich dat als je het oude niet achter je laat het nieuwe niet geboren kan worden: precies zoals verwoord in het lied, waarmee de roman
opende: ‘To be born again, first you have to die’. Samen met Zeeny Vakil
verlaat hij het huis en krijgt zodoende een tweede kans.
Naast Gibreel en Saladin kan nog een tweede groep personages onderscheiden worden, van wie Mahound (een variant op de naam Mohammed
met een negatieve connotatie) en zijn secretaris Salman de belangrijkste
zijn. Zij komen voor in de droomsequenties van Gibreel, en de plaats van
40

Zeeny Vakil, de eerste liefde van Saladin, is een arts, verbonden aan het Breach
Candy Hospital in Bombay, die onder daklozen werkt en ook betrokken was bij de
eerste hulp aan slachtoffers van de giframp in Bhopal. Zij schreef als kunstcriticus
een boek over de identiteit van India, waarop volgens haar het etiket ‘authentiek’
niet van toepassing is. Identiteit is veeleer een eclectisch proces, waarbij elementen uit diverse landen en streken de Indiase identiteit hebben gevormd: Rushdie,
Satanic Verses, 52, 70.
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handeling is de woestijnstad Jahilia in de zesde en zevende eeuw. Door
middel van historiografische metafictie beschrijft Rushdie in deze serie
dromen de ontstaansgeschiedenis van een religie, die aangeduid wordt met
de term ‘Submission’ en verwantschap vertoont met de islam. Het personage Mahound is gemodelleerd naar de historische Mohammed. Hij probeert
zijn monotheïstische ideeën ingang te doen vinden in de woestijnstad Jahilia (Mekka). Maar in Jahilia stuiten deze ideeën op verzet, aangezien men
daar meerdere goden vereert, waaronder de drie stadsgodinnen Lat, Uzza
en Manat. De cultus rond deze drie is lucratief voor de heerser van de stad
Abu Simbel en zijn vrouw Hind. Deze stadsbestuurder biedt Mahound een
compromisvoorstel aan, waarbij de drie godinnen als halfgoden onder Allah
kunnen functioneren.
Om zekerheid over dit voorstel te krijgen beklimt Mahound de berg bij
Jahilia om de aartsengel Gibreel hierover te raadplegen, die hem door het
reciteren van verzen de indruk geeft in te stemmen met het voorstel. Bij
terugkomst in Jahilia herhaalt Mahound deze verzen: ‘Have you thought
upon Lat and Uzza, and Manat, the third, the other? They are the exalted
birds, and their intercession is desired indeed’ (114). De inwoners van Jahilia begroeten het voorstel met vreugde, maar de aanhangers van Mahound
zijn woedend, omdat zij vast willen houden aan Mahound’s monotheïsme.
Na opnieuw de berg beklommen te hebben komt Mahound tot het inzicht
dat hij misleid is: niet de aartsengel Gibreel reciteerde deze verzen, maar de
duivel in de gestalte van de aartsengel. De verzen werden niet gereciteerd
door de engel, maar zij waren ‘duivelsverzen’, ‘The Satanic Verses’, waaraan
de roman zijn titel ontleent.41 Mahound en zijn volgelingen wordt het verblijf in Jahilia onmogelijk gemaakt en zij wijken uit naar Yathrib, waar zij
vijfentwintig jaar in ballingschap verblijven in afwachting van betere tijden.
Mahound wordt hier geschetst als een weinig standvastig en principieel
profeet. Hij is een opportunist, die in ruil voor invloed gemakkelijk zijn
oorspronkelijke religieuze idealen aanpast en naar bevind van zaken de
oorsprong van zijn visioenen wijzigt door de ‘angelic verses’ om te duiden
in ‘satanic verses’.
41

Rushdie, Satanic Verses, hoofdstuk 2 ‘Mahound’. De ‘Satanic Verses’ zijn te vinden
op pagina 114.
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Intussen is zijn secretaris, Salman de Pers, gaan twijfelen aan de goddelijke oorsprong van de openbaringen aan Mahound. Hij beschouwt deze
als ‘revelations of convenience’, die naadloos aansluiten bij de behoeften
van Mahound.42 Salman wordt in zijn twijfels gesterkt als hij ontdekt dat hij
als secretaris van Mahound eigenhandig wijzigingen kan aanbrengen in de
tekst van de openbaringen die Mahound hem dicteerde zonder dat Mahound
deze veranderingen opmerkte: ‘So there I was, actually writing the Book, or
re-writing, anyway, polluting the word of God with my own profane language
(..). I was writing the Revelation and nobody was noticing’ (367-8). 43 Hij realiseert zich dat, als zijn woorden niet onderscheiden kunnen worden van de
door God aan Mahound geopenbaarde woorden, daarmee het waarheidsgehalte van de openbaring op het spel staat. Het onderscheid tussen profane menselijke en goddelijk geopenbaarde woorden is kennelijk relatief.
Salman vreest dat zijn leven gevaar loopt en dat Mahound hem zal doden,
omdat ‘It’s his Word against mine’.44 Hij vlucht naar Jahilia, waar hij later
Mahound weer tegenkomt, die na 25 jaar naar Jahilia terugkeert. Mahound
roept Salman ter verantwoording en beschuldigt hem van blasfemie, die
onvergeeflijk is, maar Salman weet aan zijn wraak te ontkomen door te
beloven hem naar de dissidente dichter Baal te brengen. Dat laatste lukt
niet en Salman vlucht weg uit Jahilia.
In Jahilia krijgt de religie die met de naam ‘Submission’ wordt aangeduid, een steeds meer theocratisch karakter (vijfmaal daags bidden, geen
alcohol, vrouwen binnenshuis). Er is er geen ruimte voor dissidenten, zoals
de dichter Baal met zijn subversieve poëzie. De enige vrijplaats is, zolang
42

De naam ‘Salman’ werd volgens Salman Rushdie niet gekozen om Mohammed’s
metgezel Salman al-Farisi te beledigen, maar is bedoeld als een ‘ironic reference to
the novel’s author’: Rushdie, Imaginary Homelands, 399.
43
Volgens Salman, die geïrriteerd is dat de aartsengel in zijn openbaringen nooit
de naam van Salman noemt, lijkt God op een ‘businessman’, die via de ‘businesslike
archangel’ het management van zijn organisatie ter hand neemt. Salman noemt
hem – met een niet ongeestige woordspeling – een ‘highly corporate, if noncorporeal, God’: Rushdie, Satanic Verses, 364.
44
Rushdie, Satanic Verses 368. Volgens Rushdie gaat het in The Satanic Verses om een
‘clash of faiths’. Of nog exacter: ‘it’s a clash of languages. As my fictional ‘Salman’
says of my fictional prophet ‘Mahound’, “it’s his Word against mine”’. Rushdie,
‘The Book Burning’.
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het duurt, het plaatselijke bordeel, ‘The Curtain’ (‘Hijab’), waar de prostituees de namen dragen (en daarmee de identiteit hebben) van de twaalf
vrouwen van Mahound. Uiteindelijk wordt het bordeel gesloten en worden
de vrouwen alsmede de dichter Baal geëxecuteerd: ‘Writers and whores. I
see no difference here’, aldus Mahound (392).
De derde groep personages, die eveneens voorkomt in een van de dromen van Gibreel, bestaat uit het echtpaar Mishal en Mirza.45 We horen hoe
Mishal, een vrouw uit het dorp Titlipur en getrouwd met de landeigenaar
Mirza Saeed Akhtar, in de ban raakt van de visioenen van de ‘madonna of
the butterflies’, de epileptische en visionaire Ayesha met haar cryptische
spreuken (‘Everything is required of us, and everything will be given’, 235).46
Deze Ayesha roept alle dorpsgenoten op om een pelgrimstocht naar Mekka
te maken, waarbij de wateren van de Arabische Zee zich zullen openen, om
zodoende genezing te bewerkstelligen voor de borstkanker waaraan Mishal
lijdt. De man van Mishal, Mirza, is uitermate sceptisch over de tocht naar
Mekka en probeert zijn zieke vrouw hiervan af te houden. Zij verwijt hem
geen antenne voor zo’n pelgrimstocht te hebben vanwege zijn uit Europa
geïmporteerd atheïsme.47 Mishal is ervan overtuigd dat er geen andere God
dan Allah bestaat en dat Mohammed zijn profeet is, waarop Mirza antwoordt: ‘The mystical experience is a subjective, not an objective truth. (…).
45

Deze passage is te vinden in hoofdstuk 3 ‘Ayesha’ en hoofdstuk 8 (‘The Parting of
the Arabian Sea’).
46
Volgens Stephanie Jones zijn de ‘butterflies’ niet zozeer symbolen van ‘metaphysical and religious angst’, maar symboliseren zij het gevoel van ‘community’ van
het dorp Titlipur, dat vanouds verbonden was met de vrouwelijke heilige Bibiji:
Stephanie Jones, ‘Of Numerology and Butterflies: Magical Realism in Salman
Rushdie’s ‘The Satanic Verses’, in: Stephen M. Hart en Wen-chin Ouyang (red.), A
Companion to Magical Realism, Woodbridge: Tamesis, 2005, 256-266. De vlinders
doen ook aan denken aan een passage in het werk van Gabriel García Márquez,
Honderd jaar eenzaamheid, Amsterdam: Meulenhoff, 2014, 341-347, waarin Mauricio
Babilonia omringd wordt door gele vlinders.
47
Mirza leest als bedlectuur Nietzsche: ‘the pitiless end of that small, overextended
species called Man’: Rushdie, The Satanic Verses, 216. Naar aanleiding van het lezen
van Nietzsche kreeg Mirza een boze droom over het einde van de wereld, waaraan
hij, Mirza, schuldig zou zijn. Zie Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra (18831891) over ‘Der letzte Mensch’ (Zarathustra’s Vorrede, 5).
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The waters will not open’ (239). Toch laat hij haar gaan en gaat zelf ook mee:
zij gaat te voet en hij rijdt mee met de stoet in zijn Mercedes met zijn airconditioning en ijsbox vol met blikjes Cola. Geloof en ongeloof trekken hier
gelijk op: de pelgrims te voet en Mirza in zijn auto. Om Mekka te kunnen
bereiken moet de tocht gaan door het water van de Arabische Zee, die – zo
gelooft men – vanzelf uiteen zal splijten wanneer de pelgrims naderen. ‘The
sea only opens for those who are open’ roept Mishal op het moment waarop
zij het water ingaat (502). Maar de realiteit blijkt hier sterker dan de fictie
van het geloof, zodat bijna alle pelgrims verdrinken. Toch getuigden degenen die het overleefd hebben, dat de wateren werkelijk opengingen. Mirza
is de enige die deze ervaring niet had, maar jaren later, in de laatste nacht
van zijn leven, ziet hij in een visioen zichzelf in het water van de zee, samen
met de visionaire Ayesha die hem toeroept zijn hart te openen en dan openen zich de wateren ook voor hem en lopen zij samen op de bodem van de
Arabische Zee naar Mekka.48
De roman The Satanic Verses is een complexe roman, die bestaat uit een
raamvertelling met daarin een tweetal verhaallijnen. In de raamvertelling,
die in de oneven genummerde hoofdstukken is vervat, worden de lotgevallen van de twee hoofdpersonages Gibreel Farishta en Saladin Chamcha
beschreven, die zich afspelen in Londen en Bombay. Beiden zijn even onlosmakelijk met elkaar verbonden als het goede en het kwade met elkaar
verweven zijn en worden in de roman omschreven als ‘conjoined opposites’,
en ‘each man the other’s shadow’ (426). De twee verhaallijnen bevatten de
droomsequenties van Gibreel en spelen zich af in het Midden-Oosten rond
de steden Jahilia (Mekka) en Yathrib (Medina). In de eerste verhaallijn
(hoofdstukken twee en zes) wordt de vroegste geschiedenis van de islam
opnieuw beschreven en geïnterpreteerd. In deze hoofdstukken bevinden
zich de gedeelten, die vanwege hun vermeende blasfemische karakter aanleiding waren voor het wereldwijde protest binnen de islamitische wereld.
De tweede verhaallijn (hoofdstukken vier en acht) vertelt over de dramatisch verlopen tocht van gelovigen onder leiding van Ayesha vanuit het
denkbeeldige dorp Titlipur door de Arabische Zee richting Mekka.
48

Rushdie, Satanic Verses, 502-507.
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In de roman is sprake van een alwetende en onzichtbare verteller, die
echter op een aantal plaatsen zichtbaar wordt als degene die de gebeurtenissen regisseert, becommentarieert en soms actief ingrijpt. De identiteit
van deze ik-verteller is ambigu: is het God of de duivel? Zo vraagt de verteller zich af of het lied dat Farishta zong (‘To be born again…’) hem ingegeven
was door een engel of door de duivel. ‘Who am I? Let’s put it this way: who
has the best tunes?’(10). Er is een passage in de roman waarin deze ikverteller zichzelf presenteert en aan Gibreel verschijnt om hem, zoals hierboven is aangegeven, aan te manen in beweging te komen en het woord
Gods in Londen te verkondigen (318-9). ‘Gibreel Farishta saw God’, zo wordt
ons verteld maar of het inderdaad om God gaat is voor Gibreel onduidelijk.
Op ironische wijze beschrijft Rushdie de gestalte van deze figuur, die als
twee druppels water op Rushdie zelf lijkt: een kalende man met een baardje,
brildragend en met roos op zijn schouder: ‘This was not the Almighty he
had expected’ (318). Maar Gibreel blijft in het onzekere of deze gestalte tegenover hem God of de duivel is. Later blijkt dat de ik-verteller welbewust
deze ambiguïteit in stand houdt (408-9).
De titel van de roman, The Satanic Verses, draagt bij tot de ambiguïteit
van de ik-verteller. Zou de titel meer omvatten dan een verwijzing naar het
incident over de duivelse oorsprong van een aantal verzen in de Koran? Is
het mogelijk dat de ik-verteller in deze roman de duivel zelf is? In deze richting wijst het motto op de eerste bladzijde, dat ontleend is aan The History of
the Devil van Daniel Defoe uit 1720. Satan wordt hier voorgesteld als een
vagebond, zonder vaste woon- of verblijfplaats nadat hij uit de hemel is
verdreven. Het lijkt erop dat de ik-verteller, evenals de duivel, een ontworteld personage is net als Gibreel en Saladin.49

49

Marvin Keith Booker constateert dat het in deze roman onmogelijk is om een
onderscheid te maken tussen ‘angelic’ en ‘satanic’ en dat dit ook geldt voor de verteller, die geen moeite doet om helderheid in deze verwarring te verschaffen. De
conclusie moet dan ook luiden: ‘There are many indications in the book that the
narrator is, in fact, Satan’: Marvin Keith Booker, ‘Beauty and the Beast: Dualism as
Despotism in the Fiction of Salman Rushdie’, in: M.D. Fletcher (red.), Reading
Rushdie: perspectives on the fiction of Salman Rushdie, Amsterdam/Atlanta: Rodopi,
1994, 247.
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In deze roman wordt de dood gezien als een voorwaarde voor vernieuwing: het nieuwe kan zich pas baan breken als men het oude achter
zich laat, zoals de openingsregel treffend verwoordt: ‘To be born again, first
you have to die’. De dood wordt hier in een positieve zin overdrachtelijk
gebruikt als de aanduiding van een noodzakelijk proces van loslaten van het
oude en vertrouwde. Het proces van het verliezen en loslaten is complex, zo
wil de auteur van deze roman laten zien. Het gaat gepaard met processen
van ‘fusions, translations, conjoinings’, die voorwaarde zijn voor vernieuwing (8). In de roman gaat het hier concreet om het proces van migratie,
waarbij men de eigen omgeving, gemeenschap, cultuur, inclusief religie,
achter zich laat en een onbekend terrein betreedt. Maar de door de ‘dood’
mogelijk geworden vernieuwing heeft een keerzijde: het loslaten van het
oude en vertrouwde kan ervaren worden als een verlies van eigen identiteit.
Het gevolg kan zijn een gevoel van gespletenheid en het is precies deze gespletenheid die op literaire wijze in deze roman naar voren komt. In zijn
essay In Good Faith betitelt Rushdie zijn roman als het verhaal van ‘two painfully divided selves’. In het geval van Saladin is de gespletenheid seculier: hij
wordt verscheurd tussen Bombay en Londen. Bij Gibreel is de gespletenheid
van spirituele aard, ‘a rift in the soul’ als het gevolg van zijn afscheid van het
geloof. Dit loslaten van het geloof lijkt voor Gibreel een bevrijding te zijn
maar vanaf dat moment wordt hij bezocht door dromen, waarin hij met
tegenzin gedwongen wordt om als de engel Gabriël te functioneren, als
Gods boodschapper: ‘Being God’s postman is no fun’, zoals hij het zelf formuleert (112). Het gevolg is dat hij mentaal een gespleten persoonlijkheid
wordt en lijdt aan schizofrenie. Hoe gaan de personages om met deze gespletenheid?
Beide personages zijn in de roman op zoek naar een heelheid (‘wholeness’), waarbij de gespletenheid teniet wordt gedaan.50 Het ene personage,
Saladin, slaagt erin om weer te ‘wortelen’ door rond de ziekte en dood van
zijn vader terug te keren naar Bombay en afscheid te nemen van zijn ouderlijk huis: ‘To the devil with it! Let the bulldozers come. If the old refused to
die, the new could not be born’ (547). En door het hervinden van zijn oude
50

‘The novel is “about” their quest for wholeness’, Rushdie, Imaginary Homelands,
397.
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liefde Zeeny Vakil krijgt Saladin nieuwe kansen. Dat perspectief heeft het
andere hoofdpersonage Gibreel niet gekregen. Zijn geloof vindt hij niet
terug en ook in de liefde is hij niet gelukkig. Zijn gespletenheid wordt hem
fataal. Gedreven door achterdocht, jaloezie en wanhoop maakt hij tenslotte
een eind aan zijn eigen leven. Het lijkt erop dat beide personages twee aspecten belichten van eenzelfde zaak: migratie gaat weliswaar gepaard met
verlies, maar dat verlies kan ook weer nieuwe kansen bieden, die vormen
van troost kunnen zijn. Het is een observatie die men niet alleen bij Rushdie tegenkomt, maar ook bij andere auteurs die vanuit hun achtergrond
met twee culturen te maken hebben, zoals bij Hafid Bouazza, die in hoofdstuk zeven aan de orde zal komen.
Maar niet alleen op het punt van migratie belichten beide personages
Gibreel en Saladin twee aspecten van dezelfde zaak. Zij laten zien hoe relatief het onderscheid is tussen het goede en het kwade en hoe het hemelse en
het duivelse nauw met elkaar vervlochten zijn. Dat wordt direct duidelijk
aan het begin van de roman wanneer de beide mannen tijdens hun val uit
het vliegtuig worden geïntroduceerd. Niet alleen hun namen zijn vervlochten (Gibreelsaladin Farishtachamcha) maar ook hun val, die het begin is van
hun transmutatie, wordt ‘angelicdevelish’ genoemd. Hun rollen liggen ook
niet vast, zoals al eerder is gesignaleerd: de engel kan gemakkelijk een duivel worden en ook het omgekeerde kan gebeuren.
De roman Satanic Verses staat kritisch ten opzichte van geloof en religie, zoals blijkt uit de twee subplots. In de eerste subplot over Jahilia wordt
met misprijzen over religie gesproken vanwege het opportunistische gedrag van Mahound om de nieuwe religie ingang te doen vinden. In de
tweede subplot over de doortocht door de Arabische Zee richting Mekka
wordt religie beschouwd als een regelrechte ‘delusion’ in de zin waarin Richard Dawkins de term gebruikt. Maar in de roman zijn nog meer lagen
aanwezig, die het complexe karakter van geloof en religie laten zien. Zo
wordt duidelijk dat het tegengestelde van geloof niet zozeer ongeloof is
maar veeleer de twijfel: ‘What is the opposite of faith? Not disbelief. Too
final, certain, closed. Itself a kind of belief. Doubt’ (92). Ongeloof wordt hier
omschreven als een gesloten systeem, dat op zichzelf ook een soort geloof
is. Een verwijt, dat soms ook aan de denkers van het nieuwe atheïsme gemaakt wordt. Geloven is een proces, een worsteling, waarin overtuiging en
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twijfel met elkaar strijden. Dat kan leiden tot een gevoel van gespletenheid,
zoals deze roman zo beeldend weet te verwoorden.

The Enchantress of Florence (2008)
‘What’s the use of stories that aren’t even true?’
De jonge Haroun, het hoofdpersonage uit Rushdie’s roman en kinderboek,
Haroun and the Sea of Stories heeft een vader die een gevierde verhalenverteller is. Politici maken graag gebruik van zijn diensten omdat zij uit ervaring
weten dat niemand een woord geloofde van wat zij vertelden, zelfs als ze
beweerden de waarheid te spreken. Maar als de vader van Haroun werd
ingehuurd geloofden de mensen hem wel, omdat hij toegaf dat alles wat hij
vertelde compleet onwaar was en ontsproten was aan zijn verbeelding. Dat
geeft de jonge Haroun te denken: wat is het nut van verhalen, die zelfs niet
waar zijn? 51
Over de kracht van verhalen, die niet per se op waarheid en realiteit
behoeven te berusten om toch waar te zijn, gaat het onder andere in de
roman die ik hieronder bespreek: The Enchantress of Florence, gepubliceerd in
2008.52 Opnieuw wordt deze roman van Rushdie bevolkt door een menigte
aan personages, waarvan er een aantal uitspringt. Allereerst is dat Niccolò
Vespucci uit Florence bijgenaamd ‘Mogor dell’Amore’ (mogol van de liefde),
een reiziger, die de wereld doorkruist met in zijn bagage voornamelijk verhalen, die hij op een fascinerende wijze weet te vertellen. Er gaat van zijn
verhalen een magische werking uit, die de toehoorders enerzijds kan bekoren maar anderzijds bij hen ook gevoelens van twijfel kan oproepen over de
betrouwbaarheid van zijn verhalen. Aan het begin van de roman komt
Vespucci na een zeereis aan in Fatehpur Sikri (India) en meldt hij zich bij
het hof van keizer Akbar de Grote met een bijzonder verhaal, dat hem of een
fortuin zou kunnen opleveren of hem zijn leven zou kunnen kosten (12). Hij
beweert namelijk via zijn moeder Angelica, die ooit als prinses aan het keizerlijk hof verbonden was maar verdween, een oom van de keizer Akbar te
51

Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories, Londen: Granta Books, 1990, 20.
Salman Rushdie, The Enchantress of Florence, Londen: Vintage Books, 2014. Geciteerd wordt uit deze uitgave van de roman, die oorspronkelijk in 2008 verscheen.
52
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zijn. Of het verhaal klopt, blijft aanvankelijk onduidelijk. Honderden pagina’s met talloze verhalen in deze roman zijn uiteindelijk nodig voordat de
waarheid boven water komt en het verhaal van Niccolò onjuist blijkt te zijn.
Deze fantastische en fascinerende verhalenverteller is niet de zoon van
Angelica, de verloren prinses, maar hij is geboren uit een incestueuze relatie die zijn vader Argalia had met zijn eigen dochter, door hem verwekt bij
het dienstmeisje van zijn vrouw Angelica, de ‘Mirror genaamd’.53 Zodra de
waarheid aan het licht komt is het verhaal van deze verhalenverteller uit en
Niccolò, die in de loop van de roman steeds meer zijn eigen verhaal wordt,
ontvlucht de keizerlijke hoofdstad. Aan het slot van de roman kan zijn verdwijning dan ook beschreven worden in termen van een romanpersonage,
die na de laatste pagina ophoudt te bestaan: ‘He had crossed over into the
empty page after the last page, beyond the illuminated borders of the existing world’ (435).
Het tweede personage in deze roman is de reeds genoemde keizer Akbar de Grote. Hij is ‘de grootste heerser, die het land ooit gekend had’ en
wordt gekarakteriseerd met begrippenparen, die een tegenspraak in zichzelf zijn: ‘A Muslim vegetarian, a warrior who wanted only peace, a philosopher-king: a contradiction in terms’ (41). Hij is een verlicht despoot, met
een interesse in muziek, poëzie, schilderkunst en een open houding ten
aanzien van het verschijnsel religie, waarbij hij als moslim openstaat voor
de interreligieuze dialoog in zijn rijk.
Akbar is in zijn denken een humanist, die de mens in het middelpunt
van zijn beschouwingen plaatst, de mens, die zijn eigen ethische beslissingen neemt zonder daarbij afhankelijk te zijn van een geloofssysteem of van
God. Hij is van mening dat: ‘If there had never been a God, (..) it might have
been easier to work out what goodness was’ (390-1). Goedheid is volgens
hem niet te vinden door onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de god53

Het woord ‘mirror’ wordt door Rushdie veelvuldig in deze roman gebruikt. Angelica en haar slavin zijn elkaars spiegels en hebben dezelfde voornaam. Jodha, de
fictieve lievelingsvrouw van keizer Akbar, is een ‘mirror’ van Akbar, omdat hij haar
heeft geschapen. De Medici-familie bezit een magische spiegel, die aan de hertog
het beeld kan onthullen van de meest begeerlijke vrouw in de wereld. En –last but
not least – zijn de hoven in Florence en Satipur Sikri elkaars spiegel in hun seculier humanistische interesses.
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heid, maar meer in een ethiek, die proefondervindelijk met vallen en opstaan gevonden kan worden. Daarom ambieert de keizer het stichten van
een ‘religion of man’, waarin de mens in het centrum staat en niet God
(102). Probleem bij de realisering van dit ideaal is dat keizer Akbar zelf een
contradictio in terminis is: zijn ideaal om de mens centraal te stellen botst
met zijn eigen autocratische opvatting als goddelijke keizer. Aan de ene
kant zoekt hij harmonie en vrede, maar aan de andere kant schrikt hij er
niet voor terug om zijn tegenstander te onthoofden, na – het moet worden
toegegeven – nog een verhelderend gesprek over religie met hem te hebben
gevoerd.
De keizer staat overigens heel ambigu tegenover religie. Hij uit zich er
kritisch over, omdat in zijn ogen religie een belemmering voor mensen is
om in ethisch opzicht zelfstandig hun weg te vinden (390). Maar zijn bezwaren tegen religie blijken vooral monotheïstische religies te betreffen.
Hij heeft veel sympathie voor polytheïstische geloofssystemen, omdat de
verhalen zoveel aantrekkelijker zijn en de goden zoveel menselijker. Hij is
het helemaal eens met de verhalenverteller die betoogt dat hij aan polytheïsme de voorkeur geeft ‘because the stories are better, more numerous,
more dramatic, more humorous, more marvellous; and because the gods do
not set us good examples, they are interfering, vain, petulant and badly
behaved, which is, I confess, quite appealing’ (175). Terwijl de keizer kritisch
is over de monotheïstische religies, is hij ook geïntrigeerd door het fenomeen religie en wil hij onderzoeken waarom mensen aan geloof vasthouden. Misschien is geloven, zo suggereert hij, niet zozeer een overtuiging
maar een gewoonte, een traditie, die nieuwe generaties overnemen van de
vorige. Meest intrigerend is zijn suggestieve vraag of er wel zoiets bestaat
als een ware religie (102). Hij wil eigenlijk geen afscheid nemen van religie,
maar is voorstander van een godloze religie.
Om deze nieuwe religie zonder God vorm te geven, bouwt de keizer
‘The Tent of the New Worship’ als een plek waar alles besproken kan
worden: ‘a house of adoration, a place of disputation where everything
could be said to everyone by anyone on any subject, including the nonexistence of God and the abolition of kings’ (45). Dit open gesprek is mogelijk omdat de keizer ervan overtuigd is, dat de verschillen tussen mensen
onderling lang niet zo groot zijn als we denken: ‘The curse of the human
race is not that we are so different from one another, but that we are so
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alike’ (392). De woorden van de keizer onderstrepen de verwantschap die hij
voelt tussen Florence en Fatehpur Sikri: beide zijn steden waar een nieuwe
manier van denken is gegroeid, waarbij de mens en zijn eigen zelf centraal
staan. Wanneer Niccolò zich aan het hof meldt is de keizer onder de indruk
van hem en voelt hij zich sterk aangetrokken tot deze verhalenverteller, die
hij meer vertrouwt dan zijn eigen zoon, kroonprins Salem.
Maar wanneer het verhaal van Niccolò niet waar blijkt en het woord
‘incest’ valt, laat de keizer Niccolò vallen en Niccolò verdwijnt op mysterieuze wijze. Zijn verdwijning heeft tot gevolg dat de schitterende hofstad Fatehpur Sikri in verval raakt, het water in de vijvers van de stad opdroogt en
de inwoners vertrekken. Ook de keizer verlaat de stad, teleurgesteld in de
Mogor dell’Amore, die hij als zijn zoon en opvolger beschouwde en in wie
hij een verbindende schakel zag tussen Oost en West. Maar de keizer is
vooral ontgoocheld, omdat zijn humanistische kijk op de wereld en zijn
tolerante opstelling ten aanzien van religie als water verdampen. Met een
vooruitziende blik ziet hij een wereld voor zich waarin mensen elkaar naar
het leven staan en religie een bron van conflicten zal blijven: ‘The future
would not be what he hoped for, but a dry hostile antagonistic place where
people would survive as best they could and hate their neighbours and
smash their places of worship and kill each other once again in the renewed
heat of that great quarrel he had to sought to end for ever, the quarrel over
God. In the future it was harshness, not civilization, that would rule’ (440).
De observatie van deze zestiende-eeuwse keizer voorziet een toekomst die
samenvalt met onze eigen tijd waarin religie vaak een polariserende rol
speelt.
Akbar heeft vele vrouwen maar de vrouw van wie hij het meest houdt is
Jodha, een fictief personage maar niettemin reëler aanwezig als vrouw van
vlees en bloed dan alle andere vrouwen van de keizer. Zij kan gezien worden als het derde personage. Jodha is een vrouw die Akbar uit het niets
heeft geschapen, als een God die optreedt als een creator ex nihilo. Zij is een
vrouw zonder verleden, zij is zijn ‘spiegel’ omdat hij haar heeft geschapen,
maar zij heeft ook een eigen identiteit. Zij dankt haar bestaan aan zijn bestaan en zij vraagt zich af of zij alleen maar bestaat, ‘because of his suspension of disbelief in the possiblitity of her existence?’ Als hij zou sterven, zou
zij dan nog kunnen leven? Een interessante gedachte, die de verteller door-
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trekt naar het bestaan van God: als God zijn aangezicht van zijn schepping
zou afkeren, zou de mensheid dan eenvoudig ophouden te bestaan? (61)
Jodha is een personage dat gelooft in de verbondenheid van mensen en in
de interesse in elkaars culturen: ‘We are their dream and they are ours’ (60),
vertelt zij haar spiegelende echtgenoot. Het is een gedachte die ook vorm
krijgt in het personage, waaraan de roman haar titel ontleent: ‘The Enchantress of Florence’, een prinses uit India die Florence betovert met haar exotische uitstraling.
Deze prinses, Angelica geheten, is het vierde personage en zij wil de
verbindingsschakel vormen tussen het Oosten en het Westen, tussen India
en Florence, overtuigd van het idee dat beide culturen veel van elkaar kunnen leren. Zij is getrouwd met de militair Antonino Argalia, die samen met
Niccolò Machiavelli en Ago Vespucci een vriendenkring vormen. Angelica
leest ’s avonds samen met haar man in de bibliotheek werken van Pico della
Mirandola, Dante en vele ‘cantos’ van het episch gedicht Orlando in Love, een
gedicht, waarin de vrouwelijke hoofdpersoon eveneens Angelica heet. De
‘Enchantress of Florence’ blijkt gerelateerd te zijn aan keizer Akbar in Fatehpur Sikri: zij is de verloren prinses, die als oorlogsbuit uiteindelijk door
Argalia naar Florence is meegenomen. In korte tijd weet zij, vergezeld door
haar dienares, ‘The Mirror’, de harten van de inwoners van Florence te stelen. Haar schoonheid is verblindend en haar ogen zijn betoverend en zij
wordt Qara Köz (Lady Black Eyes) genoemd. Bovendien beschikt zij over
bovennatuurlijke krachten, die haar in staat stellen wonderen te verrichten.
Zij wordt geschetst als een soort van vrouwelijke Christus, die blinden geneest, lammen doet lopen en de vruchtbaarheid van vrouwen bevordert.
Alleen had zij nog niemand uit de doden doen opstaan: ‘only an actual resurrection from the dead was missing from the accounts of her magical
deeds’ (351). Maar door alle aandacht en de vele wonderen die zij verricht,
raakt zij overspannen en dan blijkt de grens tussen tovenares en heks vloeiend te zijn. Het gevolg is dat zij Florence moet verlaten en uitwijkt naar de
Nieuwe Wereld. Aan het eind van de roman keert zij nog een keer terug
naar haar plaats van afkomst, het paleis in Fatehpur Sikri waar zij als
droomverschijning aan de ontgoochelde keizer verschijnt en hem met haar
verschijning troost en de gecompliceerde afkomst van Niccolò tot in details
onthult.
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De roman The Enchantress of Florence is eveneens een complexe roman,
waarin twee verhaallijnen te onderscheiden zijn en waarin verschillende
vertelperspectieven door elkaar worden gebruikt. De eerste verhaallijn laat
de beweging van West naar Oost zien, verbeeld in de tocht die de verhalenverteller Niccolò vanuit Florence naar India maakt. De tweede verhaallijn
verwoordt de omgekeerde beweging: de reis die de verloren prinses, de
latere ‘Enchantress of Florence,’ van India naar Florence onderneemt. Beide
verhaallijnen willen de verbondenheid tussen Oost en West en de verwantschap van hun gedachtegoed onderstrepen.
De roman maakt gebruik van verschillende vertelperspectieven. Allereerst is er sprake van een homodiëgetische verteller, Niccolò Vespucci, die
zich zelf ‘a teller of stories’ noemt (12), waarbij het verhaal van zijn afkomst
de belangrijkste verhaallijn vormt. Afkomstig uit Florence en reizend naar
India personifieert hij daarmee de verwantschap die er bestaat tussen beide
landen. Zijn betrouwbaarheid is vanaf het begin van het verhaal in het geding omdat de lezer meer weet dan de verteller.
De roman is een ‘endless stream of stories’ (211), waarbij de werkelijkheid moeilijk van fictie te onderscheiden is. Enerzijds wordt de roman gepresenteerd als een historische roman, waarvoor Rushdie veel research
heeft gedaan, zoals blijkt uit de bibliografie waarin 84 titels en acht websites
worden vermeld. Anderzijds speelt Rushdie ook een spel met de werkelijkheid door deze met fictie te vermengen, getuige de notitie die hij in 2008
plaatste bij de eerste druk van deze roman: ‘This is a work of fiction. A few
liberties have been taken with the historical record in the interests of the
truth’.54 De werkelijkheid is dat deze historische roman tegelijkertijd ook
een sprookjesachtig verhaal is in de lijn van de vertellingen van Duizenden-één nacht, met een verhalenverteller die even vasthoudend is als Sheherazade om het eigen leven te redden.
In deze roman worden verlies en dood zichtbaar in de teloorgang van de
grootse humanistische idealen van het personage keizer Akbar, die als het
water in zijn illustere vijvers verdampen. Hij had het plan om door de mens
54

Salman Rushdie, The Enchantress of Florence, Londen: Jonathan Cape, eerste druk
2008, colofon.
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in plaats van God centraal te stellen, een open ruimte te scheppen waarin
alles ter discussie gesteld kon worden, inclusief het bestaan van God en zijn
eigen positie als keizer. Een plek van het vrije discours waar geen plaats zou
zijn voor heteronome waarheden en waar het gaat om het stellen van de
goede vragen in plaats van het geven van toesluitende antwoorden. Dat
plan wees vooruit naar de godloze religie, die de keizer ‘de religie van de
mens’ noemde. Aan het einde van de roman moet de keizer tot zijn verdriet
constateren dat dit concept ten dode is opgeschreven en dat de toekomst er
niet zo uit zal zien als hij gehoopt had. Mensen staan elkaar naar het leven,
verwoesten elkaars plaatsen van aanbidding en het gevecht over God, dat
hij, Akbar, had willen beëindigen, blijft onverminderd doorgaan (440). De
manier waarop de keizer met dit gevoel van verlies omgaat wordt in de
roman omschreven als ‘the grand migration’ (438). Hij verplaatst zijn hofstad inclusief alle onderdanen naar een andere plek om daar opnieuw te
beginnen. Hij wordt daarin gemotiveerd door de troostende aanwezigheid
van de ‘Enchantress of Florence’, waarbij het van minder belang is of deze
vrouw (‘the return of a real woman from the dead’) fictie dan wel werkelijkheid is (409).
Er is nog een andere vorm van verlies en die betreft het verlies in de betrouwbaarheid van verhalen. De roman laat het ambigue karakter van verhalen zien door enerzijds te stellen dat verhalen niet kloppen met de werkelijkheid, maar aan de andere kant dat zij door hun incongruentie met de
werkelijkheid toch een ander en onvermoed aspect van de werkelijkheid
kunnen onthullen: ‘The story was completely untrue, but the untruth of
untrue stories could sometimes be of service in the real world’ (211). Het
verhaal waarmee de meesterverteller uit Florence naar India komt, als zou
hij gerelateerd zijn aan de keizerlijke familie, blijkt niet waar te zijn: Niccolò is niet het kind van Angelica, de ‘Enchantress of Florence’, maar indirect,
via haar dienares, ‘The Mirror’, is hij toch gerelateerd aan deze betoverende
vrouw uit Florence. Er blijkt dus toch een band te zijn tussen het Oosten en
het Westen, waarmee onderstreept wordt – en dat kan een vorm van troost
zijn – dat mensen, hoe verschillend hun historische en culturele context ook
is, meer met elkaar gemeen hebben dan dat zij van elkaar verschillen. Dat
kan leiden, zo gelooft de keizer, tot een syncretisme dat een samensmelting
tot stand brengt van al wat in de wereld te vinden is: ‘its sciences, its arts, its
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loves, its differences, its problems, its vanities, its philosophies, its sports,
its whims’ (400).
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Conclusie
Dood en verlies hebben in de twee besproken romans van Salman Rushdie
een ander karakter dan in de romans van Ian McEwan, waardoor het verdriet waarvoor troost wordt gezocht heel nieuwe trekken krijgt. Het verlies
in deze romans betreft in de eerste plaats het verlies van oriëntatie ten gevolge van migratie. Het gaat hier om het verlies van identiteit en de vraag
bij welke groep je hoort of je thuis voelt. Een tweede vorm betreft het verlies
van idealen, zoals de kosmopolitische droom over een wereld waarin ruimte
is om alles ter discussie te stellen, en waarin religie geen bron van conflict
en haat is. In zo’n wereld is ook geen plaats voor het verdriet over religieus
fanatisme dat jouw anders zijn afwijst. Tenslotte is er het verlies van geloof,
dat enerzijds wordt ervaren als een opluchting, een bevrijding, maar anderzijds als een gemis aan zekerheid.
Hoe wordt bij deze vormen van verlies troost geconstrueerd? Troost
gaat, volgens het in hoofdstuk 1 besproken model van Jedan, allereerst over
het reguleren van verdriet, waarbij geprobeerd wordt te komen tot een
vorm van verdriet, die acceptabel is. In The Satanic Verses wordt zichtbaar
hoe problematisch deze vorm van troost is in de manier waarop de beide
hoofdpersonages, Saladin en Gibreel, omgaan met hun verlies aan identiteit als gevolg van hun migratie van India naar het Verenigd Koninkrijk.
Beide keren aan het eind van de roman weer terug naar India. Voor Saladin
is deze terugkeer, waarbij hij zijn oude ‘wortels’ weer terugvindt, een vorm
van troost: het ouderlijke huis, de verzoening met zijn stervende vader en
zijn hernieuwde relatie met een oude geliefde openen voor hem een nieuwe
toekomst. Gibreel slaagt er daarentegen niet in om opnieuw te wortelen in
zijn oude vaderland. Tegenslag in zijn werk en teleurstelling in de liefde,
gekoppeld aan zijn schizofrenie, brengen hem zo tot wanhoop dat hij uiteindelijk een eind maakt aan zijn leven. In zijn model wijst Jedan erop hoezeer bij het reguleren van verdriet de verbondenheid van het individu met
de gemeenschap een belangrijke rol speelt. Waar Saladin deze verbondenheid opnieuw ontdekt, ontbreekt deze bij Gibreel.
Troost kan zichtbaar worden doordat er een beroep gedaan wordt op
de veerkracht van degenen die met verlies geconfronteerd worden. In de
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roman The Enchantress of Florence wordt deze veerkracht literair verwoord in
de manier waarop keizer Akbar reageert, wanneer hij geconfronteerd wordt
met de teloorgang van zijn humanistische idealen. Hij streefde naar een
wereld zonder god, waarin de mens centraal zou staan, naar een open discussie waarin het stellen van de juiste vragen belangrijker zou zijn dan het
omarmen van vaste waarden. Helaas moest hij ervaren dat de mensen elkaar nog steeds in religieuze twisten naar het leven bleven staan. In confrontatie met dit verlies laat de keizer zijn veerkracht zien door een nieuwe
start te maken op een nieuwe plaats.
Troost kan ten derde worden ontleend aan bepaalde elementen van
een levensbeschouwing, die mensen in staat stellen om dood en verlies een
plaats te geven. Het gaat hierbij om verhalen die een helende werking hebben. In de roman The Satanic Verses wordt zo’n perspectief zichtbaar in de
gezongen woorden waarmee de roman opent en die diverse keren in de
roman terugkeren: ‘To be born again, first you have to die’.55 De woorden
getuigen van een reflectie van de verteller op de vraag hoe het nieuwe zich
een weg baant in deze wereld. De woorden hebben echter een ambigu karakter, zoals de hoofdpersonages zelf in het proces van migratie ervaren. In
tijden van tegenspoed, wanneer het evident is hoe pijnlijk het proces van
vernieuwing is, moeten zij elkaar telkens weer herinneren aan de oorspronkelijke intentie van de gezongen woorden, die het verlies van het oude
in het perspectief van het nieuwe plaatsen.
Is in de romans van Rushdie religie in staat een verhaal te bieden dat
helend werkt bij verlies en dood? Over het algemeen zijn de romans kritisch
ten opzichte van geloof en religie. Zo concludeert de keizer in The Enchantress of Florence aan het eind van de roman dat religie altijd zal blijven aanzetten tot haat, verdeeldheid en geweld. In The Satanic Verses hebben religie
en geloof eveneens een negatieve connotatie. De profeet Mahound gedraagt
zich wel heel erg opportunistisch en de gedachte dat de Arabische Zee zich
zou openen bleek een misleiding. Maar in deze roman zijn nog meer lagen
aanwezig, die het complexe karakter van geloof en religie laten zien. Op de
55

De woorden ‘opnieuw geboren worden’, zijn ook binnen de christelijke traditie
bekend. Zij refereren aan de ontmoeting van Jezus met Nicodemus (Johannes 3)
en duiden op een persoonlijke verbintenis van de gelovige met Christus, waarbij
men het oude leven achter zich laat en als het ware ‘opnieuw geboren wordt’.
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vraag wat het tegengestelde van geloof is, luidt het antwoord ‘twijfel’ en niet
‘ongeloof’, want ongeloof wordt gezien als even absoluut als geloof. In zijn
romans neemt Rushdie daarmee een meer genuanceerd standpunt in ten
aanzien van religie dan in zijn essays. In zijn essays beschouwt hij religie als
een misvatting en een belemmering voor de vrijheid van meningsuiting.
Wel is hij geïntrigeerd door het fenomeen religie en wil hij onderzoeken
wat mensen daarin aantrekt: ‘I set out to explore, through the process of
fiction, the nature of revelation and the power of faith’.56 Verhalen zijn dus
voor hem een manier om achter de aard en de macht van het geloof te komen.
Tenslotte: zouden verhalen ook als literaire vorm een helende kracht
kunnen hebben? De roman Enchantress of Florence laat het ambigue karakter
van verhalen zien. Aan de ene kant wordt benadrukt hoe onbetrouwbaar
vertellers van verhalen zijn. Aan de andere kant hebben verhalen ook de
eigenschap in zich dat zij door onwaar te zijn juist echter zijn dan de werkelijkheid. Daarmee kunnen verhalen een troostende werking hebben om in
de confrontatie met verlies en dood een andere werkelijkheid te laten zien
dan de waarneembare werkelijkheid.

56

Rushdie, Imaginary Homelands, 408.
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6. Anna Enquist
ANDANTE *
Als de tocht niet meer voert naar de
plaats waar alles weer goed komt,
wat houdt haar gaande? Rood zand
op het fresco verbleekt, troost verkleint
tot een blik, tot een handpalm.
Als niet wanhoop met windkracht tien
in haar rug staat, wat houdt haar in gang?
De straatstenen houden haar gaande,
ogen likken de gevels, de keel
is gulzig naar lucht. Haar houdt
in gang het plezierpaard lijf dat
geen halt verstaat. Haar hakken
slaan vuur uit de tegels. Dat zij gaat
houdt haar gaande. Zij gaat.

*© Anna Enquist, Soldatenliederen, 1991, De Arbeiderspers.
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Inleiding
Het gedicht ‘Andante’ is het laatste gedicht uit de bundel Soldatenliederen
waarmee Anna Enquist in 1991 debuteerde.1 Een gedicht over het leven, dat
met de metafoor van een ‘tocht’ wordt aangeduid. Een tocht, waarvan de
uitkomst onzeker is en die niet meer voert naar ‘de plaats waar alles weer
goed komt’, mogelijk een verwijzing naar het joods-christelijke idee dat er
ergens een plaats of een moment is waarop ‘het weer goed komt’: hemel,
rijk van vrede, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar de betekenis van
de woorden kan ook algemener geïnterpreteerd worden, waarbij gedacht
kan worden aan het hoopvolle idee, dat de mensheid op de den duur agressie en haat achter zich zou laten, zodat uiteindelijk ‘alles weer goed zou
kunnen komen’.2
In het gedicht wordt de vraag gesteld wat de vrouw dan wel gaande
houdt wanneer er geen metafysisch perspectief meer bestaat of een geloof
in de grote verhalen die een narratief zouden kunnen leveren voor een
hoopvolle toekomst. Waaraan kan zij dan wel zin en betekenis ontlenen in
dit bestaan? Een bestaan dat, zo wordt in het vervolg van het gedicht verwoord, gekenmerkt wordt door een minimum aan hoop (‘troost verkleint
tot een blik, tot een handpalm’) en een maximum aan wanhoop, dat haar als
een storm voortblaast (‘als niet wanhoop met windkracht tien in haar rug
staat’). Hoe blijft zij dan overeind? Het antwoord komt in de tweede strofe,
waarin zij fier over straat gaat, met opwaartse blik (‘ogen likken de gevels’)
en de lucht vol overtuiging inademend (‘de keel is gulzig naar lucht’). Haar
1

Anna Enquist, Soldatenliederen, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991, 68.
In die geest spreekt Enquist tijdens haar toespraak op 4 mei 1996, voorafgaande
aan de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam. Zij refereert aan de discussie
tussen Einstein en Freud over het oorlogsvraagstuk, waarbij op de vraag van Einstein of er een einde gesteld zou kunnen worden aan de behoefte van de mens ‘om
te haten en te vernietigen’ Freud antwoordde dat deze gedachte een illusie is. Volgens Enquist betekenen deze op zichzelf sombere woorden voor haar generatie
een soort bevrijding: ‘Ze bevrijden ons van de gedachte dat alles goed zou kunnen
komen en ze openen de mogelijkheid om onder ogen te zien dat destructiviteit en
fascinatie door geweld inherent is aan het menselijk bestaan’. Maar tegelijkertijd
wordt volgens haar op deze manier ruimte gemaakt ‘voor nadenken, kennen en
weten’: Anna Enquist, Een avond in mei, Amsterdam-Antwerpen: De Arbeiderspers,
1996, 8-10.
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lichaam dat haar in gang houdt, wordt omschreven als ‘het plezierpaard lijf,
dat geen halt verstaat’ en ‘haar hakken slaan vuur uit de tegels’. En dan volgen de slotregels: ‘Dat zij gaat houdt haar gaande. Zij gaat’. Het pure feit dat
zij gaat en fier en zelfbewust over straat loopt is haar manier om staande te
blijven in het leven. Enquist geeft het gedicht de titel ‘Andante’ (‘gaande’)
mee, een muziekterm waarmee het tempo van de lopende pas wordt aangeduid. Zij verwijst, zo blijkt uit de notitie bij het gedicht, naar het tweede
deel, ‘Andante’, uit het strijksextet opus 18 van Johannes Brahms. Zo wordt
een muziekterm, die een tempo aangeeft, tot een concept om op een zelfbewuste manier door het leven te gaan.3
Dit beeld van de zelfbewuste gang van de mens, die door het loutere
feit, dat zij bestaat gemotiveerd wordt om te gaan en geen behoefte heeft
aan een narratief dat verwijst naar een punt waarop alles weer goed komt,
geeft mij aanleiding om verder te onderzoeken of de auteur Anna Enquist
verwantschap vertoont met de ideeën van het nieuwe atheïsme. Verder wil
ik onderzoeken hoe haar romanpersonages zich staande houden in situaties van verlies en dood en waardoor zij getroost worden als het theïstisch
perspectief geen optie is.

Positionering
Christa Widlund-Broer, die als schrijfster het pseudoniem Anna Enquist
gebruikt, werd in 1945 in Amsterdam geboren. Zij studeerde klinische psychologie in Leiden en specialiseerde zich later in de psychoanalyse. Daarnaast studeerde zij aan het conservatorium in Den Haag met piano als
hoofdvak en cello als bijvak. Op literair gebied was zij een laatbloeier, want
zij debuteerde pas op 46-jarige leeftijd in 1991 met haar dichtbundel Soldatenliederen. Deze bundel kreeg in 1992 de C. Buddingh’-prijs voor het beste
Nederlandstalige poëziedebuut. De jury prijst het debuut vanwege het feit
dat ‘er staat wat er staat, zonder schroom, wars van elk maniërisme, eerlijk
en los van elk literair dogma’.4 Volgens de jury is Soldatenliederen ‘een mooie
3

Bovengenoemd Andante uit Brahms’ strijksextet wordt ook gebruikt in de film
Les Amants (1958) van Louis Malle, waarin Jeanne Moreau een zelfbewuste vrouw
speelt, die man en kind verlaat voor de liefde van haar leven.
4
Marieke Smithuis, ‘Dichteres Anna Enquist wint met debuut Buddingh’-prijs’,
NRC Handelsblad, 22 juni 1992.
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bundel die geen exegeten maar lezers verdient’.5 Opvallend in dit laatste
citaat uit het juryrapport is dat toegankelijkheid voor de algemene lezer
wordt benadrukt.6
Als romanschrijver debuteerde zij drie jaar later, in 1994, met Het meesterstuk, een roman gebaseerd op de opera Don Giovanni van Mozart. De roman kreeg in 1995 de Debutantenprijs en de hoge verkoopcijfers lieten zien
dat vele lezers het boek waardeerden. Maar sommige recensenten waren
kritisch over deze roman. De kritiek betrof niet alleen het neerzetten van de
personages en de uitwerking van de thematiek, maar ook de psychoanalytische benadering van de personages. Kritiek was er ook op het feit dat alle
ontwikkelingen in de roman zelf weer becommentarieerd werden, wat ten
koste zou gaan van het literaire gehalte van de roman.7
Deze kritische benadering van deze roman van Enquist staat niet op
zichzelf en maakt deel uit van een breder debat, dat in die jaren gevoerd
werd over de vraag wat nu eigenlijk literatuur is. In zijn literatuurgeschiedenis betoogt Hugo Brems dat door de commercialisering van de literaire
markt toegankelijkheid, leesbaarheid en herkenning bepalend zijn voor wat
er gepubliceerd wordt.8 In dit verband gebruikt de criticus Jeroen Vullings
de term ‘gemaksliteratuur’, die hij definieert als een vorm van ‘schrijven
volgens een routine die haar succes al bewezen heeft’. Zo’n schrijver gaat
gemakzuchtig te werk en levert ‘workshopproza’: proza ‘dat geliefd is bij
een groot publiek volgens door anderen opgestelde regeltjes’.9 Onder de
auteurs die ‘gemaksliteratuur’ schrijven, noemt Vullings, naast Karel Glastra van Loon en Pauline Broekema ook Anna Enquist; hij stelt het proza van
5

Enquist, Soldatenliederen, achterflap bij latere drukken.
Op haar gedichten, met name de latere gedichten, was ook wel kritiek. Zo vond
Jos Joosten dat haar gedichten leden onder een gebrek aan poëtisch gehalte en
subtiliteit in woordkeuze: Jos Joosten, Onttachtiging. Essays over eigentijdse poëzie en
poëziekritiek, Nijmegen: Vantilt 2003, 218, 251-254.
7
Reinjan Mulder, ‘Don Giovanni bij de dokter’, NRC Handelsblad, 9 september 1994;
Hanneke Wijgh, ‘Uiteindelijk willen we bij vader op schoot, voorgoed, voor altijd’,
Trouw, 25 augustus 1994.
8
Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Amsterdam: Bert Bakker, 2009, 638.
9
Jeroen Vullings, ‘De triomf van gemaksliteratuur’ in: Meegelokt naar een drassig
veldje: literatuur in verandering, Amsterdam/Antwerpen: Augustus, 2003, 40.
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A.F.Th. van der Heijden daartegenover als een voorbeeld van specifiek literair schrijven. Deze kritiek gaat er vanuit dat er in het literaire veld een
duidelijke overeenstemming bestaat over wat literatuur is en wat niet. Maar
de literatuurwetenschapper Sander Bax heeft laten zien dat dit niet langer
het geval is. In de twintigste eeuw moesten literaire teksten vooral vernieuwend, tegendraads en fictioneel zijn, en de literaire schrijvers onafhankelijk en belangeloos. In het mediatijdperk van de eenentwintigste
eeuw moeten schrijvers vooral succesvol zijn met boeken die hoge oplagecijfers hebben. Daarnaast ligt de nadruk op echtheid die op gespannen voet
staat met fictionaliteit, en op actualiteit en politiek engagement.10
Enquist lijkt zich niet bezig te hebben gehouden met de vraag of haar
romans al dan niet ‘gemaksliteratuur’ zijn. Het is zelfs de vraag of Enquist
zich in haar schrijven bij een bepaalde stroming wil aansluiten. Tot haar
verbazing werden aan haar vanaf het moment dat zij zich als schrijfster
manifesteerde opeens vragen gesteld over haar literaire positie: ‘tot welke
stroming behoort u? waarom schrijft u eigenlijk? wat is uw poëtica?’11 Op dit
soort vragen wist zij niet direct een antwoord aangezien zij zichzelf beschouwde als een literaire outsider.
Typerend voor het literaire werk van Anna Enquist is dat zij haar drie
‘ambachten’ – psychoanalyse, muziek en literatuur – in haar literaire werk
bijeenbrengt. Zij vormen een geheel en in dat opzicht valt de persoon Christa Widlund-Broer samen met de schrijfster Anna Enquist. Zij noemt haar
drie ambachten haar drie ambities: ‘Mijn interesses en liefde gaan nu eenmaal uit naar deze drie ambities. Het zijn bezigheden die ook veel met elkaar te maken hebben. Poëzie gaat over ritme en klank, je maakt een soort
muzikale indeling in taal. En mijn vak als psychotherapeute gaat heel erg
over luisteren, over goede woorden vinden, nadenken over betekenislagen,
dus eigenlijk komt het allemaal bij elkaar’.12 Volgens Anna Enquist bestaan
10

Sander Bax, De literatuur draait door: de schrijver in het mediatijdperk, Amsterdam:
Prometheus 2019, 16-19.
11
Dankwoord Anna Enquist bij het ontvangen van de Lucy B. en C.W. van der
Hoogtprijs in 1993, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1994,
179-183.
12
Marieke Rijneveld, ‘De tijd stilzetten met een gedicht’, Awater, winter 2016, 4-7,
interview met Anna Enquist.
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er veel overeenkomsten tussen schrijven en psychoanalyse.13 Zowel schrijverschap (dichter zijn) als de psychotherapeutische praktijk zijn erop gericht om wat ‘chaotisch, overspoelend en onzegbaar was’ te verwoorden.
Zoals in de psychotherapie de patiënt in contact gebracht wordt met zijn of
haar ongeweten en verborgen gevoelens, zo dwingt de dichter ‘dwingende
en storende zaken in taal te vangen’. ‘Zodoende bedwing ik de chaos’, aldus
Anna Enquist in 1993.14
In interviews met Anna Enquist komt de verwantschap tussen psychotherapie en het schrijven vaak aan de orde, vooral bij het omgaan met dood
en verlies. Zo zegt zij in een interview in 2002, kort na het overlijden van
haar dochter Margit, dat literatuur in feite hetzelfde doet als de psychoanalyse, namelijk het aanraken van de pijnplekken en het onder woorden brengen van datgene waar men het meeste bang voor is: ‘Schrijf waarover je
nauwelijks durft te schrijven, je verrijkt jezelf, en meestal krijgt de lezer een
goed gedicht’.15 In feite doet literatuur volgens Enquist hetzelfde als wat
tijdens de psychoanalyse gebeurt: het verwoorden van verdriet en het daarbij grenzen stellen aan dat verdriet, zodat het voor patiënt en behandelaar
of – naar analogie – voor de lezer en schrijver hanteerbaar wordt. Enquist
spreekt in dit verband over ‘de economie van verdriet’.16
Literatuur wil in de visie van Enquist, woorden vinden voor het onzegbare, waarbij datgene waaraan men lijdt en waarvoor men het meeste bang
13

Dit in tegenstelling tot Rutger Kopland, psychiater en dichter, die deze twee
‘ambachten’ strikt gescheiden wil houden. Kopland stelt dat ‘psychiatrie en poëzie
twee heel verschillende ambachten zijn met heel verschillende doelen en heel verschillende werkwijzen’. Verwantschap tussen beide ambachten is echter wel te
zien in de mate waarin zij beschikken over een groot gevoel voor empathie. Rutger
Kopland/ R.H. van den Hoofdakker, Twee ambachten: Over psychiatrie en poëzie, Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2003, 5-7, 180.
14
Dankwoord Anna Enquist bij het ontvangen van de Lucy B. en C.W. van der
Hoogtprijs in 1993.
15
Frénk van der Linden, ‘Tussen het brullen door’, NRC Handelsblad, 1 februari
2002, interview met Anna Enquist.
16
De uitdrukking ‘economie van verdriet’ komt ook voor in het gedicht ‘Tuchthuis
bandeloos’, waar de ik-persoon spreekt over de voorbije tijd als musicus en de
nieuwe professie, die bestaat uit het luisteren naar en het omgaan met het verdriet van anderen: Enquist, Soldatenliederen, 49.
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is in bondige literaire taal wordt gevangen. Helpt literatuur daarmee in
situaties van dood en verlies en kan literatuur troost bieden? Op dit punt
stelt Enquist zich behoedzaam op. In haar essay ‘Muziek, dat helpt’ over het
literaire werk van Gerard Reve, komt deze vraag expliciet aan de orde: ‘Of je
van een boek iets opsteekt is voor de beroepslezer buiten de orde, denk ik,
net zoals de kwestie of literatuur troost kan bieden. Het zijn geen relevante
punten bij de beoordeling of een boek ‘goed’ is. Voor de gewone lezer ligt
dat anders. Die laat zich troosten en laat zich dingen uitleggen. De gewone
lezer léért zo nu en dan iets uit een literair werk; misschien mag het niet,
maar het is wel zo’17. Enquist’s visie laat enerzijds zien dat zij oog heeft voor
het autonome karakter van een literaire tekst: de kwaliteit van de tekst is
niet afhankelijk van het feit of deze al dan niet troost biedt of normatieve
inzichten verschaft. Anderzijds verzet zij zich tegen deze visie op literatuur
(‘misschien mag het wel niet’) en stelt zij dat literatuur wel degelijk een hulp
voor de lezer kan zijn. Wanneer lezers, zo stelt Enquist in een interview,
troost ontlenen aan haar roman ervaart zij dat als iets positiefs: ‘Als schrijver kun je daar heel bekakt over doen, dat je daar niets mee te maken hebt,
maar ik vind het toch wel een prettige bijkomstigheid. Het is mooi dat iets
wat je zelf maakt mensen kan troosten. Dat is vergelijkbaar met muziek’.18
Als literatuur een troostende werking zou kunnen hebben voor de lezer, geldt dat dan ook voor de auteur? Op dit punt legt zij opnieuw een verband tussen psychoanalyse en literatuur en spreekt over de therapeutische
werking van het schrijven van gedichten. Haar pleidooi voor het therapeutisch dichten beschouwt zij als een ‘idiosyncratische uitspraak: zo werkt het
bij mij, vooralsnog’. Zij voegt daaraan toe: ‘Ik wil het hermetisme liever ontsluiten dan bevorderen en voel me niet in staat om louter vanuit de taal te
dichten, hoe groot mijn respect en sympathie ook is voor sommige van mijn

17

Anna Enquist, ‘Muziek, dat helpt’ in: Twaalf keer tucht: monologen en portretten,
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2011, 193-200.
18
Linda Huijsmans, ‘Je stijl is de spiegel van wie je bent’ in: Frans Hockx en Martin
de Jong (red.), De boekdelen interviews: 39 gesprekken met schrijvers, 2001-2010, Leidschendam: Biblion, 2011, 49. Het gesprek met Anna Enquist dateert van september
2004.
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hermetische collega’s’.19 Ongetwijfeld zal Enquist hierbij gedacht hebben
aan de dichter Gerrit Kouwenaar, met wie zij goed bevriend is geweest. In
haar herinneringen aan Kouwenaar schrijft zij hoe, tijdens een etentje ten
huize van de familie Bernlef, Kouwenaar verklaarde dat ‘een gedicht over
zichzelf ging, een ding was van taal, zonder enige verdere bedoeling’. Dat
een gedicht troost zou kunnen bieden was iets waar Kouwenaar afwijzend
tegenover stond. ‘Troost! Hij sprak het woord uit alsof het om iets heel smerigs ging. Henk [Bernlef] en ik gaven ons niet gewonnen. Troost was niet
erg, integendeel, als je een gedicht had gemaakt waardoor mensen zich
getroost konden voelen, mocht je blij zijn. Daar hoefde je je echt niet voor te
schamen. Goede poëzie, poëzie die je onthield, waar je iets aan had, raakte
altijd gevoelens die je herkende en de vorm, de bouw van het gedicht omvatte die emoties. Het tot dan toe onzegbare wordt in woorden gevangen.
De troost, daar kon je toch niet omheen’.20 In bovengenoemd citaat komt de
literatuuropvatting van Enquist duidelijk naar voren: literatuur mag troosten, doordat zij emoties benoemt en zich er niet toe beperkt daarover in
abstracte termen te spreken. Literatuur bedient zich van taal, die, zo weet
zij uit haar praktijk van de psychoanalyse, meer is dan grondstof voor een
gedicht: ‘Taal is een vangnet om over onbeheerste angst en wanhoop heen
te leggen. Dat zal die gevoelens nooit volledig dekken of recht doen, maar
het helpt om het bedreigend onzegbare enigszins in kaart te brengen’.21 Op
deze wijze componeert Enquist ook haar romans, die zich kenmerken door
een grote mate van realisme. Zij verwoordt ervaringen die gerelateerd zijn
aan de werkelijkheid en die door haar lezers herkend worden, waarbij zij
zich bedient van een taal, die zich afspeelt binnen de vertrouwde grammaticale en syntactische grenzen van de taal. De taal behoeft van haar niet
19

Anna Enquist, ‘Dankwoord’, Jaarboek van de Maatschappij Nederlandse Letterkunde,
1994, 181-82.
20
Anna Enquist, Een tuin in de winter: Herinneringen aan Gerrit Kouwenaar, Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017, 131-2. Zie ook het gedicht ‘Sleutel’ uit de
laatste bundel Het bezit van een ruïne (2005) met daarin de regels: ‘gedichten moeten niet troosten, zeg ik/ toch maar weer eens’. Gerrit Kouwenaar, Van woorden
gemaakt, geselecteerd en ingeleid door Anna Enquist, Amsterdam/Antwerpen: Querido,
2017, 144.
21
Enquist, Een tuin in de winter, 82-3.
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‘ontregeld’ te worden, zoals een van haar personages in de novelle De ijsdragers op geestige wijze betoogt.22
Verlies en dood in de breedste zin van het woord zijn thema’s die in
Enquist’s oeuvre een belangrijke plaats innemen. Daarbij gaat het niet alleen om verlies van baan, gezondheid en sociaal functioneren maar vooral
om het verlies van dierbaren. In een interview naar aanleiding van haar
roman De thuiskomst (2005) over het leven van Elizabeth Batts, de vrouw van
de ontdekkingsreiziger James Cook, die al haar zes kinderen en haar man
overleefde, merkt Enquist op: ‘Het gaat bij mij altijd om mensen die klappen oplopen en die zich afvragen hoe ze verder moeten’.23 Voor Enquist is
het rationele denken van de Verlichting daarbij het kompas en niet zozeer
geloof en religie. In lijn met Freud stelt zij dat God niet bestaat en beschouwd moet worden als een projectie van mensen. Zij vindt ‘geloven in
iemand die alles bestiert tamelijk infantiel. Het is een regressief, kinderlijk
verlangen’.24 Daarentegen legt Enquist de nadruk op een wetenschappelijke
en rationele benadering van het bestaan: ‘Bij veel mensen – en bij mij in
hoge mate – is dat idee van een religie vervangen door wetenschap, rationaliteit’, zegt zij in een interview in Trouw. Het bestaan beschouwt zij als een
gegeven: ‘Er is niet meer dan er is. Het enige wat je kunt doen is, wát er is
zo goed mogelijk begrijpen’.25
Toch moet Enquist constateren dat ook het verlichtingsdenken met
zijn nadruk op wetenschap en rationaliteit niet in alle opzichten bevredigend is, vooral als het gaat over de vraag van het kwaad dat zich manifesteert als geweld en dood. Zij noemt in dit verband de moord op James Cook
in 1779 en vraagt zich af waarom zo’n man op zo’n gruwelijke wijze om het
22

‘De taal ontregelen. Je kon toch pas iets ontregelen als je de regels onder de knie
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leven werd gebracht.26 Cook was immers iemand die met een open blik de
wereld wilde ontdekken en ‘met de tijd meezeilde’ en die het geloof opvatte
als ‘iets wat hij niet begreep en niet in overeenstemming kon brengen met
zijn liefde voor de waarheid’.27 Het is dezelfde verlegenheid die we ook binnen het denken van het nieuwe atheïsme tegengekomen: als de wetenschap
en de ratio ons in toenemende mate de werkelijkheid ontsluiten dan is er
altijd nog het raadsel van het kwaad in deze wereld, dat moeilijk te duiden
is en waarvoor vaak geen bevredigende verklaring bestaat, zoals de discussies rond de theodicee in het tweede hoofdstuk laten zien.28
Als mensen zich afvragen hoe zij verder moeten in de confrontatie met
verlies en dood dan kan het schrijven en het lezen van literatuur een hulp
zijn. Toch blijft voor Enquist de literatuur op dit punt een tweede keus. Het
is de muziek, die volgens haar het beste tot uitdrukking brengt wat een
mens ten diepste voelt: ‘Het is non-verbaal, het is fysiek, het is ritmisch. Het
is gewiegd worden. Kijk, als een mens hard valt, valt-ie buiten de taal’. Muziek is van een andere orde dan de literatuur: ‘Wat Das Wohltemperierte
Klavier dan voor je kan doen, krijgt de complete wereldbibliotheek niet voor
elkaar’, aldus Enquist in 2002.29
Concentratie op de complexe muziek van Bach leidt af en brengt structuur aan in de tijd. In een van haar gedichten spreekt Enquist over de muziek als ‘schema van de wanhoop’: ‘Mettertijd/ wordt de muziek tot troost:
geenszins/ als streling, maar als schema van de wanhoop,/ glanzende partituur van eenzaamheid’.30 De kracht van muziek is dat zij buiten de grenzen
van de taal treedt en het onzegbare weet te vangen in een ‘kooi van klank’.31
‘Muziek is een veel directere, emotionelere taal dan het geschreven of het
gesproken woord’ volgens Enquist. En toch kunnen muziek en taal niet los
26
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2002.
30
Anna Enquist, ‘Strijkkwartet’, in haar bundel Soldatenliederen, 13.
31
Titel van de gedichtenbundel van Anna Enquist, verschenen ter gelegenheid van
de Poëzieweek 2013.
27

ANNA ENQUIST

van elkaar bestaan: ‘Muziek raakt ons, maar door het woord kunnen we het
elkaar uitleggen’.32 Hoe muziek zich tot taal verhoudt, is een thema waarop
ik verderop zal terugkomen. In de hierna volgende analyse van drie van
haar romans, Het geheim, Contrapunt en Kwartet, onderzoek ik hoe personages in deze romans worden geconfronteerd met verschillende vormen van
verlies en dood en op welke manier zij hiermee omgaan.

Het geheim (1997)
De roman Het geheim is de tweede roman van Anna Enquist en tevens een
roman waar muziek een grote rol in speelt. In haar eerste roman Het meesterstuk (1994) is de opera van Don Giovanni van Mozart de inspiratiebron
voor Enquist. Met de nodige vrijheid modelleert zij haar personages naar de
personen die in de opera van Mozart een rol spelen en kiest zij voor de wereld van de schilderkunst als de entourage waarbinnen de plot zich afspeelt.
Muziek is dan ook niet het thema van haar eerste roman in tegenstelling tot
de roman Het geheim, waarin alles draait om de muziek en het musiceren.
Het hoofdpersonage, Wanda Wiericke, is een gevierd concertpianiste, levend voor de muziek, die zin en betekenis aan haar leven geeft. Zij wordt
geconfronteerd met een geheim waaraan de roman zijn titel ontleent. Dat
geheim betreft haar afkomst, maar gaat ook over het wezen van de muziek.
Het hoofdpersonage Wanda wordt geboren in 1933, enkele jaren voor
het begin van de Tweede Wereldoorlog en dat gegeven is belangrijk voor het
verhaal. Haar moeder Emma is zangeres en treedt op in opera’s en operettes. Haar lijflied, dat haar levensfilosofie goed samenvat, is Glücklich ist, wer
vergisst was doch nicht zu ändern ist uit de operette Die Fledermaus van Johann
Strauss. Wanda is muzikaal en pianospelen is haar passie, waarin zij gestimuleerd wordt door haar pianoleraar Max de Leon. Hij maakt haar vertrouwd met de muziek van Bach: ‘Als je Bach speelt, zei meneer De Leon,
dan ruim je op van binnen, het wordt schoon in je hoofd. Elke dag moet je
Bach spelen, je leven lang’ (62). Tijdens de oorlog ziet zij hoe haar pianoleraar tijdens een razzia samen met andere joodse mannen, vrouwen en kinderen wordt weggevoerd. Dit is een bepalend moment in het leven van
Wanda, waarmee het eerste gedeelte van de roman wordt afgesloten. Zij
32
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verliest niet alleen haar muziekleraar maar ook de man, die, naar later
blijkt, haar natuurlijke vader is.
Wanda voelt zich binnen het gezin en onder vriendinnen een outsider.
Haar ideeën over de toekomst en haar plaats in de maatschappij wijken af
van het algemeen geldende patroon. In een gesprek dat zij als kind heeft
met een vriendin, zegt zij dat zij pianist wil worden en niet gaat trouwen.
Uiteindelijk trouwt zij wel met de gescheiden Bouw Kraggenburg, maar ze
voelt zich niet thuis in de rol van getrouwde vrouw en verkiest een eigen
carrière. Zij volgt het conservatorium en ontwikkelt zich tot een succesvolle
pianiste, die leeft voor de muziek. Zij legt zich toe op een breed, meestal
romantisch repertoire, met een voorliefde voor Chopin en Brahms. Voor
eigentijdse muziek (De Leeuw, Stockhausen, Varèse) heeft zij geen antenne:
‘het is wartaal wat zij maken’ (116).
Na een mislukte zwangerschap, waarmee het tweede gedeelte van de
roman wordt afgesloten, besluit zij geheel te kiezen voor haar carrière als
concertpianist. Haar moeder beschouwt het leven van haar dochter, zoals
dat tot nu toe is verlopen, als getekend door verlies maar Wanda ziet het
anders: ‘Alles is afgesneden: de buik, het leven met Bouw, het beeld van
haarzelf als vrouw in een huis. Toch voelt het niet als verlies. Meer als noodzakelijke opruiming. Was het maar ochtend, dan kon ze gaan spelen. Over
vier weken vertrekt ze met de Beethovenvariaties naar Duitsland. Het jeukt
in haar vingers’ (178-9).
Pas als haar moeder overlijdt, krijgt Wanda meer details te horen over
het geheim dat altijd bewaard is gebleven: de muziekleraar Max de Leon,
met wie haar moeder een relatie heeft gehad, blijkt haar natuurlijke vader te
zijn. Voor Wanda is het frustrerend dat zij in haar jeugd zoveel tijd met
haar vader heeft doorgebracht, zonder dat die relatie ooit ter sprake is gekomen: ‘Jarenlang elke week bij hem geweest! Hij legde zijn hand op haar
hoofd en sprak alleen over Bach’ (191).
Vanwege reuma in haar vingers wordt Wanda gedwongen haar carrière als concertpianist op te geven. Zij verhuist naar Ax-les-Thermes in Frankrijk, een kuuroord in de Pyreneeën dat bekend staat om de heilzame werking voor hen die lijden aan reumatische ziektes. Zij betrekt een huis op het
hoogste punt van het dorp met uitzicht op het kerkhof en de aanpalende
kerk. De ziekte betekent voor haar een groot verlies: haar leven was gericht
op deze carrière als pianist. In een interview met een journalist uit Neder-
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land relativeert zij dit verlies als een mogelijkheid om tijd voor andere zaken te hebben. Maar diep in haar blijft het verlangen naar de muziek en zij
besluit opnieuw een vleugel te kopen. Een kostbare Bösendorfer wordt onder grote belangstelling haar huis binnen getakeld, zoals verwoord in de
openingszin van deze roman: ‘De vleugel hing in de lucht en tekende zich
als een geblakerde karbonade af tegen de besneeuwde bergtoppen’ (7).
Naast Wanda zijn haar familieleden als personagegroep te beschouwen. De
moeder Emma kiest voor het traditionele huwelijk met de jurist Egbert
Wiericke, die haar veiligheid en zekerheid biedt en niet voor de muzikale
Max de Leon, van wie ze hartstochtelijk houdt en die de vader van haar
dochter is. Zij verschuilt zich achter het leidmotief van het lied in de operette van Johan Strauss: wat je toch niet veranderen kunt, kun je beter vergeten. De sfeer in het gezin is door deze heimelijke relatie gespannen. Het
lijkt erop dat haar echtgenoot Egbert van de relatie van zijn vrouw met haar
repetitor Max de Leon op de hoogte is, wat zijn houding naar Emma en
vooral Wanda negatief beïnvloedt. Voor haar is hij een afstandelijke vader,
die haar niet in haar muzikale ambities steunt. In alles laat hij merken dat
Frank wel zijn echte kind is. Voor Emma is hij niet ondersteunend wanneer
hij Emma’s idee afwijst om Max bij hen thuis te laten onderduiken in verband met de deportaties. Wanneer Egbert tenslotte aan kanker in het ziekenhuis sterft, komt het niet tot een toenadering tussen hem en Wanda.
Tenslotte is er nog haar broer Frank, die het syndroom van Down heeft
en binnen het gezin alle aandacht opeist. In de oorlogsjaren is Egbert extra
bezorgd over zijn zoon vanwege de Duitse houding ten opzichte van zwakzinnigen. Uiteindelijk wordt Frank in een instelling geplaatst. Wanda is de
enige die echt contact met hem heeft en in staat is hem met haar muziek te
troosten. Tijdens een bezoek aan haar broer Frank speelt zij voor hem, die
alleen maar kreten uitstotend, zich opgerold heeft onder de vleugel: ‘Ze dekt
haar broer toe met de zware basakkoorden en spint daarboven met haar
rechterhand een hemels lied’ (128). Via Frank komt Wanda in contact met
Bouw Kraggenburg.
Deze Bouw Kraggenburg, met wie Wanda een aantal jaren is getrouwd, is het derde hoofdpersonage in deze roman. Hij is onder de indruk
van het kalmerende effect dat Wanda’s spel heeft op haar broer Frank: ‘Tussen al die stille mensen, in die krankzinnige omgeving, zat de vrouw en
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speelde voor haar broer, in het donker’ (135). Bouw toont zich in de tijd dat
hij ‘De Reehof’ leidt een energiek voorstander van vernieuwing in de zorg
voor zwakzinnigen, waarbij de patiënt centraal staat en niet zozeer de verwachtingen van de maatschappij of van de familie. Bouw staat kritisch tegenover de religieus geïnspireerde benadering van de broeders-penitenten
die tot dan toe de instelling runden. Hun werkwijze vatte hij als volgt samen: ‘Wie niets kan, moet liggen en verzorgd worden. Orde, reinheid en
toewijding, daar ging het om. Wie niets begrijpt, kan zelf niet bidden; voor
hem moet gebeden worden. Godsdienstoefening en de zorg voor zindelijkheid vulden de dagen, de rest was overbodig’ (130).
In zijn huwelijk met Wanda probeert hij het haar op zijn manier naar
de zin te maken doordat hij zorgt voor een huis en een vleugel, waarop zij
kan spelen. Hij zou graag kinderen willen en is verbaasd dat die wens voor
Wanda geen vanzelfsprekendheid is. Wanda wil niet de vrouw zijn die hij
zich wenst en de echtlieden besluiten na de miskraam tot een scheiding.
Wanda is in alle opzichten een solist, die het liefst op zichzelf leeft en getrouwd is met de muziek. Af en toe wordt ze even verliefd maar ‘na afloop is
het alleen-zijn een troost en een opluchting’ (180). Hoe Bouw de scheiding
ervaart, wordt niet verteld. Bouw leeft na de scheiding van Wanda zijn eigen leven, hertrouwt en krijgt kinderen. Zij verliezen elkaar uit het oog totdat Bouw een artikel leest over de heruitgave van oude opnamen, die Wanda indertijd maakte van de Préludes van Chopin. Het artikel ontroert hem,
kennelijk blijft Bouw een band met haar voelen. Hij besluit na dertig jaar
opnieuw contact met haar op te nemen en haar op te zoeken. Hij schrijft
haar een brief waarin hij zijn voornemen bekend maakt en reist af richting
Frankrijk naar de plek waar Wanda woont. Onderweg stelt hij zich voor hoe
het is om ‘thuis’ te komen: ‘Stel dat hij bij haar komt en blijft. Ze heeft haar
piano verkocht, ze maakt soep in een oranje pan. Met paddestoelen die ze
zelf in het bos geplukt heeft. Ze zitten ieder aan een kant van een ruwhouten tafel. In een tuin. Stel dat het vrede is. Stel dat de tijd stolt. Stel dat hij
thuiskomt en daar blijven wil’ (184). Hij schept opnieuw een beeld van haar
zoals hij dat graag ziet: zonder piano en zorgend voor de dagelijkse zaken.
De roman bevat drie verhaallijnen: de levensloop van Wanda vanaf
haar geboorte, haar leven in het heden en tenslotte de zoektocht van Bouw
naar Wanda (en naar zichzelf). Aan het eind van de roman komen deze drie
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verhaallijnen samen. De roman opent met het moment waarop Wanda’s
vleugel haar huis in de Pyreneeën wordt binnen gehesen. Op de laatste pagina bevindt Bouw zich op het kerkhof, van waaruit Wanda’s huis zichtbaar
is. Hij ziet haar achter het verlichte raam en hoort haar spelen. De positie
waar beide personages zich bevinden draagt bij aan het opbouwen van een
spanning: hij, beneden, op een plek des doods, zij hoog boven in haar kamer
met balkon, pianospelend, vol leven. Komt het tot een ontmoeting tussen
hen beiden? Getuige het hierboven aangehaalde citaat, waarbij Bouw
droomt van een idyllisch samenzijn met Wanda, zonder piano, moet het
feit dat Bouw haar hoort pianospelen voor hem een ontnuchtering zijn. Zij
speelt nog steeds en de piano blijft onlosmakelijk met haar leven verbonden. De roman heeft een open eind: de lezer blijft in het ongewisse of het
tot een hernieuwde ontmoeting tussen de beide hoofdpersonages komt.
Maar door dit open einde wordt de lezer wel uitgenodigd om zich voor te
stellen hoe een eventueel gesprek zou zijn verlopen en hoe reëel de kans is
dat Bouw ‘thuiskomt en daar blijven wil’ (184).
De drie verhaallijnen zijn, zo vertelt Enquist in een interview, gebaseerd op de driestemmige inventies van Bach, waarbij de stemmen op de
wijze van het contrapunt met elkaar communiceren. In het bijzonder
noemt Enquist de driestemmige inventie in f-klein nummer 9, die door
Wanda in de roman betiteld wordt als ‘de droevigste en de mooiste die zij
kent’ (65). Een aantal maten van deze inventie is ook afgebeeld op de omslag van de roman.
Volgens Enquist is de muzikale vorm van de inventie eigenlijk niet zo
geschikt om in de literatuur te gebruiken, omdat wat in de muziek wel kan
(meer stemmen precies tegelijk laten horen) in de literatuur niet mogelijk
is. Volgens haar kun je ‘in de literatuur geen stemmen tegelijk laten horen.
Het is in de tijd toch altijd uit elkaar getrokken’.33 Toch wil Enquist graag
het muzikale frame van de meerstemmige inventie gebruiken voor haar
roman. Het temporele probleem lost zij op door de drie verhaallijnen als
stemmen die contrapuntisch met elkaar communiceren, bij elkaar te brengen. Dat effect wordt nog eens versterkt door het gebruik van de tijden,
33
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waarbij het heden in de verleden tijd wordt beschreven terwijl voor de beschrijving van het verleden gekozen wordt voor de tegenwoordige tijd. Op
deze manier wordt benadrukt hoe prominent de rol is die het verleden in
deze roman inneemt.
De roman bestaat uit dertig kleine hoofdstukken, waarin heden en verleden elkaar afwisselen.34 In de roman is sprake van een alwetende verteller.
Via de verteller worden de personages ingevuld en hun ideeën en overwegingen verteld en geïnterpreteerd: wat personages denken en voelen wordt
vaak uitgelegd en van commentaar voorzien. De verteller leeft sterk mee
met de gebeurtenissen, maar probeert tegelijkertijd enige distantie te behouden. Toch zullen lezers die van Enquists biografie op de hoogte zijn,
snel geneigd zijn de verteller met de persoon Enquist te associëren.
Op verschillende manieren laat de roman zien hoe muziek een middel is om
te communiceren. Het hoofdpersonage laat zien hoe zij muziek zelfs prefereert boven de taal als middel om zich uit te drukken en te communiceren
met anderen. Zij denkt niet in woorden maar in tonen en spreekt zich via
de piano uit: ‘haar enige hoop om iemand te bereiken lag in die klanken’
(147). Via de muziek weet zij, zoals we hierboven zagen, als een van de weinigen haar mongoloïde broer te bereiken en hem rust te geven. Niet alleen
communiceert en denkt zij in klanken, ook zet zij soms de gesproken taal
om in muziek, zoals wanneer zij het ruziemaken van haar ouders vergelijkt
met een fuga met twee stemmen ‘die elkaar afwisselen maar door blijven
brommen als de ander het thema heeft’ (60).
Maar ook het aspect van de interpretatie van muziek speelt een rol in
deze roman. Het gaat hierbij om wat Wanda’s pianoleraar aan het conservatorium benoemt als het geheim van de tweetaligheid van de muziek: ‘Alles wat je voelt moet je vertalen in techniek. Als je speelt moet dat tweetalig
zijn. Wie alleen in de technische taal kan spelen is misschien virtuoos, maar
saai. Wie alleen de gevoelstaal spreekt is expressief, maar onbeheerst. Het
geheim is de tweetaligheid. Als je dat met je eigen geheim combineert kan
34

Het aantal hoofdstukken in Het geheim is identiek aan het aantal hoofdstukken
van de elf jaar later geschreven roman Contrapunt, gebaseerd op de dertig Goldbergvariaties van Bach.
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geen luisteraar de radio uitzetten straks’ (109). Verstand en gevoel, ratio en
hart: pas als die balans gevonden wordt gaat de muziek klinken, maar hoe
dat gebeurt is een ‘geheim’. Een geheim, dat nooit in zijn algemeenheid
geformuleerd kan worden maar om een eigen unieke invulling vraagt (‘je
eigen geheim’). Wanda constateert dat deze eigen interpretatie een voortdurend proces is: ‘Een interpretatie was toch geen uitspraak die voor eeuwig vaststond? Het gebeurde toch dat een betekenisbouwwerk dat je gedurende jaren met tevredenheid had opgebouwd ineens ging wankelen en in
elkaar donderde? Achter de Goldbergvariaties lagen Goldbergvariaties en
daarachter wéér!’ (193). Interpreteren blijft een zoekproces waarbij, zoals
Wanda in de roman opmerkt, het niet in eerste instantie gaat om ‘helderheid’, want wie stukken van grote componisten als Schubert en Brahms
‘helder’ speelt, gaat voorbij aan het complexe karakter van hun composities.
Het is, zo meent Wanda, belangrijk om de complexiteit van het muziekstuk
in stand te houden en oog te blijven houden voor de polyinterpretabiliteit
van de compositie.35
Hoewel muziek in deze roman een belangrijke en meestal hoog gewaardeerde rol speelt, geldt dit laatste niet voor religieuze muziek. Deze
roept bij het hoofdpersonage ergernis op. Zo is er een passage in de roman
waar bij de crematie van haar moeder Emma aria’s van Bach ten gehore
worden gebracht met teksten als ‘Ich habe genug’ en ‘Es ist vollbracht’. Deze
teksten kunnen geen genade vinden in de ogen van Wanda (‘belachelijke
teksten’), omdat zij getuigen van een visie op leven en dood die haaks staat
op de werkelijkheidsbeleving van haar moeder. Waar bij Bach de dood gezien wordt als de doorgang naar een ander en beter leven, voorbij zonde en
schuld, concentreerde de levensvisie van Emma zich op het heden als een
35

Wanda’s inzicht over de open interpretatie van een muziekstuk sluit aan bij wat
de musicoloog Lawrence Kramer opmerkt over ‘musical hermeneutics’. Hij pleit
voor een open hermeneutische benadering van de werkelijkheid, waartoe ook de
muziek als onderdeel van de kunst behoort. Deze open interpretatie is een derde
weg tussen het empirisme, dat enkel rekent met toetsbare feiten, en het dogmatisme van gefixeerde interpretaties. Volgens Kramer kan de muziek de hermeneutiek hierbij behulpzaam zijn door het belang van een open interpretatie te laten
zien: Lawrence Kramer, Interpreting Music, Berkeley/Los Angeles/Londen, University of California Press, 2010, 9-27.
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voldongen feit: wat in het verleden gebeurd is en toch niet te veranderen
valt, kan maar het beste vergeten worden. ‘Ze zouden de Fledermaus moeten
draaien: Glücklich ist ...wer vergisst ... was doch nicht zu ändern ist. Dat is Emma’s lijflied, die muziek zou knetterhard door de aula moeten schallen’,
aldus Wanda (194).
Deze negatieve visie op religie staat in deze roman niet op zichzelf.
Met name Bouw uit zich kritisch en op raillerende wijze over religie. Zo
keurt hij, zoals we zagen, de wijze waarop de paters vanuit een religieus
gezichtspunt de psychiatrische patiënten behandelden, af. Een ander voorbeeld van zijn anti-religieuze houding wordt verwoord in de manier waarop
hij bij een bezoek aan de kathedraal Sainte-Cécile in Albi de oudtestamentische beelden bekijkt: ‘Ellendige oude profeten met moedeloze koppen, niets
om bij stil te staan. Kon je bij elke bestuursvergadering zien’ (71). In dezelfde kathedraal roept het beeld van Judith met haar rode jurk, op weg om
Holofernes te vermoorden, bij hem associaties op met ‘een pianiste die op
moet om een Brahmsconcert te spelen’ (72).
Het is opvallend dat alle drie delen van deze roman eindigen met een
verlies. Het eerste deel eindigt met het verlies van de echte vader van Wanda, die haar muzikaal had gevormd. Het tweede deel eindigt met Wanda’s
miskraam. Aan het eind van het derde deel wordt Wanda vanwege haar
reuma geconfronteerd met het verlies van de fysieke mogelijkheid om op
professioneel niveau piano te blijven spelen. Elk van deze vormen van verlies heeft zijn eigen soortelijk gewicht. Het verlies van de vader, van wie het
hoofdpersonage haar muzikaliteit erft en die in haar kindertijd haar inspiratiebron vormde, is in deze roman extra gecompliceerd omdat zij hem wel
heeft gekend maar niet wist dat hij haar vader was. Door te kiezen voor een
muzikale carrière blijft zij zich toch met hem verbonden voelen. Het verlies
van haar zwangerschap wordt door haar niet zozeer als een verlies gezien
maar als een bevrijding: zij wilde zich niet in de rol van echtgenoot en moeder laten drukken. De derde vorm van verlies treft haar het hardst, namelijk
wanneer pianospelen niet meer binnen haar mogelijkheden lijkt te liggen
en zij haar carrière definitief moet opgeven. Bij dit laatste verlies weigert zij
zich neer te leggen. Zij slaat een nieuwe weg in door te vertrekken naar een
geïsoleerd bergdorp, dat bevorderlijk is voor haar gezondheid. Daar schaft
zij opnieuw een vleugel aan. Door muziek weer een plaats in haar leven te
geven, houdt zij zich staande.

ANNA ENQUIST

Wie de roman in zijn geheel overziet komt tot de conclusie dat de wereld waarin de personages zich bewegen een wereld is waarin God of religie
geen enkele rol spelen. Dat wil niet zeggen dat elk gevoel van transcendentie afwezig is. De roman laat zien dat vooral de muziek het vermogen bezit
om voorbij elke vorm van taal de musici boven zichzelf uit te tillen en een
ongekende vorm van communicatie teweeg te brengen.36 Muziek is in deze
roman dan ook de belangrijkste vorm van troost voor het hoofdpersonage.

Contrapunt (2008)
‘Elke zestiende in de ene stem had zijn tegenvoeter in de andere. Punt tegen punt,
vrijwel overal. Elke klank is verbonden met een andere klank. Elke stap die je zet,
zal je nog een keer zetten. Wat dat betekende? Daarover deed dit stuk geen uitspraak. Het liet alleen maar horen dat het zo was, dat heden en verleden tegen elkaar aan geplakt zaten en op geen enkel moment van elkaar los konden komen.
Geen galm, geen toon, maar verstrengeling en ademloze beweging’.37
Tot deze observatie komt de vrouw die het hoofdpersonage is in de roman
Contrapunt, wanneer zij Variatie 17 van de Goldbergvariaties van de grootmeester van het contrapunt Johann Sebastian Bach instudeert. Contrapunt,
waaraan de roman zijn titel ontleent, is een technische term in de muziekleer, waarbij aan een gegeven melodie een of meerdere stemmen worden
toegevoegd: ‘punctus contra punctum’, dat wil zeggen: ‘punt (noot) tegenover punt’. Het resultaat is een meerstemmigheid (polyfonie) waarin ieder
van de stemmen zijn eigen waarde houdt en een eigen muzikale rol speelt.
Van deze techniek van het contrapunt bedient Anna Enquist zich in deze
roman: iedere stem is verbonden met een andere stem, waarbij heden en
verleden onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. In het voetspoor van de
vele, vaak onderling sterk verschillend, muzikale interpretaties van de Gold36

Illustratief is de passage waarin Wanda als soliste in een pianoconcert van Mozart musiceert met een orkest dat gedirigeerd wordt door haar vriend Lucas: ‘Als
een goddelijke schipper heerst Lucas over bark en elementen, hij weet de uitbarstingen steeds net op tijd te beheersen en damt de orkestklank in tot een fluistering vóór elke piano-inzet. Wanda voert met hem het gesprek dat in woorden
nooit mogelijk is’. Enquist, Het geheim, 104.
37
Anna Enquist, Contrapunt, Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2008, 116.
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bergvariaties voegt Anna Enquist op literaire wijze haar eigen interpretatie
toe: ‘De interpretatie die in dit boek opklinkt, is slechts een van de vele mogelijke’, aldus Enquist in haar nawoord bij deze roman (205). Daarmee geeft
zij aan dat literatuur en muziek niet alleen een grote verwantschap met
elkaar vertonen, maar elkaar ook kunnen ondersteunen.38
In deze roman kan men vier personages onderscheiden. In de eerste
plaats is er een niet nader benoemde vrouw van middelbare leeftijd, ‘nog
niet echt wat je een oude vrouw zou noemen, maar een flink eind op weg
naar het einde was ze zeker’ (8). In de karakterisering ‘op weg naar het einde’ klinkt een Reviaanse subtekst door, een schrijver voor wie de auteur
grote bewondering heeft vanwege zijn vermogen om zaken kort en bondig
te formuleren. De vrouw, een pianiste, is getrouwd met een uit Zweden
afkomstige musicus. Samen hebben zij twee kinderen, een dochter en een
twee-en-een-half jaar jongere zoon. Geen van hen wordt met name genoemd maar slechts aangeduid als ‘de dochter’, ‘de zoon/jongen’.
De vrouw heeft een druk leven. Het opvoeden van haar kinderen is intensief en vormt vaak een belemmering voor het uitoefenen van haar beroep als musicus. Zij neemt de taak van het opvoeden ernstig en worstelt
met het dilemma hoe je je kinderen voorbereidt op een – wat zij noemt –
‘dubbelhartige houding: nieuwsgierig én alert, bereid tot overgave én wantrouwig’. (29) Zij heeft een hechte en symbiotische band met haar dochter
38

De Goldbergvariaties hebben vaker het frame geleverd voor literaire composities.
De literatuurwetenschapper Emily Petermann vermeldt in haar studie o.a. een
vijftal romans: Nancy Huston, Les Variations Goldberg (1981; The Goldberg Variations,
1996), Thomas Bernhard, Der Untergeher (1983), Richard Powers, The Gold Bug Variations (1991), Gabriel Josipovici, Goldberg: Variations (2002) en Rachel Cusk, The
Bradshaw Variations (2009). Opmerkelijk is dat Petermann de roman Contrapunt
van Anna Enquist wel vermeldt maar verder niet betrekt in haar onderzoek, vanwege ‘the relatively minor role Bach’s variations play in the(ir) overarching structure’. Deze uitsluiting is des te opvallender omdat de Goldbergvariaties wel degelijk
de structuur van Enquist’s roman bepalen: Emily Petermann, The Musical Novel:
Imitation of musical structure, performance, and reception in contemporary fiction, Rochester, NY: Camden House, 2014, 143-147. Ook in de roman Saturday van Ian
McEwan wordt gerefereerd aan de Goldbergvariaties: onder het luisteren naar deze
compositie verricht het hoofdpersonage Henry Perowne zijn werk als neurochirurg (zie hoofdstuk 4 van dit proefschrift).
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en voelt zich voortdurend in het spanningsveld staan van afstand en nabijheid tot haar dochter. Het liefst zou zij haar dochter dicht bij zich willen
houden maar realiseert zich tegelijkertijd dat deze zich ontwikkelt tot een
autonoom persoon. De moeder heeft het idee dat de dochter haar nodig
heeft, maar constateert tegelijkertijd dat zij als moeder haar dochter nodig
heeft (133). Wanneer de dochter na haar eindexamen op kamers gaat wonen
worstelt de moeder met haar gevoelens. ‘Ze wil de dochter tegenhouden –
het is te vroeg, je bent te jong –, maar verzet zich tegen die gevoelens. Ze wil
blij zijn dat het kind een zelfstandig bestaan ambieert, trots zijn op de ondernemingslust, de durf die uit haar verhuizing spreekt, maar voelt woede
en weerstand als ze daaraan denkt.’ (110).
‘Woede’ is een woord dat karakteristiek is voor deze vrouw. In diverse
passages komt deze woede naar voren. Zo is zij woedend omdat zij onzeker
is of zij haar dochter eigenlijk wel voldoende kent om herinneringen aan
haar op te schrijven. Woede voelde de vrouw al bij de geboorte van haar
dochter, omdat zij, in tegenstelling tot haar omgeving, geboorte als een
onnatuurlijke scheiding beschouwde, die de nauwe band tussen moeder en
kind verbreekt. Woede komt ook bij haar boven in het gevecht om de Goldbergvariaties onder de knie te krijgen. Zij vindt haar techniek ontoereikend
en alleen door discipline en tucht zou het misschien lukken om van de noten muziek te maken. Gelukkig laat zij zich echter een enkele keer gezeggen
door Bach zelf, die op het titelblad van de Goldbergvariaties zijn compositie
weliswaar betitelt als ‘klavieroefening’, maar daaraan toevoegde dat de speler niet moet vergeten dat hij die variaties geschreven had ‘ter verstrooiing
van het gemoed’ (‘zur Gemüths-Ergetzung’).
Maar vooral is zij woedend omdat haar dochter is overleden, zoals tegen het eind van de roman duidelijk wordt. In deze situatie van verdriet en
gemis valt het haar uitermate zwaar om haar gevoelens onder controle te
krijgen en ‘ze wendde zich tot haar piano om hulp’. Dat is een intrigerende
zin die op verschillende manieren geduid kan worden. De zin kan zo gelezen worden dat de piano hier de functie van een god krijgt bij wie men toevlucht zoekt en tot wie men zich kan richten om hulp. Ook associaties met
de psychoanalyse zijn hier mogelijk: de piano staat in dat geval model voor
de psychoanalytica die het leed kan verwoorden, structureren en hanteerbaar maken.
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Het tweede personage, dat in deze roman een minstens even belangrijke rol speelt als de moeder/de vrouw, is de dochter. In de ogen van de
vrouw is de band tussen moeder en dochter heel hecht. Beiden zijn muzikaal en musiceren vaak samen. Zo herinnert de moeder zich een scène
waarin de dochter als klein meisje op haar fluit improviseerde op een melodie terwijl de moeder op haar cello de baslijn speelde: ‘Ze hoefden niets af te
spreken samen, het gesprek ging uitsluitend via de muziek’ (30-31). Als
brugklasser van twaalf kiest de dochter eigenzinnig voor een christelijke
school, zeer tegen de zin van haar ouders. De moeder is voorstander van
een scheiding van kerk en staat en ziet niets in gelovige leraren, die zij omschrijft als ‘serieuze docenten met een hypertrofisch geweten’ (74).
In haar omgang met anderen is de dochter een sociaalvoelend meisje
met een groot empathisch vermogen, dat altijd opkomt voor ‘de slachtoffers
van ostracisme en pesterij’ (51). Vriendschap is voor haar belangrijk, zoals
blijkt uit diverse passages in deze roman waarin vakantieherinneringen
worden beschreven van de dochter met vriendinnen. De moeder constateert: ‘Vriendinnen zijn het stramien waarop je je leven borduurt. Zekerheid.’ (48) De dochter wil graag op het conservatorium zang studeren, maar
wordt tot haar verdriet en woede tijdens een medische keuring ongeschikt
voor deze opleiding verklaard.
De moeder worstelt, zoals we hierboven zagen, met ambivalente gevoelens van nabijheid en afstand. Zij wil dicht bij haar dochter zijn maar
ziet in dat er ook ruimte moet zijn voor afstand, zodat de dochter haar eigen weg kan gaan. Worden deze gevoelens door de dochter herkend? Na
een gezellig bezoek van moeder en dochter aan de bioscoop denkt de moeder al aan een volgende gelegenheid om met haar dochter uit te gaan. Zij
vraagt of haar dochter zin heeft om samen met haar over een week of twee
naar een concert te gaan in de kleine zaal, waar de Goldbergvariaties worden
uitgevoerd. Maar de dochter houdt afstand: ‘Ik vind het leuk hoor! Even
bellen wanneer precies, bedoel ik’ (169). En de moeder begrijpt de niet uitgesproken gedachte, dat zij haar dochter niet moet claimen.39
39

Vgl. de regels uit het gedicht ‘Moeder en dochter’ uit de bundel Klaarlichte dag
(1996): ‘Wij gaan uit eten en naar de opera. Wij lachen en verstarren op dezelfde
momenten. Dan nemen wij afscheid. Zij gaat naar huis en ik ook’. Anna Enquist,
Gedichten 1991-2012, Utrecht/Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2013, 256.
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Na haar afstuderen ligt de wereld voor de dochter open maar zij weet
niet waar te beginnen: ‘Ze is over een enorme sloot gesprongen en kwam
aan de overkant in hetzelfde weiland terecht’ (181). Na een periode op een
kantoor werkzaam te zijn geweest maakt zij nieuwe plannen voor de toekomst. Dan wordt op een morgen haar leven afgebroken, doordat een afslaande vrachtauto haar overrijdt met het gevolg dat zij sterft.
Naast de beide hoofdpersonages (moeder en dochter) zijn er nog twee
personages in deze roman, namelijk die van de vader en die van de zoon
(‘de jongen’), broer van de dochter. Hun rol is beperkt en zij fungeren binnen de roman als figuranten, bezien vanuit het perspectief van de moeder,
om de dochter kleur te geven. Zo maakt de moeder bij de geboorte van de
zoon, haar tweede kind, zich zorgen over de positie van de dochter, die jaloers zou kunnen worden: ‘De geboorte van de tweede tast de grondslagen
van het bestaan van de eerste aan. Er is niets wat de moeder zo vreest’ (54).
De angst lijkt ongegrond want zoon en dochter kunnen het goed met elkaar
vinden. De beschrijvingen van de verhouding tussen de zoon en de dochter
behoren tot de vrolijkste passages in het boek. zoals het hilarische verslag
van de zoon van zijn verblijf bij zijn zus in Zweden (129). Wanneer zij hun
universitaire studie voltooid hebben geven ze samen een feest, waarop zij,
in aanwezigheid van beide ouders, een hartverscheurend soulnummer zingen (178).
Nog meer dan de zoon is de vader een bijfiguur die als personage een
bescheiden rol speelt in de roman. De vrouw is van mening dat de band
tussen moeder en dochter biologisch gezien hechter is dan die tussen vader
en dochter: ‘De vader maakt negen maanden later dan de moeder kennis
met het kind. Er is een achterstand. Er is een verschil, omdat het lichamelijk
één-zijn hem vreemd zal blijven’ (43-44). Voor het overige heeft de vader een
ondersteunende rol binnen het gezin. Wanneer tijdens een vakantie in
Zweden de dochter een gecompliceerde breuk oploopt en drie maanden in
het ziekenhuis moet verblijven, blijft de vader bij haar in Zweden. En wanneer de dochter later op kamers gaat wonen, helpt de vader bij de verhuiDe complexe band tussen moeder en dochter is een thema dat dikwijls terugkeert
in de gedichten van Anna Enquist. Zie de bloemlezing uit haar gedichten rond dit
thema, verschenen onder de titel Hier was vuur: gedichten over moeders en kinderen,
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2002.
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zing. Hij is er om haar met haar vriendinnen naar Schiphol te brengen voor
een vakantie. Op dat moment zien we de dochter door de ogen van de vader. Zo constateert hij, misschien toch een beetje verongelijkt, dat zij steeds
met haar mobiel in gesprek is en dat haar vrienden haar overal weten te
vinden. Over de reactie van de vader op de dood van zijn dochter wordt in
de roman weinig gezegd.
Is er een verklaring te vinden voor het feit dat in deze roman de symbiotische band tussen moeder en dochter zo centraal staat, terwijl de rollen
van de mannen (vader, zoon) in het verhaal onderbelicht blijven? In een
artikel over gender in het werk van Anna Enquist komt Klaas la Roi met de
suggestie dat de nadruk die Enquist legt op de exclusieve moeder-dochter
band en de minieme aandacht voor de man een strategische keuze van Enquist is in reactie op de veelal negatieve mannelijke kritieken op haar werk:
‘Omdat in de tekst de mannen worden ondergerepresenteerd, krijgt de
mannelijke lezer minder toegang tot het verhaal. Het verhaal gaat over ‘de’
vrouw en ‘de’ dochter, en daar kan geen ‘mannengilde’ van literatuurcritici
tegenop’.40 In ieder geval is het volgens La Roi opvallend dat de veelal door
vrouwelijke recensenten geschreven kritieken op Contrapunt veel positiever
zijn dan de mannelijke kritieken op eerder werk van Enquist. Toch is het de
vraag of de dominante positie van vrouwen in Contrapunt te verklaren is uit
een ‘effectieve retorische strategie’, zoals La Roi vermoedt. In eerdere romans zoals Het meesterstuk maar ook in Het geheim, zijn de meeste mannelijke personages eveneens weinig uitgewerkt (‘flat characters’). In een interview uit 2002 naar aanleiding van de publicatie van haar novelle De IJsdragers zegt Enquist: ‘Mannen bedenken is sowieso moeilijk voor mij. Dat zie je
aan mijn eerste roman, Het meesterstuk, heel duidelijk. De vrouwen in dat
boek zijn heel levend, het zijn ronde karakters, zoals dat heet. De mannen
zijn veel meer karikaturen. De mannen heb ik echt moeten bedenken: de
vrouwen gingen vanzelf. Als ik me in een vrouw inleefde, kwam de spreektaal van die persoon en hoe ze zich bewoog, er gratis bij’.41
40

Klaas la Roi, ‘Rouwen, alleen voor vrouwen? Gender in het werk en de beoordeling van Anna Enquist’, in: Rick Honings, Olga van Marion, Tim Vergeer (red.),
Van Constantijntje tot Tonio: Het dode kind in de Nederlandse literatuur, Hilversum: Verloren, 2018, 213-221.
41
Theo Hakkert, ‘Geschenk uit respect voor de lezer’, BN/De Stem, 14 maart 2002.
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In de roman Contrapunt is sprake van een onzichtbare maar wel aanwezige
verteller, die ons een vrouw laat zien, die in de roman consequent wordt
aangeduid als ‘vrouw’ of ‘de vrouw’ en in haar relatie met haar dochter (‘de
dochter’) als ‘moeder’ (‘de moeder’) wordt betiteld. Naar de redenen waarom Enquist haar personages anonimiseert kan men slechts gissen. Het zou
kunnen zijn dat op deze manier voorkomen wordt dat zij (en de lezer) zich
al te zeer laten meeslepen door emoties, zodat het gevaar van melodrama
dreigt. Door de personages anoniem te houden is het bovendien mogelijk
deze te objectiveren, waardoor ze uitstijgen boven het particuliere en een
zekere universaliteit en een algemene herkenbaarheid krijgen.42
Als de roman opent zit de vrouw aan tafel, lezend in een zakpartituur
van de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach. De vrouw houdt een
potlood in haar hand waarmee zij in een leeg schrift wil gaan schrijven. ‘Het
potlood zweefde boven een leeg schrift’, formuleert Enquist waarin een
subtekst doorklinkt uit het scheppingsverhaal in Genesis 1: ‘en de Geest van
God zweefde over de wateren’. De lezer is hier getuige van het scheppingsproces van het boek. Zoals in Genesis duisternis heerst en de aarde woest en
ledig is, zo is het ook met de schepping van deze roman. Want hoe zal de
vrouw vormgeven aan haar herinneringen? Direct op de eerste bladzijde
laat de verteller ons weten dat er veel problemen zijn: problemen met de
naamgeving (hoe noem je de personages, met een naam of simpelweg met
‘vrouw’, ‘moeder’), problemen met de betrouwbaarheid van herinneringen
(hoe goed ken je je eigen dochter eigenlijk?), problemen met de tijd (de
vrouw staat met haar rug naar de toekomst en wil het zicht op het verleden
onbelemmerd open houden). Het is de vrouw die haar herinneringen opschrijft aan haar dochter als baby, als meisje, als jonge vrouw. Dit personale
perspectief van de vrouw wordt in de roman veelvuldig toegepast om het
leven van haar dochter en de hechte relatie tussen moeder en dochter te
beschrijven. Passages waarin de verteller aan het woord is, worden afgewisseld met passages waarin de vrouw via een ‘monologue interieur’ aan het
woord is.
Een perspectief vanuit de dochter ontbreekt, zodat bijna alles wat wij
vernemen over haar en haar wereld bezien is vanuit het perspectief van de
42

Zie ook La Roi, ‘Rouwen, alleen voor vrouwen?’, 218.
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moeder. Een enkele keer laat de verteller een vriendin van de dochter herinneringen over de dochter ophalen, maar zo’n perspectiefwisseling behoort tot de uitzonderingen. Er komen in de roman naast de vrouw en de
dochter weliswaar andere personages voor (de vader, de broer) maar altijd
in relatie tot de eerste twee. Zo’n enkelvoudig perspectief werkt beklemmend en maakt de lezer nieuwsgierig naar andere perspectieven: hoe denkt
bijvoorbeeld de dochter over haar moeder?
Keren we terug naar het begin van de roman. Waarom de vrouw aan
tafel zit met een leeg schrift en de partituur van de Goldbergvariaties wordt
gaandeweg duidelijk. De vrouw wil het muziekstuk graag opnieuw in studie
nemen maar een eenheid tussen de verschillende onderdelen ziet zij nog
niet. Maar door geduld en studie ‘zou het vergezicht zich openen en lagen
de variaties daar in een configuratie die zo vanzelf sprak dat je niet begreep
hoe je er ooit over in verwarring was geweest’ (21). En dan opent zich het
vergezicht dat deze configuratie geschikt is als een kader om het leven van
haar dochter in dertig beelden te schetsen. Zij zet zich aan de piano en wat
zij speelt is het boek dat wij als lezers in handen hebben.43
De compositie Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach, gepubliceerd in 1741, is geschreven voor klavecimbel met twee manualen en bestaat
uit een aria (thema) met dertig ‘veranderingen’ (variaties), afgesloten met
de openingsaria (‘aria da capo’). Ieder hoofdstuk van de roman opent met
de weergave van een facsimile van de eerste maten van de desbetreffende
passage uit de compositie. Het laatste hoofdstuk wordt besloten met de
slotmaten van de Goldbergvariaties, zodat de indruk ontstaat dat deze roman
een compositie is in lijn met het werk van Bach. De vrouw is getroffen door
het feit dat Bach deze Goldbergvariaties geschreven zou hebben naar aanleiding van de dood van zijn zoon Bernhard, die op 24-jarige leeftijd overleed.
De vrouw ziet hierin een parallel tussen de dood van deze zoon van Bach en

43

Enquist, Contrapunt, 21. Men kan de term ‘configuratie’ in dit verband interpreteren zoals Ricoeur dit doet. Configuratie is dan de door de auteur gegeven tekst
die de lezer zich door middel van ‘refiguratie’ toe-eigent. De interpretatie van de
tekst kan dan worden tot een voorstel van een wereld waarin ik kan wonen. Paul
Ricoeur, Tekst en betekenis: Opstellen over de interpretatie van literatuur, vertaald en ingeleid door Maarten van Buuren, Baarn: Ambo, 1991, 60.
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de dood van haar eigen dochter.44 Aan ieder van de dertig variaties koppelt
de vrouw op associatieve wijze een episode uit het leven van haar dochter.
De manier waarop dat gebeurt, wordt vaak aangedragen door de structuur
van de variatie. Zo nodigt de tweestemmige canon in de tweede variatie uit
tot een herinnering aan de nauwe verbondenheid tussen moeder en dochter tijdens de zwangerschap en geboorte en doen gebroken drieklanken in
de vierde variatie de vrouw denken aan flitsende gesprekken van haar dochter met twee vriendinnen op weg naar een vakantiebestemming.
De vrouw heeft haar twijfels of zij voor het verleden wel adequate
woorden zal kunnen vinden. Deze twijfels worden versterkt doordat zij
nadenkt over de uitspraak: ‘alles gebeurt twee keer…de eerste keer als tragedie en de tweede keer als klucht’ (15).45 Iedere poging om het verleden
present te stellen maakt van de tragische gebeurtenis van toen een farce,
die onrecht doet aan de tragiek van het toenmaals beleefde. En dan zijn er
nog problemen van muziektechnische aard, aangezien een piano nu eenmaal een enkel manuaal heeft en niet twee, zoals een klavecimbel ze heeft,
waarvoor de compositie oorspronkelijk geschreven is. De Goldbergvariaties
op een piano spelen is ook om die reden een worsteling, maar dat is precies
wat de vrouw zoekt.
Om haar verhaal te vertellen, maakt Enquist veelvuldig gebruik van
korte zinnen, die het karakter hebben van een waarneming of van een notitie. Een goed voorbeeld van deze stijl is de manier waarop zij de dag waarop
de dochter verongelukte, beschrijft. De moeder reconstrueert de gebeurte44

In zijn recensie van Contrapunt vindt Maarten ’t Hart de opvatting dat Bach zijn
Goldbergvariaties componeerde als een monument voor zijn overleden zoon ‘in hoge mate betwistbaar’. Volgens hem zijn de Goldbergvariaties in eerste instantie een
‘Klavierübung’ en dus een studiewerk en valt er (met uitzondering van Variatie 25)
maar weinig droefenis in deze compositie te horen. Maarten ’t Hart, ‘Punten contra’, Vrij Nederland, 22 november 2008.
45
Citaat van Marx, die Hegel citeert en aanvult: ‘Hegel bemerkte irgendwo, dass
alle groβen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal
ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere
Mal als Farce’. Karl Marx, ‘Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte’, Marx
Engels Werke 8, 1852, 115. Marx refereert aan de staatsgreep die Napoleon in 1799
pleegde en vergeleek deze met de greep naar de macht van zijn neef LouisNapoleon Bonaparte in 1851.
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nissen aan de hand van voorwerpen, fragmenten van een rechtbankverslag,
rapporten van de politie en van de dienstdoende schouwarts en van het
televisiejournaal. Zij sluit af met de volgende zinnen: ‘De zonnestralen verwarmen de onregelmatige, kunstig neergelegde steentjes waarmee het
plein geplaveid is, schampen langs de ontzette gezichten van de getuigen,
strelen het meisje dat daar ligt, haar blote benen in de kleine spreidstand
van de dood. Het is half negen’ (188). In het laatste hoofdstuk van de roman
schrijft de vrouw haar herinneringen op aan die dagen van afscheid. Dat
doet zij opnieuw in korte zinnen, waaraan het werkwoord vaak ontbreekt
en waarin de woorden ‘Het koude kind’ tot drie keer toe terugkeren. Ook de
begrafenis wordt op deze wijze verwoord: ‘Het afscheid. Het uitdragen. Het
wegbrengen. Het dragen. Het vestigen van de plaats waar zij voortaan zou
zijn. Het in bezit nemen van de begraafplaats als uitpandige huiskamer.
Het stampvoeten bij het gesloten hek na vieren’ (199).
Deze manier van schrijven is zeer effectief in het oproepen van gevoelens van empathie bij de lezers, zo betoogt Emy Koopman in haar dissertatie Reading Suffering, waarin zij laat zien hoe woordkeus bepalend is voor de
mate van empathie. In haar lezersonderzoek legde zij tekstvarianten van
deze laatstgenoemde passage voor aan verschillende groepen lezers. Zo
werden de woorden ‘Het koude kind’ vervangen door ‘Het dode kind’ en
werd de zin ‘Het in bezit nemen van de begraafplaats als uitpandige huiskamer’ geformuleerd als ‘Het voortdurend op de begraafplaats blijven’ of als
tweede variant: ‘Zij kwam heel vaak op die begraafplaats’. De conclusie
luidde dat de oorspronkelijke tekst een sterkere mate van empathie opriep
dan de voorgestelde varianten.46
Wanneer het gaat om verlies en dood heeft de roman een ambigu karakter: enerzijds wordt het leven van de dochter in al zijn facetten beschreven, inclusief de vrolijke en hilarische momenten, anderzijds is de roman
een elegie voor een verloren geliefde, die op tragische wijze en veel te vroeg
overleden is. Op welke wijze laat deze roman zien hoe de vrouw die het
hoofdpersonage is, omgaat met dit verlies en waardoor wordt zij getroost?
46

E.M. Koopman, Reading Suffering: An empirical inquiry into empathic and reflective
responses to literary narratives, Rotterdam: Erasmus Research Center for Media,
Communication and Culture, 2016, 183-185.
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In de eerste plaats benadrukt de roman het zelfgekozen isolement van
de vrouw als een manier om met het verlies om te gaan. De ruimte waarin
zij zich bevindt wordt beschreven als een kerker, waarin zij voor onbepaalde tijd opgesloten is. Ook de overige details van haar positie worden beschreven in termen die ontleend zijn aan het gevangeniswezen. Zo zit zij
‘vastgeketend aan haar vleugel’ (189) en wordt de manier waarop zij haar
pianolamp in de juiste positie brengt, vergeleken met ‘een cipier die de muren van de cel naloopt op dingen die daar niet thuishoren en vervolgens de
celdeur sluit’ (126).
Om de afgeslotenheid van de kerker nog meer te benadrukken, wordt
door middel van tegengestelde begrippen het contrast met de buitenwereld
in kaart gebracht. Zo wordt de binnenwereld van de werkkamer getekend
door het verleden, gesymboliseerd door papieren, boeken en foto’s. De buitenwereld daarentegen wordt gekarakteriseerd door het heden (‘het NU’),
waarin het verleden gemakkelijk gewist wordt. In deze wereld is plaats voor
een verlangen naar vernieuwing, een wereld waarin ‘gevels uitzagen naar
nieuwe verf en bomen reikhalsden naar lente’ (126). Maar voor wie getroffen wordt door verlies biedt vernieuwing in de natuur geen troost en is er
geen plaats voor verlangen: ‘Er was de vleugel, er was de tafel. Tussen beide
plaatsen ging de vrouw heen en weer, meer gedreven door afkeer dan door
verlangen’ (89). De scheiding tussen deze twee werelden wordt gevormd
door een raam in haar werkkamer, dat uitzicht biedt op de buitenwereld.
Maar zij zit met de rug naar het raam toe, zodat zij noch het raam noch het
uitzicht ziet. Haar houding wordt in de roman omschreven als de houding
van iemand die het verleden voor zich ziet liggen en de toekomst in de rug
voelt. De vrouw leest daarover in een artikel over tijdsbeleving bij een ZuidAmerikaanse indianenstam: ‘Hun gezichten zijn naar de geschiedenis gekeerd, wat nog komen zal komt als een onvoorziene overval’ (8).47

47

Vgl. het schilderij Angelus Novus van Paul Klee, die in de duiding van Walter Benjamin beschreven wordt als de engel van de geschiedenis, die zijn gezicht naar het
verleden heeft gewend en zijn rug naar de toekomst. Walter Benjamin, ‘Theses on
the Philosophy of History’, in: Hannah Arendt (red.), Walter Benjamin, Illuminations: Essays and Reflections, New York: Schocken Books, 1969, 257. Zie ook: Johan
Goud, ‘Getuigen – opwekken – vereeuwigen: schrijvers en de Apocalyps, in: Marcel
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De visie van de vrouw op verleden en toekomst weerspiegelt zich in het
gebruik van de werkwoordstijden: voor de passages die spelen in het heden
wordt gebruik gemaakt van de verleden tijd, terwijl het verleden beschreven
wordt in de tegenwoordige tijd. Daarmee wordt nog eens benadrukt, hoezeer het verleden het heden is dat telt voor de vrouw. Toekomstgericht leven
zou betekenen dat de afstand tot haar overleden dochter alleen maar groter
wordt, wat de vrouw als een verraad aan haar dochter beschouwt. Zij verzet
zich tegen een toekomst en vergelijkt de tijd met een danspartner die haar
met geweld wil meesleuren: ‘Zijn naam is Tijd. Hij zal haar wegleiden van
wat haar dierbaar is, hij zal haar brengen naar plaatsen waar zij niet wil
zijn’ (9). Dit verzet tegen de toekomst en de voortschrijdende tijd geeft de
vrouw kracht om overeind te blijven en wanneer zij op de laatste bladzijde
van de roman opnieuw de aria uit de Goldbergvariaties voor haar dochter
speelt, heeft ‘de toekomst … zich in de verste hoek van de kamer teruggetrokken’ (202).
Wat de vrouw in de tweede plaats en bij uitstek overeind houdt en
helpt in deze tijden van verdriet en verlies is de muziek zelf. Muziek geeft
structuur aan de tijd omdat ze zelf gestructureerd is: maat, ritme en notenwaarde vormen samen een structuur. ‘Muziek herstelt de orde in chaos,
met name de relatie van de mens tot de tijd’ (170), een uitspraak van Stravinsky, die de vrouw in de etalage van een muziekhandel leest.48 Muziek
heeft zodoende een therapeutische waarde voor de vrouw, die juist worstelt
met de voortgang van de tijd. Muziek werkt ook nog op een andere manier
Barnard en Wessel Stoker (red.), Apocalyps in kunst: Ondergang als loutering? Zoetermeer: Meinema, 2014, 113-123.
48
‘The phenomenon of music is given to us with the sole purpose of establishing
an order in things, and particularly, the coordination between man and time’: I.
Stravinsky, Erinnerungen, Zürich: Atlantis-Verlag, 1937. Vanuit neurologisch perspectief stellen Wiebke Trost en Patrik Vuilleumier in een commentaar op deze
uitspraak van Stravinsky, dat muziek beschouwd kan worden als een kunstvorm,
die de aandacht van de luisteraar richt op de tijd zelf en op veranderingen die in
de tijd plaats vinden. Luisteren naar muziek beïnvloedt de perceptie van tijd. Wiebke Trost en Patrik Vuilleumier, ‘Rhythmic entrainment as a mechanism for emotion induction by music: a neurophysiological perspective’, in: Tom Cochrane,
Bernardino Fantini & Klaus R. Scherer, The Emotional Power of Music, Oxford: Oxford University Press, 2013, 213.
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structurerend doordat zij een kader kan leveren voor een literaire compositie. Zo biedt de opbouw van de Goldbergvariaties voor Enquist de structuur,
waarmee zij de herinneringen aan haar dochter vorm kan geven: op de wijze van het contrapunt geeft zij op literaire wijze vorm aan stem en tegenstem.
Er is echter nog een ander aspect wat de muziek betreft en dat is de
verhouding tussen muziek en taal. In de roman Contrapunt worstelt de
vrouw met de taak die zij zich gesteld heeft, namelijk om de muziek van
Bach om te zetten in de taal van haar verhaal. Het hoofdpersonage vraagt
zich af welk medium nu het meest geschikt is om het verleden present te
stellen: muziek of taal. Muziek heeft het voordeel dat je de beperkingen van
de taal kunt loslaten en kunt denken in klanken, lijnen en akkoorden (117118). Maar wanneer zij het in de muziek gehoorde onder woorden probeert
te brengen, constateert zij: ‘wat aan de vleugel glansde, sloeg aan de schrijftafel neer als een doffe, triviale mededeling’ (200). Men krijgt de indruk dat
Enquist de taal als ontoereikend ervaart om het verleden te verbeelden.
Enquist raakt hier aan de meer algemene vraag hoe muziek en taal
zich tot elkaar verhouden. Kan muziek iets representeren (object of een
emotie) of is muziek wat haar wezen betreft autonoom? In haar essay ‘De
kleur van klanken’ gaat de schrijfster en filosofe Patricia de Martelaere op
deze vragen in. Volgens haar is muziek autonoom omdat daarin het meest
elementaire kenmerk van taal ontbreekt, namelijk de verbinding tussen een
signifiant (betekenaar) en een signifié (het betekende). Daarom ‘is de klank in
de muziek een autonoom gegeven, dat nadrukkelijk de aandacht op zichzelf
wil concentreren’.49 In haar lezing ‘Gebrauch der Stimme’ komt de schrijfster Margriet de Moor tot dezelfde conclusie. Muziek is autonoom: ‘Von
allen Künsten zeigt die Musik am eindeutigsten, daβ sie kein Abbild, keine
Interpretation, keine Illustration der sogenannten Wirklichkeit ist’. Muziek
gaat over muziek en de wereld van de literatuur is de literatuur. Dat muziek
het onzegbare zou uitdrukken, is volgens haar een gemakzuchtige en sen-
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Patricia de Martelaere, ‘De kleur van klanken’ in: Een verlangen naar ontroostbaarheid: Over leven, kunst en dood, Amsterdam: Meulenhoff en Leuven: Kritak, 1993, 124136.
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timentele gedachte. Muziek en taal zijn echter wel aan elkaar verwant omdat beide hun oorsprong vinden in de stem, volgens De Moor.50
De Moor’s opvattingen verschillen op het punt van de muziek en de literatuur van die van Enquist. In een essay waarin zij de muziek in de romans van Margriet de Moor en Anna Enquist met elkaar vergelijkt, komt
Mariëtte Polman tot de conclusie, dat kunst voor Enquist niet autonoom is
maar een middel om de werkelijkheid uit te drukken. Enquist herkent zich
volgens Polman niet in de opvatting dat literatuur uiteindelijk altijd over
literatuur gaat en haar proza is dan ook minder experimenteel dan dat van
De Moor.51 Polman’s gedachten sluiten aan bij wat ik hierboven heb opgemerkt over het realistische gehalte van de roman van Enquist: taal is bij
haar gerelateerd aan een herkenbare werkelijkheid, beweegt zich binnen de
grenzen van de taal en behoeft niet ‘ontregeld’ te worden.
Hierboven constateerde ik dat de indruk bestaat dat bij Enquist taal in
feite ontoereikend is om het verleden te verbeelden. Toch is het juist het
proces van het schrijven dat het hoofdpersonage in Contrapunt houvast
biedt. Het op literaire wijze componeren van de herinneringen aan haar
overleden dochter geeft haar troost. Door het schrijven richt zij een monument in taal op voor haar dochter waardoor de tijd geen kans krijgt om de
herinnering aan haar dochter te doen vergeten. Net als de muziek geeft het
schrijven structuur aan de tijd en biedt het zin en troost aan deze vrouw.
De roman laat zien dat naast het schrijven ook de muziek en het zelf
gekozen isolement de vrouw de steun geven die zij nodig heeft in de confrontatie met verlies en dood. Zij heeft daarbij het gevoel dat een beroep op
50

Margriet de Moor, Vom Gebrauch der Stimme: Über die Beredsamkeit von Sprache und
Musik, referaat in Wenen, april/mei 1996. www.ned.unievie.ac.at, geraadpleegd 31
augustus 2018.
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Mariëtte Polman, ‘Mens en melodie: een verontrustende verhouding. Muziek in
de romans van Margriet de Moor en Anna Enquist’, in: Literatuur 19 (2002), 5, 289296. Over de relatie en het verschil tussen muziek en taal: zie ook Th.W. Adorno:
‘Music is similar to language (‘sprachähnlich’). Expressions like musical idiom or
musical accent are not metaphors. But music is not language. Its similarity to language points to its innermost nature, but also toward something vague. The person who takes music literally as language will be led astray by it’. Theodor Adorno,
‘Music, Language, and Composition’ (1956) in: Richard Leppert (red.), Essays on
Music, Berkeley/Los Angeles/Londen: University of California, 2002, 113-126.
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een transcendente instantie buiten haar op een illusie berust. Zij kan zich
niet een godheid voorstellen, die als een hoeder van mensen naar haar omziet. Zij vertrouwt op haar eigen rede in tijden van verlies: ‘Als er geen hoeder is, dacht ze, als ik het moet doen met de zuinige minnaar die Ratio heet,
dan zet ik een keel op, dan schreeuw ik tegen de wind in de longen uit mijn
lijf’ (157). Het is een zelfbewuste houding, die ook het hoofdpersonage van
het gedicht ‘Andante’, waarmee dit hoofdstuk opende, typeert: ‘Als niet
wanhoop met windkracht tien in haar rug staat, wat houdt haar in gang?
Dat zij gaat houdt haar gaande. Zij gaat’.
Wat de bewonderde Bach betreft wordt de vrouw in haar rationele benadering van de werkelijkheid dan ook met een probleem geconfronteerd:
hoe is het mogelijk dat een intelligente man als de componist Bach zich tot
religie aangetrokken voelde en zich op kinderlijke wijze kon overgeven aan
God? Op dit punt laat de impliciete auteur van de roman ons geloven dat
Bach wel beter wist en dat zo’n houding alleen te verklaren valt vanuit een
diepmenselijke behoefte aan iemand die naar je omziet: ‘Hij (Bach) moest
het geweten hebben. Dat het niet waar was, een illusie. Als je wanhoop en
eenzaamheid zo kon verklanken, wist je dat er geen redding bestond en dat
je, uiteindelijk, alleen was’ (154). Deze oerbehoefte aan een hoeder, die jou
ziet, beschouwt de vrouw als iets dat in onze hersenen en denkstructuren is
voorgeprogrammeerd ‘als overlevingsstrategie, net als het vermogen om
taal te leren of muziek te horen’.52 Alleen door op psychologische wijze het
geloof te duiden kan de vrouw, zo laat ons de impliciete auteur geloven,
zich verzoenen met het feit dat Bach ‘gelovig’ was.

Kwartet (2014)
In de roman Kwartet, die in 2014 verscheen, wordt opnieuw het thema van
de muziek tot inzet van de roman gemaakt, waarbij het accent op het solitaire pianospel zoals in Het geheim en Contrapunt verlegd wordt naar het
52

Religie als ‘survival strategy’: het zijn ideeën die men ook bij Darwin tegenkomt
en waarop Richard Dawkins verder voortbouwt in zijn visie op ‘religion as a byproduct of something else’. Om te overleven kan een absoluut vertrouwen waardevol zijn, zoals kinderen hun ouders onvoorwaardelijk vertrouwen. Dawkins, The
God Delusion, 172-179.
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gezamenlijk musiceren als strijkkwartet.53 Het kwartet biedt natuurlijk een
prachtige en bruikbare metafoor als het gaat om de verbeelding van de
menselijke verhoudingen, waarin harmonie en dissonantie in een bepaalde
spanning tot elkaar staan.54 Niet voor niets leggen de kwartetleden zich toe
op het instuderen van een strijkkwartet van Mozart, dat de bijnaam heeft
gekregen van Dissonantenkwartet (KV 465). Het is een kwartet, dat begint
met een adagio, vol dissonanten, maar dat spoedig oplost in een harmonieus allegro. Een strijkkwartet is te vergelijken met een operatieteam in het
ziekenhuis, aldus een van de personages in de roman De verdovers (2011), die
voorafging aan Kwartet: ‘De operateur is natuurlijk de primarius, die doet
het moeilijkste kunstje. Maar als de cello daar niet een volle en zuivere baslijn onder speelt klinkt het nergens naar! Dankzij de cello kan de eerste
viool schitteren’.55 Deze onderlinge verbondenheid als strijkkwartet heeft
een troostende werking in tijden van verlies en dood, zoals nog zal blijken.
Een van de leden van het strijkkwartet omschrijft deze vorm van troost als
volgt: ‘Het is het kwartet. We speelden goed, zo goed als we kunnen. Muziek
geeft vorm aan je verdriet, het verklankt je verlies en biedt daar tegelijkertijd een soort troost voor’ (183). Muziek als de hoorbare verbeelding van
verdriet en tegelijkertijd als een vorm van troost: het zijn elementen die we
al eerder in het werk van Enquist zijn tegengekomen en die opnieuw –
maar nu in de interactieve setting van een kwartet – oplichten.
In de roman is in eerste instantie sprake van vier personages, die samen
een strijkkwartet vormen. Hugo, die viool gestudeerd heeft aan het conservatorium, speelt de eerste viool in het strijkkwartet. Het leven heeft hem
niet gebracht wat hij ervan verwacht had. Aanvankelijk werd hij directeur
van het Muziekcentrum in de stad, maar door opdrogende subsidies en lage
zaalbezetting verdween de klassieke muziek uit het Muziekcentrum en
53

Anna Enquist, Kwartet, Utrecht/Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2014.
Vergelijk het korte verhaal ‘The String Quartet’, van Virginia Woolf, waarbij het
strijkkwartet beschreven wordt vanuit het perspectief van de concertbezoeker, in:
Sandra Kemp (red.), Virginia Woolf, Selected Short Stories, Penguin Classics, 2000,
39-43. In de film A Late Quartet (2012) staat eveneens een strijkkwartet centraal.
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moest Hugo de gaten in de programmering vullen met commerciële activiteiten als beurzen, modeshows en bedrijfsfeesten. Hugo is somber gestemd
over het schrale culturele klimaat in de hoofdstad met een lokale overheid
die kunst uitsluitend in termen van rendement beschouwt. Hij woont samen met zijn dochtertje Laura, geboren uit een inmiddels ontbonden relatie, op een woonboot. Op deze woonboot komt het strijkkwartet regelmatig
bijeen om te musiceren.
Heleen, getrouwd en met twee zonen, is tweede violiste in het strijkkwartet. Zij is als verpleegkundige werkzaam in een artsenpraktijk en gaat
gebukt onder de toenemende bureaucratisering van de gezondheidszorg en
de onmacht om aan ouderen passende zorg te verlenen. Toch legt zij zich
niet neer bij de gegeven situatie en blijft geloven in het goede van de mens.
Haar idealistische levensinstelling wordt zichtbaar in haar deelname aan
een schrijfgroepje dat brieven schrijft aan gevangenen: ‘Ik zou nooit met
zo’n schrijfactie meedoen als ik het idee had dat ze allemaal in hun criminele leven willen blijven hangen. Ik geloof in verandering’ (147). Muziek als
verheffende factor kan in haar visie daarbij een belangrijke rol spelen. In
dat geloof komt zij uiteindelijk bedrogen uit, doordat de gevangene met wie
zij correspondeert, de crimineel Olivier (‘Ollie’) Helleberg, aan het eind van
de roman het complete strijkkwartet op gewelddadige wijze in gijzeling
neemt.
De overige twee leden van het kwartet, Carolien (cello) en Jochem (altviool), zijn met elkaar getrouwd. Carolien is arts van beroep en werkt in
hetzelfde gezondheidscentrum als Heleen terwijl Jochem thuis, afgesloten
van de buitenwereld, in zijn atelier werkt als vioolbouwer en restaurateur:
‘Hij spreekt het hout mompelend toe, tikt ertegen om te horen in welke
toonsoort het terugspreekt’ (19). Hun leven wordt bepaald door de dood van
hun beide kinderen, twee jongens van tien en twaalf jaar oud, die stierven
doordat op de terugreis van hun schoolreisje de bus waarin zij zaten verongelukte. Het verdriet waarin zij sinds dat moment gevangen zijn ontwricht
hun relatie. Carolien sluit zich op in haar verdriet en wijst, in tegenstelling
tot haar man, elke poging om over het rouwproces te praten af. Zij voelt
zich schuldig, omdat zij de kinderen indertijd in de rampzalige bus heeft
laten stappen. Ze lijdt aan wat zij noemt ‘overlevingsschuld’, een gevoel dat
op gespannen voet staat met de levenslust, die zij desondanks op sommige
momenten bij zich zelf ontdekt (210). Zij vlucht in haar werk als arts.
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Als vijfde personage in deze roman kan Reinier genoemd worden. Hij
was eens een gevierd cellist, maar nu hij tegen de tachtig loopt is zijn leefwereld ingekrompen tot de donkere en gesloten woonkamer van zijn huis.
Hij verlaat zelden zijn woning uit angst voor de boze buitenwereld en de
‘bejaardenpolitie’, die er in zijn visie voortdurend op toeziet of hij nog wel
compos mentis is. Zijn enige contact met de buitenwereld is Driss, een jongen
met een Marokkaanse achtergrond, die hem helpt bij het weggooien van
afval en het doen van boodschappen. Deze figuur zien we alleen door de
ogen van de oude cellist. Reinier voelt zich buitengesloten door de wereld
van de muziek. Zo ergert hij zich eraan dat de leden van het strijkkwartet
hem niet consulteren over de interpretatie van de muziek. Wel geeft hij nog
les aan zijn enige leerlinge Carolien met wie hij vroeger een relatie had.
Graag zou hij nog eens meespelen in een strijkkwartet of als tweede cellist
in het strijkkwintet van Schubert.56 Wat de vijf personages in deze roman
gemeen hebben is dat zij allen lijden onder een vorm van verlies. Hugo verloor zijn baan, Heleen lijdt onder het functieverlies van het gezondheidscentrum, Carolien en Jochem verloren twee kinderen en Reinier is zijn
roem en erkenning als cellospeler kwijt. Ieder van de leden van het kwartet
zou men daarom kunnen karakteriseren, met een term die gebruikt wordt
door een van de leden van het kwartet, als een ‘probleemeigenaar’ (212).
In 49 korte hoofdstukjes waarin telkens andere personages aan het
woord zijn, wordt ons het verhaal verteld, waarbij gebruik gemaakt wordt
van flashbacks, die ons meer vertellen over de achtergrond en de ideeën van
de personages. Doordat een kwartet de hoofdrol speelt in de roman, ontstaat als vanzelf de mogelijkheid om vanuit tenminste vier perspectieven
het verhaal te vertellen. Daardoor wisselt in de roman, waarin een onzichtbare verteller aan het woord is, het vertelperspectief voortdurend. Als lezer
kijken wij telkens met de ogen van een van de musici, al dan niet in combinatie met een van de overige spelers. Dit meervoudig vertelperspectief is
56

Enquist baseerde het personage van Reinier op haar eigen celloleraar, die jong
gestorven is. Door hem hier als hoogbejaarde op te voeren wil zij hem bij wijze van
hommage een leeftijd geven, die hij zelf nooit heeft gekend. Christine Ferniot,
‘Parfois je suis la caméra, parfois je suis dans le coeur des personnages’, interview
van Anna Enquist, Télérama 10 april 2016, www.telerama.fr.
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een opvallend verschil met Contrapunt, waarin uitsluitend gekeken en geschreven wordt vanuit het gezichtspunt van het hoofdpersonage.
De tijd waarin de roman speelt wordt in de omslagtekst van de roman
beschreven als ‘gesitueerd in een nabije toekomst’. Kenmerken van onze
huidige maatschappij, zoals een afname van de zorg voor ouderen, toenemende bezuinigingen op de cultuur en een criminele buitenwereld, worden
uitvergroot en doorgetrokken naar een nabije toekomst.
In de roman wordt een scherp contrast aangebracht tussen de buitenen de binnenwereld en het is dit perspectief dat de toon zet in deze muziekroman. De buitenwereld wordt als bedreigend en onveilig getekend, een
werkelijkheid waar men bang voor moet zijn. Het sterkst komt dat tot uitdrukking bij de oude celloleraar Reinier, die zich verschanst in zijn donkere
geblindeerde woonkamer en op zijn hoede is voor de buitenwereld, die het
op zijn vrijheid heeft voorzien. Maar ook in de perceptie van de jongere en
meer vitale leden van het strijkkwartet is de buitenwereld een frustrerende
wereld, waarin zij geconfronteerd worden met een schraal cultureel klimaat, waarin muziek niet meer gewaardeerd wordt, het muziekonderwijs
van de scholen verdwijnt en kinderen geen instrumenten meer leren bespelen. Het is een wereld waarin incompetente bestuurders en volksvertegenwoordigers de dienst uitmaken en de burger geconfronteerd wordt met
megalomane bouwprojecten die nooit kostendekkend zijn en altijd uitlopen. In de buitenwereld kun je gemakkelijk je baan verliezen, zoals Hugo
ervaart; bovendien neemt ze het niet nauw met de regels en bestraft ze de
schuldigen onvoldoende, zoals Carolien meent ten aanzien van de busmaatschappij en de chauffeur, die in haar visie schuldig zijn aan de dood
van haar kinderen. De buitenwereld is een constructie met een dubbel gezicht: aan de ene kant sluit zij jou buiten en aan de andere kant zou jij haar
het liefst willen buitensluiten. Terugtrekken in een veilige binnenwereld is
dan een aantrekkelijke optie.
Die veilige binnenwereld krijgt in de roman in diverse gestalten vorm.
Zo is het kwartet, waarin de vrienden samen musiceren, een veilige haven,
waarin de muziek een andere dimensie aan de dagelijkse werkelijkheid
geeft. Volgens Carolien is een strijkkwartet ‘het beste wat je kan doen, met
vrienden muziek maken’ (16). De boot van Hugo, waarop het strijkkwartet
samenkomt, is een metafoor voor een veilige wereld, die slechts met een
loopplank met de echte werkelijkheid verbonden is en waarop het – zo
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denkt men – goed toeven is. De boot wordt beschreven als een rommelige
chaos, die door Hugo af en toe eens opgeruimd wordt. ‘Dat moet je niet te
vaak doen, het is veel bevredigender als de rotzooi niet te overzien is. Je
moet de chaos laten groeien tot een ondraaglijk niveau, en dan pas ingrijpen. Dan heb je eer van je werk’, aldus de levensfilosofie van Hugo (46). De
boot met zijn chaos is het tegenovergestelde van de overgereguleerde maatschappij.
Niet alleen het kwartet en de boot zijn beelden voor de binnenwereld
waarin de personages zich graag terugtrekken uit angst en frustratie voor
de buitenwereld. Op andere plaatsen in de roman manifesteert zich eveneens een gesloten binnenwereld. Zo is het atelier van de vioolbouwer Jochem een gesloten ruimte waarin hij zich prettig voelt en het grootste gedeelte van zijn tijd doorbrengt. De wereld waarin zijn vrouw Carolien leeft
door zich op te sluiten in haar verdriet om het verlies van haar kinderen is
een gesloten wereld. Het enige personage dat zich niet afsluit van de buitenwereld is Heleen. Door haar idealistische correspondentie met gevangenen en haar geloof in de veranderbaarheid van mensen en in de verheffende kracht van de muziek, laat zij zien hoe binnen- en buitenwereld op elkaar betrokken zouden kunnen zijn. Het tragische is echter dat zij door
haar gedrag de levens van de leden van kwartet in groot gevaar brengt. En
dan wordt duidelijk dat de binnenwereld geen veilige beschutting biedt
tegen de buitenwereld want met alle geweld dringt deze in de vorm van het
gewelddadige gedrag van de crimineel Ollie de binnenwereld binnen. Binnen- en buitenwereld blijken geen tegengestelde begrippen te zijn maar
zijn nauw met elkaar verbonden en niet van elkaar te scheiden.
In de spanning tussen een binnen- en een buitenwereld hebben alle
personages, zoals we zagen, te maken met een vorm van verlies. Welke perspectieven die de personages kunnen helpen bij het omgaan met verlies,
biedt de roman? Of anders geformuleerd: wat houdt hen gaande en wat
biedt hen troost? In de eerste plaats laat de roman op dit punt zien hoe problematisch troosten kan zijn, zowel voor de ontvangers als de gevers van
troost. Het is namelijk geenszins vanzelfsprekend dat men zich wil laten
troosten. Soms is het verlies te groot en te heftig. Zo wordt het verdriet van
Carolien, de moeder van de twee verongelukte kinderen, gecompliceerd
door wat zij zelf ervaart als ‘overlevingsschuld’.
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Overlevingsschuld valt te omschrijven als het schuldige gevoel ten onrechte te leven terwijl geliefden door geweld of een ongeluk overleden zijn.
Het schuldige gevoel wordt nog versterkt door het al dan niet gerechtvaardigde gevoel zelf in gebreke te zijn gebleven. Kenmerkend is dat een toekomstperspectief vaak ontbreekt en het niet mogelijk is om nog echt van
het leven te genieten. De term ‘overlevingsschuld’ wordt vaak in verband
gebracht met de overlevingsschuld en overlevingsschaamte van slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de psychotherapie wordt duidelijk hoe
eenzaam personen met overlevingsschuld zich kunnen voelen, mede door
het onbegrip van de omgeving, zoals Primo Levi in zijn publicaties heeft
laten zien.57
Deze kenmerken van overlevingsschuld maken duidelijk hoe Carolien
het leven ervaart. Zij kan niet echt van het leven genieten: levenslust beschouwt zij als verraad aan haar omgekomen kinderen (209-10). Ook ziet zij
niets in therapieën, die haar zouden kunnen helpen, zoals zelfhulpgroepen
waarbij verdriet wordt gedeeld en lotgenoten elkaar steunen. ‘Rouwarbeid’
is een woord waar zij een uitgesproken hekel aan heeft, ‘alsof het een werkje
is dat op een gegeven moment klaar moet zijn. Dat is niet zo’ (172). Zij wil
blijven rouwen om op die manier dicht bij haar jongens te blijven, een gevoel, dat de vrouw in Contrapunt eveneens benadrukte, waar de voortschrijdende tijd een bedreiging is om de herinnering aan de overledene vast te
houden. Verder leven en rouwen zijn volgens Carolien twee zaken, die
naast elkaar kunnen bestaan. En het idee dat je verdriet zou kunnen delen
met anderen in een gespreksgroep is een illusie. Zij verschilt daarin sterk
van haar echtgenoot Jochem, die hulp van anderen onontbeerlijk vindt om
te voorkomen dat rouw en verdriet hun huwelijk totaal ontregelen.
57

Het bovenstaande is gebaseerd op het artikel van D. Wepster, ‘Over tegenoverdracht en empathie bij overlevingsschuld en overlevingsschaamte’, Tijdschrift voor
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Wat hen die treuren en hen die proberen daar iets aan te doen verbindt
is verlegenheid: de eerste groep staat afwerend ten opzichte van pogingen
om aan het verdriet iets te doen, de tweede groep weet niet goed hoe zij op
adequate wijze ondersteuning kan bieden. Zo geeft Heleen in een gesprek
met Hugo aan niet goed te weten hoe zij met Carolien moet omgaan: ‘We
beschermen haar een beetje, op het werk. Misschien te veel. Dat ergert haar.
Ik wou dat er regels waren, nu weet je nooit of je het goed doet’. Volgens
Hugo doe je het nooit goed: ‘Dat het nooit goed is, daar moet je mee leren
leven’ (62-3).
Deze verlegenheid brengt een gevoel van eenzaamheid met zich mee,
dat ik hierboven al signaleerde. In zijn boek Over troosten en verdriet spreekt
de pedagoog W. ter Horst uitvoerig over het verschijnsel eenzaamheid, dat
inherent is aan leed. ‘Zowel zij die lijden als zij die (willen) troosten, geven
aan dat het allemaal veel gemakkelijker zou gaan als ze maar niet op een
afstand werden gehouden’.58 Hij constateert hoe belangrijk gemeenschappelijkheid is in tijden van rouw. In de roman Kwartet wordt die gemeenschap gevormd door de leden van het strijkkwartet, die door het musiceren
met elkaar verbonden blijven. Het samen musiceren in kwartetvorm is op
zichzelf al troostend, maar bovendien biedt het kwartetspelen zelf aan rouwenden de mogelijkheid om iets aan hun eigen troost bij te dragen. In een
gesprek tussen Carolien en Jochem zegt Carolien over haar ervaring met
het spelen in het kwartet: ‘We begrepen elkaar alle vier zonder dat we iets
hoefden te zeggen. Het is idioot, maar ik voelde mij opgenomen, vastgehouden, gesteund. En ik schaamde me niet. Misschien omdat we zelf ook
speelden, iets bijdroegen? Dan hoef je je niet zo waardeloos te voelen’ (143).
En Jochem, haar echtgenoot formuleert op Reviaanse wijze: ‘Weet je wat
echt hielp? Het kwartet’ (143).59 Muziek is in deze roman geen solitair ge58

W. ter Horst, Over troosten en verdriet, Kampen: Kok, 1984, 7
Vgl. de uitspraak: ‘Muziek, dat helpt’ op de openingspagina van De Avonden van
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beuren zoals in de roman Contrapunt, waar de vrouw in alle eenzaamheid in
een afgesloten ruimte op haar piano speelt, maar een gemeenschappelijk
gebeuren, dat troostend werkt.
Maar ook de troost in de vorm van het samen musiceren wordt in deze
roman op hardhandige manier verstoord. Het tragische daarbij is dat als
gevolg van het idealisme van een van de leden van het kwartet, Heleen, het
geweld de groep binnendringt. Heleen trekt zich het lot van gevangenen
aan en gelooft in de verheffende kracht van literatuur en muziek. Dit idealisme wordt in deze roman niet beloond. Op dit punt laat de roman Saturday van Ian McEwan een andere wending zien. Ook daar gijzelde een crimineel een gezelschap. Maar bij McEwan doorbreekt de poëtische kracht
van het gedicht Dover Beach van Matthew Arnold de patstelling bij de gijzeling. Bij Enquist worden de kwartetleden door de crimineel gedwongen te
blijven musiceren om de politie te misleiden. Niet de kracht van de muziek
leidt tot het einde van de gijzeling maar het ingrijpen van de politie.
In besprekingen van de roman was er de nodige kritiek op dit gewelddadige einde: waarom had Enquist daarvoor gekozen?60 Was zij klaar met
haar beschouwingen over de teloorgang van de cultuur in een klimaat van
kaalslag? Of probeerde zij een roman te schrijven, die zou lezen als een
thriller, zoals de uitgever de roman in de markt zette? Het gewelddadige
einde van de roman is dichter bij de werkelijkheid dan men zou denken,
gezien de aanslagen rond muzikale manifestaties zoals in Parijs (2015) en
Manchester (2017). Het geeft de lezer het ongemakkelijke maar wellicht
realistische gevoel dat het nergens veilig is in deze wereld en dat ook de
muziek daartegen geen bescherming biedt.

Conclusie
In dit hoofdstuk stonden drie romans van de schrijfster Anna Enquist centraal: Het geheim, Contrapunt en Kwartet, romans, waarin de personages met
tretten, Amsterdam/Antwerpen: Arbeiderspers, 2011, 191-200 (eerder verschenen
in: Diederik van Vleuten, Het volle leven: herinneringen aan Gerard Reve, De Bezige
Bij, 2006).
60
Dries Muus, ‘De valse noten van Anna Enquists Kwartet’, HP/De Tijd, 23 juni
2014; Daniëlle Serdijn, ‘Thriller is geen thriller maar pamflet tegen de kaalslag’, De
Volkskrant, 14 juni 2014.
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diverse vormen van verlies worden geconfronteerd. Meest pregnant is het
verlies van kinderen maar ook andere vormen van verlies, zoals van relaties,
werk of gezondheid komen aan de orde. Hoe gaan de romanfiguren om
met dat verlies en wat biedt hun troost? Om dit in kaart te brengen, maken
we weer gebruik van het in het eerste hoofdstuk gepresenteerde model van
Jedan.
In de eerste plaats functioneert troost langs de weg van het reguleren
van het verdriet, zodat er een vorm van verdriet gevonden wordt, die hanteerbaar is. Verbondenheid en vriendschap spelen hierbij een belangrijke
rol, zoals zichtbaar wordt in de roman Kwartet. De betrokkenheid, zoals die
door de leden van het strijkkwartet wordt uitgestraald, geeft steun bij het
verwerken van het verlies en doorbreekt de eenzaamheid waarin zowel
degenen die troosten als degenen die getroost worden kunnen belanden.
Wanneer het gaat om het leven weer op orde te brengen – de tweede
dimensie van troost – speelt muziek in de geanalyseerde romans van Enquist een essentiële rol. In muziek en vooral in het actief musiceren ervaren
de personages een troostende kracht, die hen samenbindt en hen uittilt
boven het verlies dat hen is overkomen. Voor het hoofdpersonage in Het
geheim is het pianospelen de drijvende kracht om vol te houden en niet op te
geven. De vrouw in Contrapunt ervaart hoe het dagelijkse pianospelen haar
tot steun is en zij gebruikt daarvoor de metafoor van ‘loopbrug’ of ‘wankel
plankier’ als een letterlijke constructie van zin (185). Voor de leden van het
strijkkwartet in Kwartet verschaft het samen musiceren zin en troost bij hun
individueel verschillende vormen van verlies.
Zo speelt in alle drie romans de muziek een belangrijke rol, maar de
manier waarop ze troost verschaft, is verschillend. Muziek is in Het geheim
verbonden met de wil om te blijven spelen als uitvoerend musicus, terwijl
de muziek in Contrapunt tot functie heeft om de tijd te ordenen, zowel de
dagelijkse tijd als de tijd om de herinneringen aan de overledene vorm te
geven. In Kwartet gaat het om de muziek als taal van communicatie, een
non-verbale manier van communiceren die de leden van het kwartet met
elkaar verbindt in goede en vooral ook in slechte tijden. Tegelijkertijd laat
de analyse van de romans zien hoezeer muziek een kwetsbaar gegeven is
dat verdedigd moet worden. Zo moet de pianiste Wanda in Het geheim
voortdurend de muziek en het musiceren op haar echtgenoot bevechten. En
in Kwartet dreigt de muziekbeoefening steeds minder ruimte te krijgen,
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onder andere doordat muziekcentra sluiten. In kritieke situaties zoals een
gijzeling blijkt de muziek geen transcenderende kracht te hebben, die een
tegenwicht kan vormen tegen geweld en terreur. Men zou het einde van
deze roman zelfs metaforisch kunnen opvatten als markering van het moment waarop niet alleen de spelers in gijzeling genomen worden, maar ook
de muziek zelf.
In de derde plaats kan troost gekoppeld worden aan een ‘world view’,
een levensbeschouwing, die steun biedt in moeilijke tijden. In de romans
van Enquist speelt religie geen troostende rol. Ten aanzien van religie stellen de personages zich juist afwerend op. Zo worden in Het geheim negatieve opmerkingen gemaakt over de psychiatrische zorg van een christelijke
instelling en hetzelfde gebeurt ten aanzien van een christelijke basisschool.
In Contrapunt worden de religieuze overtuigingen van Bach in twijfel getrokken. Waar algemeen wordt aangenomen dat religie voor Bach een diepe levensovertuiging was, heeft het hoofdpersonage de neiging op dit punt
religie ‘weg te masseren’ door aan te nemen dat Bach wel beter wist. Uiteraard is dit een visie van een romanpersonage, maar soortgelijke gedachten worden door Enquist ook elders verwoord als het gaat om de spanning
die zij meent waar te nemen tussen het esthetische aspect van muziek en
religieuze overtuigingen van de componist of de religieuze setting van de
compositie. Zo is zij van mening dat Mozart de tekst van zijn Requiem volstrekt seculier interpreteert: het gaat in het Requiem niet over het hiernamaals maar over het heden.61 Overigens ontbreekt deze polemiek tegen
religie geheel in Kwartet. Daar is sprake van een seculiere wereld, waarin
tegen religie en God zelfs geen front meer wordt gemaakt.
In de romans van Enquist vinden personages echter niet alleen in de
muziek en in het musiceren troost. Ook het proces van het schrijven geeft
houvast in moeilijke tijden, zoals de vrouw in Contrapunt laat zien. Daarmee
wordt een laatste dimensie van troost zichtbaar, waarbij het leven van de
overledene wordt beschreven om het op die manier in een verhaal te bewaren. En dat is waar de vrouw in Contrapunt mee bezig is: door al schrijvend
het leven van haar dochter in herinnering te roepen creëert zij ‘een klinkend
61
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grafmonument voor het verloren kind’.62 Op deze wijze ordent zij niet alleen de chaos die het verlies teweeg brengt, maar heeft zij ook het troostende gevoel dat de band tussen haar en haar dochter bewaard blijft en dat er
sprake is van wat in de rouwliteratuur genoemd wordt een ‘continuing
bond’.
In het begin van dit hoofdstuk stelde ik de vraag of er verwantschap
bestaat tussen de visie van de auteur Anna Enquist en de ideeën van het
New Atheism. Er zijn een aantal raakvlakken te constateren, waarbij bedacht moet worden dat het gedachtegoed van de nieuw-atheïstische denkers niet een monolithisch geheel vormt en het literaire werk van Anna
Enquist op dit punt evenmin eenduidig is. Wel kan worden gesteld dat in
de romans van Enquist een wereldbeeld naar voren komt, dat volstrekt seculier gekleurd is. De personages laten zich leiden door een autonome levensvisie en maken hun eigen keuzes in het leven. De verwantschap met
het nieuwe atheïsme komt ook tot uitdrukking in hun kritische visie op
geloof en religie, waarvan hierboven enkele voorbeelden zijn gegeven.
De verwantschap met het nieuwe atheïsme is ook zichtbaar in de bijzondere plaats die cultuur in de romans van Enquist inneemt, vooral wanneer het gaat om het belang van de muziek, die mensen verbindt en troostend werkt. Het slot van de roman Kwartet tekent echter een pessimistisch
wereldbeeld. De wereld in de romans van Enquist is tragisch en geeft weinig reden tot optimisme. In Contrapunt wordt een wereld geschetst, waarin
het leven onbetrouwbaar is en waarin niets bescherming biedt tegen verlies: ‘Je liep over bekende wegen en ineens opende zich een kloof waarin
alles verdween. Zonder geluid’.63 Mensen staan er in feite alleen voor, het
perspectief is weinig rooskleurig en een mens kan alleen maar constateren
dat ‘het is zoals het is’. Dat staat haaks op de visie op de wereld en de mensen zoals we die in het nieuwe atheïsme aantreffen. Daar overheerst het
optimisme en spelen ratio, cultuur en natuurwetenschappen een beslissende rol, zodat de wereld door het toedoen van mensen een betere plaats kan
worden. In dit opzicht vallen de romans van Enquist buiten het optimistische wereldbeeld van het nieuwe atheïsme.
62
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Enquist, Contrapunt, 192.
Enquist, Contrapunt, 19.

HAFID BOUAZZA

7. Hafid Bouazza
Inleiding
‘Het land van herkomst’ luidde het thema van de Boekenweek in 2001 met
als ondertitel: ‘Schrijven tussen twee culturen’. Twee auteurs, beiden schrijvend tussen twee culturen, bepaalden het gezicht van dit evenement, georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek: Salman Rushdie en Hafid Bouazza. Over Rushdie is gesproken in
vijfde hoofdstuk. Ik positioneerde hem als een auteur, die als ex-moslim de
wereld beschouwt vanuit een seculier en atheïstisch standpunt, dat verwant
is aan het nieuwe atheïsme. In dit hoofdstuk staat de auteur Hafid Bouazza
centraal, die met Rushdie gemeen heeft dat ook hij schrijft ‘tussen twee
culturen’ en in zijn romans en essays blijk geeft van een atheïstische levensvisie waarbij hij zich kritisch opstelt ten opzichte van religie, in het bijzonder de islam. Er is nog een overeenkomst tussen deze schrijvers: beiden
hebben te maken met het door migratie teweeggebrachte fenomeen van de
‘ontworteling’ en zowel Rushdie als Bouazza beschouwen deze niet als een
trauma maar als een ongedachte mogelijkheid om over grenzen in de brede
zin van het woord heen te stappen. Maar hoe gaan de personages in de romans van Hafid Bouazza om met verlies en dood?
Positionering
Bij gelegenheid van bovengenoemde Boekenweek schreef Bouazza het veelgeciteerde essay Een beer in bontjas, waarin hij zich profileert als een autonoom schrijver die niet afgemeten wil worden aan zijn etniciteit.1 Geboren
1

Hafid Bouazza, Een beer in bontjas: Autobiografische beschouwingen, Amsterdam:
Prometheus, 2004. Dit is een bewerking van het gelijknamige Boekenweekessay
uit de Boekenweek 2001. Citaten verwijzen naar de editie uit 2004. De parabel in
dit essay ontleent Bouazza aan het kinderboek van Frank Tashlin The Bear That
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in Marokko in 1970 en sinds zijn zevende jaar wonend in Nederland zoekt
Bouazza naar de juiste karakterisering van zijn auteurschap. Hierbij passeren verschillende opties de revue, zo blijkt uit bovengenoemd essay: ‘Nederlandse schrijver van Marokkaanse afkomst met de Nederlandse nationaliteit’, afgekort als N.S.M.A.N.N., Marokkaans-Nederlandse schrijver, Marokkaanse schrijver. Geen van deze drie opties kan Bouazza bekoren. ‘Wat
is er mis met de aanduiding ‘auteur’ of ‘schrijver’, zonder de last van een
topografische bochel?’, zo schrijft hij (15). In het bovengenoemde essay
maakt Bouazza duidelijk dat hij geen ‘migrant-schrijver’ tussen twee culturen wil zijn. Een schrijver wordt niet bepaald door zijn etniciteit maar door
de taal die hij schrijft: ‘De taal is het enige land waarin de schrijver zich
thuis voelt. De taal is zijn identiteit, stijl zijn paspoort’ (67). Waarom zet
Bouazza zich zo af tegen een positionering als schrijver ‘tussen twee culturen’?
Zijn verzet laat zich begrijpen tegen de achtergrond van het debat in de
jaren negentig van de vorige eeuw over de multiculturele samenleving en de
plaats van migrantschrijvers daarin. Deze migrantschrijvers kregen in jaren negentig ruime aandacht, omdat ze gezien werden als een teken dat de
multiculturele samenleving succesvol verliep. De waardering voor hen
kwam voort uit een bewondering van Nederlandse kant voor het exotische
dat zij geacht werden te representeren. Daarmee werden zij aan de ene
kant op het schild gehesen, maar aan de andere kant in een keurslijf gedrongen omdat zij geacht werden dat exotische te laten zien in hun literaire
werk. Het gevolg is dat migrantschrijvers zich voelden opgesloten als in een
getto, zoals Salman Rushdie dat formuleerde in zijn essay over de term
‘Commonwealth literature’. Volgens Rushdie is deze term een ‘unreal,
monstrous creature of the imagination’, die bedacht is vanuit de heersende
positie (Engelse taal en literatuur) om de ander op een ondergeschikte
plaats te zetten. Rushdie meent dat er niet zoiets als ‘Commonwealth literature’ bestaat en dat literatuur niet bepaald moet worden door etnische of
geografische kaders.2 Hij sluit zich aan bij het in de ‘cultural studies’ veel
Wasn’t, 1946. De Nederlandse vertaling door Hafid Bouazza verscheen in 2004 bij
Van Goor in Amsterdam.
2
Salman Rushdie ‘”Commonwealth literature” does not exist’ (1983) in: Imaginary
Homelands, Londen: Vintage Books, 2010, 61-70.
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besproken boek van Edward Said, Orientalism uit 1978. Said definieert orientalisme als een manier van denken, gebaseerd op een onderscheid, zowel
in ontologische als epistemologische zin, tussen ‘het Oosten’ en ‘het Westen’: het Oosten is in de ogen van het Westen de ‘Other’ (vreemd, exotisch,
oosterse pracht en praal, despotisme, wreedheid, sensualiteit). Oriëntalisme heeft echter nog een ander aspect in zich: het is de westerse manier om
te domineren, te herstructureren en macht uit te oefenen over het oosten.
Op deze manier bepaalt volgens Said het Oriëntalisme het discours over
‘oost’ en ‘west’, zodat het westen in staat is zich te profileren ten koste van
het oosten.3
In de publicaties van een aantal Nederlandse literatuurwetenschappers over het fenomeen ‘migrantschrijver’ wordt dit thema van de ‘Ander’
eveneens genoemd. Liesbeth Minnaard, Henriëtte Louwerse en SjoerdJeroen Moenandar laten zien dat door accentuering van het veronderstelde
‘exotische’ in het werk van migrantschrijvers, deze auteurs in de positie van
de ‘Ander’ gedrukt worden, terwijl zij vooral zichzelf willen zijn. Dit geldt in
het bijzonder voor Bouazza. Hij wil, zoals al opgemerkt, een autonoom
schrijver zijn met een identiteit die niet bepaald wordt door het land van
herkomst.4
Toch is Bouazza in dit opzicht ambigu, omdat hij zijn culturele achtergrond wel degelijk gebruikt in zijn literaire werk. De exotische wereld van
Marokko als de ‘andere’ wereld is in de romans en verhalen van Bouazza
tastbaar en voelbaar aanwezig. Maar tegelijkertijd maakt Bouazza gebruik
van stereotypen, die op groteske wijze worden uitvergroot, waardoor, volgens Moenandar, deze stereotypen tegelijkertijd ontwricht worden. Moe3

Edward W. Said, Orientalism, New York: Vintage Books, 1979, 1-4.
Henriëtte Louwerse, Homeless Entertainment: On Hafid Bouazza’s Literary Writing,
Oxford etc.: Peter Lang, 2007; Sjoerd-Jeroen Moenandar, Verdorven grensplaatsen:
Ontmoetingen tussen moslims en niet- moslims in de Nederlandse literatuur (1990- 2005),
Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2012. Engelse editie: Depraved Borderlands:
Encounters with Muslims in Dutch Literature and the Public Debate, Frankfurt am Main:
Peter Lang Gmbh, 2013. Liesbeth Minnaard, ‘Every carpet a flying vehicle? Multiculturality in the Dutch literary field’, in: Wolfgang Behschnitt, Sarah De Mul en
Liesbeth Minnaard (red.), Literature, Language, and Multiculturalism in Scandinavia
and the Low Countries, Amsterdam/New York: Rodopi, 2013, 97-122.
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nandar wijst er in dit verband op dat het groteske bij Bouazza niet carnavalesk is maar iets sombers en verontrustends heeft.5 Niet alleen overdrijft
Bouazza de beschrijvingen van Marokko en Nederland maar hij speelt ook
met die beelden door ze schijnbaar te verwisselen. Waar bijvoorbeeld in de
novelle Spotvogel de lezer in de Marokkaanse plaats Gorthoem denkt te zijn,
suggereert Bouazza dat de plaats van handeling in feite Gorinchem is, gelegen aan de rivier de Mírwadi (Merwede). Zo ontstaat een spel van misleiding op zo’n manier dat: ‘..de verhalen niet zijn opgedaan in het land van
herkomst, maar in het land van vestiging. Zij zeggen niets over dat land,
maar alles over de werking van zijn voorstellingsvermogen’.6
Dat ‘voorstellingsvermogen’ is de verbeeldingswereld van de auteur,
het land waarin hij wil wonen. Bouazza beschrijft dat land, waarin geen
onderscheid naar afkomst gemaakt wordt, in woorden die refereren aan de
profeet Jesaja: ‘Daar rust de leeuw naast de hinde, en inderdaad, de kameel
naast de koe. Waar de verbeelding regeert, daar is vereniging’.7 Bouazza wil
niet anders dan als ‘gewone’ auteur gelezen worden, wiens identiteit niet
bepaald wordt door enige geografische context. Toch kan, zoals Louwerse
terecht opmerkt, context nooit helemaal uitgesloten worden. Het alternatief zou zijn dat men bij de interpretatie van een tekst vooral de tekst zelf
voorop stelt en zich niet laat misleiden door de ‘biographical fallacy’ waarvoor het New Criticism ons waarschuwde. Dat zou echter onjuist zijn. De
relatie tussen tekst en de context van de schrijver, is altijd, aldus Louwerse,
een gecompliceerd en delicaat gegeven maar het heeft geen zin om uitsluitend te focussen op het literaire aspect. Het komt erop aan een goede balans
tussen beide te vinden.8 Dat spoor volgt ook mijn interpretatie van het literaire werk van Bouazza. Voor mijn onderzoek betekent dat, als het gaat om
het thema ‘verlies’, er ook aandacht moet zijn voor vormen van verlies die
gerelateerd zijn aan migratie. In dit verband kan men denken aan verlies
5

Moenandar, Verdorven grensplaatsen, 151. Moenandar citeert hier Bakhtin, die
spreekt over het ‘romantische groteske’, dat de angst verbeeldt en de lezer bang
maakt.
6
Bouazza, Beer in bontjas, 104.
7
Bouazza, Beer in bontjas, 73. Het visioen van Jesaja, waaraan Bouazza refereert, is
te vinden in Jesaja 11.
8
Louwerse, Homeless Entertainment, 16.
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van identiteit, verlies van vaderland en moedertaal, die een gevoel geven
van ontworteld te zijn. Deze thema’s verbeeldt Bouazza zeer zeker in zijn
romans, maar het gebeurt altijd met een ‘twist’, waardoor het discours over
deze thema’s ondergraven wordt en nieuwe en onverwachte perspectieven
zich aandienen.
Zoals Bouazza niet geassocieerd wil worden met Marokko en het label
‘migrant-auteur’, zo wil hij ook niet geassocieerd worden met de religie van
de islam. Integendeel: hij heeft zich bij diverse gelegenheden een scherp
criticus van de islam betoond. Zo poneert hij in een opiniestuk in 2002 tegen de achtergrond van de aanslagen van 11 september 2001 op het World
Trade Center in New York: ‘De trieste affaire met Salman Rushdie tegen wie
de fatwah werd uitgesproken heeft een dieper trauma blootgelegd dan erkend is. Niet alleen de vrijheid van meningsuiting is in het geding, ook de
vrijheid van diversiteit en gelijkgerechtigdheid. Dat zijn de belangrijkste
fundamenten van de Nederlandse samenleving’.9 De samenleving die de
islam voor ogen staat, wijkt volgens Bouazza op vele punten af van wat in
Nederland gangbaar is. Met name de achtergestelde positie van de vrouw is
Bouazza een doorn in het oog, zoals hij onder woorden bracht in zijn in
2015 verschenen pamflet De akker en de mantel: over de vrouw en de islam.10
Bouazza is van mening dat in Nederland veel te naïef en te tolerant wordt
gereageerd op de in zijn ogen intolerante en polemische islam, met het
gevolg – ook hier keert het thema van de ‘Ander’ terug – dat ‘het ene deel van
de bevolking een vreemde is voor het andere’.
Daarentegen biedt, aldus Bouazza, literatuur juist een veelzijdige benadering van de werkelijkheid, die hij mist in de religie. In een interview uit
2003 verwoordt hij het aldus: ‘De retoriek van de koran vind ik wel prachtig,
vooral het poëtische en de klankrijkdom. Maar het geloof ben ik kwijtgeraakt toen ik literatuur ontdekte. Die gaf een andere werkelijkheid, een
veelzijdige spiritualiteit, die ik miste in de godsdienst. Religie is voor mij te
eenduidig, te eenvormig, en laat ook geen ruimte open voor de verbeelding.
Literatuur heeft juist meer kanten. Dat prisma van de literatuur is de basis
9

Hafid Bouazza, ‘Moslims kwetsen Nederland’, NRC Handelsblad, 2 maart 2002.
Hafid Bouazza, De akker en de mantel: over de vrouw en de islam, Amsterdam: Querido, 2015.
10
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van een soort persoonlijk humanisme’.11 De manier waarop Bouazza de
eenduidigheid van religie stelt tegenover de meerduidigheid van de literatuur, doet denken aan de manier waarop over deze verhouding binnen het
nieuwe atheïsme wordt gedacht. Ook daar is literatuur de ruimte waarin
alles gezegd en gedacht kan worden.
Het proza dat Bouazza schrijft is een mengeling van stijlen, woorden,
kleuren en geuren, even bont als een middeleeuwse raamvertelling. Sprookjesachtige elementen duiken erin op, zoals vliegende tapijten en mensen
die in bomen of vogels veranderen. Vertellingen die doen denken aan de
exotische verhalen uit de Arabische Duizend-en-één nacht, die volgens Bouazza wortelen in de middeleeuwen. Bouazza’s proza is beeldend, sensueel en
vol geuren. Met een paar woorden weet hij bijvoorbeeld ‘de gelukkige chaos’
van een bazaar neer te zetten en de overdaad aan geuren van specerijen op
de markt in woorden te vangen. Een ander stijlmiddel dat Bouazza toepast
is dat van de personificatie. Zo is er – om een aantal voorbeelden te noemen
uit de te bespreken roman Paravion – sprake van een verward stoplicht (53),
een zwerfkei, die zich onder een boom gezet had om wat verkoeling te vinden (70) en een bed, dat opgelucht ademhaalt na de erotische escapades van
een migrant met een Nederlandse vrouw (155). Maar vooral op de natuur
past Bouazza personificatie toe: een beekje had pas leren lopen (70), een
krekel probeert zijn morse uit, een koekoek geeft een eeuwigheid aan uren
aan, de stilte bereidt zich voor op de siësta (82).
Het bijzondere van Bouazza’s sprookjesachtige stijl is dat deze zich
moeiteloos laat combineren met de hedendaagse tijd: vliegende tapijten en
auto’s vermengen zich met elkaar en de geluiden van de geitenbellen vloeien samen met het getjilp van de mussen op de bovenleiding van de tram in
Amsterdam.12 Een ander kenmerk van zijn stijl is het op verrassende wijze
combineren van woorden die elkaars tegengestelden zijn. Zo omschrijft hij
in de novelle Spotvogel de depressie van het hoofdpersonage als een ‘bonte
duisternis’.13
11

René Appel, ‘Nederland is als water en wind: schrijver Hafid Bouazza over taal
en literatuur’, Onze Taal, mei 2003, 120.
12
Hafid Bouazza, Paravion, Amsterdam: Prometheus, 2004.
13
Hafid Bouazza, Spotvogel, Amsterdam: Prometheus, 2009, 11.
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Zoals Bouazza een misleidend spel speelt met de context van zijn verhalen, zo is het ook gesteld met de exotische taal die hij gebruikt. De lezer
moet vooral niet denken dat dit exotische element te relateren is aan zijn
Marokkaanse achtergrond. De bron van deze exotische taal blijkt het Nederlands te zijn, dat veel bloemrijker en lichtvoetiger is dan menige autochtone Nederlander denkt: ‘Het Nederlands is ontegenzeggelijk ook een Vederlands’. De exotische melodie van het proza van Bouazza wordt gespeeld,
zoals hij zelf formuleert, ‘op de vedel en trombone van de Nederlandse taal’.
Middelnederlandse woorden worden aangevuld met vondsten ontdekt in
de schatkamer van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Binnentreden in
de wereld van de taal, waarbij elk woord ‘een spookhuis van verandering en
gedaanteverwisseling’ is, noemt Bouazza een ‘bewustzijnsverruimende
ervaring, waar niets – maar dan ook niets – tegenop kan’.14 Aldus de schrijver in zijn essay uit 2001. Het zijn typeringen van taal, die te herkennen zijn
in zijn eigen proza, waar metamorfoses van de werkelijkheid en van personages volop aanwezig zijn. Ook de bewustzijnsverruimende ervaring die de
taal en het schrijven met zich meebrengen, is een element, dat terugkeert in
Bouazza’s denken en schrijven over verbeelding en de ultieme vorm van
verbeelding: de hallucinatie. De roman Meriswin die in dit hoofdstuk uitgebreid ter sprake komt, getuigt daarvan.
De keuze van Bouazza om een autonoom schrijver te willen zijn heeft
consequenties voor de manier waarop hij zijn taak als auteur beschouwt. Zo
vindt hij het onjuist dat een schrijver de maatschappij een spiegel zou moeten voorhouden: ‘Kunstenaars zijn geen kappers; alleen zij houden de mensen een spiegel voor’. Dat betekent dat hij voor zichzelf geen taak ziet weggelegd om aan maatschappelijke debatten bij te dragen: ‘Een schrijver bepaalt in de literatuur niet zijn maatschappelijke, maar zijn artistieke positie. Maatschappelijke problemen hebben maatschappelijke oplossingen
nodig’. In dezelfde lijn ligt zijn antwoord op de vraag of literatuur een vorm
van troost kan zijn. Volgens Bouazza is de schrijver geen ‘troostdokter’, die
met zijn literatuur herkenning bij de lezer oproept: ‘uw trauma’s zijn mijn

14

Bouazza, Beer in bontjas, 101, 102.

[ 223 ]

GELOVEN IN FICTIE

[ 224 ]

trauma’s’.15 De conclusie is daarom dat als het gaat om troost en weerbaarheid, deze door de lezer zelf vanuit de tekst geconstrueerd moeten worden.
In dat spoor wil ik de teksten van Bouazza lezen vanuit de vraag hoe
personages, die in hun leven geconfronteerd worden met verlies en dood,
daarmee weten om te gaan. Aan welke vormen van troost ontlenen zij
steun? Verlies is in alle drie gekozen romans aanwezig: in Paravion gaat het
om verlies van identiteit ten gevolge van migratie, in Spotvogel is er het verlies van de geliefde en het verlies van de creativiteit van het schrijven, in
Meriswin gaat het om het verlies van de greep op het eigen bestaan en verlies van de zin van het bestaan. In alle drie romans is de dood in een of andere vorm volop aanwezig zoals we zullen zien.

Paravion (2004)
Bouazza wil geen ‘migrantschrijver’ zijn, zoals we eerder zagen, maar zijn
roman Paravion (2004) gaat wel over migratie in een meervoudige betekenis. Allerlei connotaties spelen bij het woord ‘migratie’ mee in deze roman.
Het woord migratie doelt op meer dan alleen de verhuizing van het ene
land naar het andere, het is ook de aanduiding van een metamorfose die
men ondergaat. Want wie migreert, verandert en is nooit meer dezelfde.
Terugkeer naar de oude situatie is niet mogelijk, want ‘geen hart kan kloppen in twee oorden tegelijk’ (131). Migratie brengt een verlies aan identiteit
met zich mee maar de vraag is of dat alleen verlies is.
Paravion, waaraan de roman zijn titel ontleent, is het land van melk en
honing dat als een magneet werkt op de inwoners van de Abqar vallei in het
land Morea (naar de middeleeuwse benaming ‘Moorlant’, een oude benaming voor Marokko, om aan te geven dat we hier met een sprookjesachtige
vertelling te maken hebben). Het land Paravion blijkt de literaire verbeelding te zijn van Amsterdam: de rivier de Amstel wordt met name genoemd
en in Paravion ligt een paradijselijke tuin, die sterk doet denken aan het
Vondelpark, een tuin die ‘geilheid en walging’ oproept bij de migranten uit
Morea: ‘Werkelijk onbeschaamd waren de wezens in het groene centrum
van Paravion, waar het verboden leek kleren te dragen’ (142). De naam ‘Paravion’ is ontleend aan het opschrift (‘par avion’) op het luchtpostpapier dat
15

Bouazza, Beer in bontjas, 62-72.
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op ongeregelde tijden in Morea arriveert en dat voor de inwoners tot een
eigennaam voor het beloofde land wordt.
In deze roman kunnen vier personages worden onderscheiden. Allereerst Baba Baloek, die in drie gedaanten verschijnt: als grootvader, als zoon
en kleinzoon. In de roman spelen namelijk drie generaties mannen een rol,
die alle drie de naam Baba Baloek dragen.16 De grootvader migreerde vanwege de slechte economische omstandigheden in Morea naar het land Paravion en stuurde zeven jaar geleden een brief, die zijn zoon Baba Baloek en
diens vrouw Mamoerra (die beiden niet kunnen lezen) als een kind tussen
hen in koesterden en die hun troost biedt voor het verlies van de
(groot)vader. De zoon besluit op een bepaald moment ook naar het beloofde
land te vertrekken: het vertrek had geheim moeten blijven, maar in zo’n
klein dorp blijft niets geheim en op de morgen van vertrek staan alle mannen gereed om richting Paravion af te reizen. Ze arriveren allen in Paravion, behalve Baba Baloek, die in zee stort vanwege een defect aan zijn vliegend tapijt van het inferieure merk ‘Nevernym’. Achter blijven hun vrouwen, die allen zwanger blijken te zijn en na verloop van tijd allen bevallen
van een dochter. Alleen Mamoerra baarde, later dan de anderen, een zoon:
Baba Baloek, de derde generatie. Zelf sterft zij bij de bevalling van haar
zoon maar belooft hem nooit te zullen verlaten. Opgegroeid leidt de jonge
Baba Baloek het idyllische leven van een herder, omringd door enkel vrouwen en meisjes. In bucolische beelden wordt ons het leven van deze herder
geschetst, waarbij Baba Baloek de weg in het leven en de liefde wordt gewezen door een mysterieus meisje, dat – zo blijkt op de laatste pagina’s van de
roman – de geest van zijn moeder Mamoerra belichaamt.
Het tweede personage is de boven al genoemde Mamoerra, die is getrouwd met Baba Baloek 2, en die de moeder is van Baba Baloek 3. Mamoerra wordt getekend als een vrouw die haar man hevig mist, nadat hij is afgereisd naar Paravion. Met dit verlies gaat zij op een bijzondere manier om:
iedere keer als zij met de maaltijd begint, nodigt zij haar afwezige man uit
om de eerste hap te nemen (38). Omstanders moeten hier om lachen, ‘voor
16

Volgens Bouazza koos hij drie identieke namen voor drie generaties als een literaire knipoog naar de bestseller van Marianne Fredriksson over drie generaties
vrouwen: Anna, Hanna en Johanna. Zie: Arjan Peters, ‘Meer een westerse projectie
dan werkelijkheid’, De Volkskrant, 17 oktober 2003, interview met Hafid Bouazza.
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Mamoerra was het echter ernst, haar man kon niet werkelijk weg zijn als ze
zijn aanwezigheid rondom zich voelde’ (38). Iedere dag kookt zij vis voor
hem, maar op een bepaald moment stopt zij daarmee en zegt: ‘hij kan geen
vis meer zien’ (44). Misschien betekent dit dat deze bijna rituele handeling
geen effect meer heeft en dat een nieuwe periode aanbreekt waarin op een
andere manier met de aanwezige/afwezige echtgenoot zal worden omgegaan. Mamoerra, de moeder van de jonge herder Baba Baloek, bezingt in
een teder lied de verbondenheid tussen moeder en kind in de tijd van de
zwangerschap. Als het kind de baarmoeder verlaat en de navelstreng wordt
doorgesneden ontstaat een leegte, die altijd voelbaar blijft, wellicht een
metafoor voor de leegte die ontstaat wanneer men migreert. Zoals er bij een
geboorte geen weg terug is wanneer de navelstreng wordt doorgesneden,
zo is dat ook het geval bij migratie.17 Bij de geboorte van haar zoon, Baba
Baloek 3, overlijdt Mamoerra. Het ritueel van de maaltijd wordt ook na haar
dood in ere gehouden door degenen die zich altijd om haar bekommerd
hadden, de Siamese tweeling Cheira en Heira: ‘Ze misten haar, niet zoals
men een afwezige mist – want zij was niet afwezig voor hen – maar zoals
men behaaglijke tijden mist’ (96). De zoon van Mamoerra wordt liefdevol
verzorgd door deze twee vrouwen, wonderdokters en kruidenvrouwtjes, die
eertijds Mamoerra als vondeling hadden verzorgd. ‘Cheira en Heira waren
zijn moeders’ (76).18 Mamoerra’s geest blijft, zoals gezegd, in het boek present in de gestalte van een mysterieus meisje dat haar zoon bijstaat op de
weg naar volwassenheid.
17

Henriëtte Louwerse, Homeless Entertainment, 205. ‘Mamoerra’s song touches the
heart of the irresolvable problem of migration, of change. It expresses the very
core concern of Paravion: the tension between difference and sameness. Paravion
advocates individual freedom as a liberating force and a way to prosperity in the
pastoral revolution of the Abqar Valley. It promotes migration as a break with
one’s past from which there is no return, the way one cannot undo one’s birth.’
18
In de roman komt nog een Siamese tweeling voor, nl. het kind, dat Baba Baloek,
de herder, en zijn vrouw Sofia krijgen. Het meisje heeft aanvankelijk een zwart en
een wit beentje. Na verloop van tijd begon het kind zich in tweeën te splitsen: twee
hoofden, waarvan het ene wit is (verwijzend naar zijn moeder Sofia) en het ander
kroezig en verwijzend naar zijn vader Baba Baloek. Deze vrouwelijke twee- eenheid van blank en zwart zou men – hoe bizar ook verbeeld – als een positief teken
kunnen beschouwen in deze wereld van mannen. Paravion, 206-7.
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Als derde personage, of liever gezegd categorie van personages, kunnen de vrouwen van Morea worden genoemd, die steeds als groep figureren. De vrouwen van Morea worstelen met hun eigen identiteit: wie zijn zij
en waarvoor leven zij eigenlijk? ‘Alles leek zo triest, de dood was meer dan
ooit de enige zekerheid, het leven werd enkel geleefd om ander leven voort
te brengen en dat nieuwe leven, dat zo zacht ademend sliep in hun warme
armen, verschilde in niets van de vrede van de dood’. Zij voelen zich als
‘mama’s en mummies’ (41). Na het vertrek van de mannen bloeien de vrouwen in Morea op. Hun overheersende mannen zijn vertrokken en de vrouwen nemen het initiatief in eigen hand: zij trekken erop uit en kleden zich
minder conventioneel. In Morea breekt voor hen een tijd van voorspoed
aan. Het vertrek van de mannen naar Paravion maakt dat de vrouwen opeens nieuwe dimensies in zichzelf ontdekken, waardoor hun identiteit versterkt wordt: zij voeden de kinderen op een andere manier op, in het bijzonder stimuleren ze dat broertjes aardig voor hun zusjes zijn. Ze zijn meer
uitbundig, zelfverzekerd, uitdagend zelfs, en kleden zich minder bedekt. De
praktijken, waarbij vrouwen door mannen worden uitgehuwelijkt, zetten
zij onder druk. Dat gaat zelfs zo ver dat de vrouwen de twee huwelijksmakelaars die uit Paravion naar Morea waren overgekomen, om het leven brengen. En de meisjes in Morea laten zich niet zondermeer door de mooie jonge herder Baba Baloek versieren. Kortom: de vrouwen vinden dankzij de
afwezigheid van de mannen een nieuwe identiteit en weten weer waarom
zij leven.
Als vierde categorie van personages zijn de mannen in Morea te onderscheiden. Zij treden meestal op als collectief en emigreren gezamenlijk naar
het beloofde land Paravion. Aangekomen in het beloofde land, blijven zij als
migranten buitenstaanders, die geen deel uitmaken van de welvarende
maatschappij, die Paravion is. Enerzijds betreuren zij hun isolement, zoals
tot uitdrukking gebracht in de beschrijving van de omgeving door een van
de mannen: ‘Hij genoot van dit alles, maar voelde zich er geen onderdeel
van. Het bestond buiten hem om en zou voortbestaan zonder hem, en dat
maakte hem weemoedig’ (168). Anderzijds koesteren de mannen hun isolement omdat de westerse wereld in hun islamitische ogen een verdorven
wereld is. Vooral de vrouwen in Paravion moeten het ontgelden: zij kleden
zich opzichtig en zijn eigenwijs, ‘maar bovenal waren zij zo aanwezig’ (cursivering door de auteur, 148). Dat laatste staat haaks op hun eigen vrouw-
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beeld, dat vrouwen verplicht onzichtbaar te zijn: de plaats van de vrouw is
binnenshuis en zij dient zich te omhullen in bedekkende kleding.
De plek waar de mannen elkaar ontmoeten is het theehuis, waarvan de
gevel gesierd wordt met het bord ‘Verboden voor vrouwen’. De naam van
het theehuis luidt Bar Zach, een naam die veelzeggend is, omdat het Arabische woord ‘Barzakh’ de periode tussen iemands dood en zijn opstanding
aanduidt. Nadenkend over hun toekomst zien zij maar één uitweg uit deze
impasse: zij zetten een operatie in gang met als doel jonge bruiden uit Morea te importeren. Alleen zo is er volgens hen toekomst in Paravion, want
deze Moreaanse mannen lijden onder verlies van identiteit. Zij kunnen in
Paravion niet de man zijn die zij gewend waren te zijn: ‘Zij hadden geen
autoriteit, er was geen erkenning voor hun mannelijkheid, het natuurlijke
overwicht van hun kunne ging hier verloren.’ Zij worstelen met de vraag
hoe zij aansluiting moeten zoeken. Terecht constateren zij dat daarvoor
compromissen nodig zijn ‘en juist compromissen tastten hun wezen aan’
(151-152). In hun seksuele contacten met vrouwen in Paravion vinden zij
deze aansluiting zeker niet. Daarbij is wat liefde teweeg brengt, bedreigend
voor het wezen van deze Moreanen. In het contact met een van de vrouwen,
Marijken, die graag met hem naar Morea wil, formuleert een van hen het
zo: ‘Of niet zijn wezen…tja… hoe noem je zoiets… zijn identiteit: een zorgvuldig gecultiveerde identiteit zou onherroepelijk bezwijken als hij niet de
man kon zijn die hij altijd was geweest en die hij wilde zijn en dat om de
simpele reden dat zij niet zo’n vrouw was zoals hij vond dat een vrouw
moest zijn’ (164).
Om hun eigen ‘identiteit’ te redden reizen de mannen gezamenlijk af
naar Morea, ontvoeren ze op gewelddadige wijze de vrouwen aldaar en
brengen hen naar Paravion. Zo maken de mannen een einde aan de korte
periode van vrijheid die de vrouwen van Morea voor zichzelf verworven
hadden. De geest van Mamoerra reflecteert aan het eind van de roman over
dit treurigstemmende slot tegenover haar zoon Baba Baloek: ‘Je moest eens
weten hoe wij hier verkommeren, hoe ik hier verkwijn. De bruiden dragen
juten sluiers; ze worden ontsluierd om in een andere opsluiting te leven.
Alles is in beweging, alles verandert en transformeert, behalve mijn toestand’ (217).
De personages in deze roman worden geïntroduceerd door de jonge
Baba Baloek (Baba Baloek 3), die zich als verteller voor de poorten van Para-
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vion bevindt. Ieder levensverhaal speelt zich af tussen de polen Morea en
Paravion, het land van herkomst en het land van toekomst. Baba Baloek 3 is,
evenals zijn voorouders, op zijn tapijt gestapt, richting het ‘nieuwe land van
mijn vaders’. Als de roman opent met de oproep ‘Luister’, is hij het die ons
de geschiedenis van zijn familie vertelt. Hij richt zich niet alleen tot ons als
lezers maar ook tot de poortwachters van Paravion, die hij diverse keren
aanspreekt met ‘mijne heren’. Deze poortwachters beslissen of hij toegelaten zal worden, maar helaas weigeren zij hem aan het eind van de roman de
toegang. ‘En waarom niet, als ik vragen mag?’ zo informeert hij. Het antwoord luidt: ‘Meneer, u bent een uil’. Met deze zin sluit de roman af. De
slotzin zou hier een dubbele betekenis kunnen hebben: ‘een uil zijn’ betekent ‘een dwaas, een domoor zijn’, maar ook een andere betekenis klinkt
hierin door, waarbij ‘uil zijn’ synoniem is voor overleden zijn.
De uil als metafoor voor de dood is namelijk opvallend aanwezig in deze roman van Bouazza. Al in de oudheid werd deze vogel geassocieerd met
de nacht en de dood, zoals bij klassieke schrijvers en dichters als Vergilius,
Ovidius en Horatius.19 In Paravion is het gehuil van uilen soms troostend,
omdat de uil een verbinding symboliseert tussen de afwezige en de achterblijvers: zo bezoekt een uil iedere nacht het huis van Baba Baloek en Mamoerra, die sinds jaren niets meer hebben gehoord van de vader van Baba
Baloek. ‘Dat gehuil werkte troostend en zij voelden dat alles goed was met
vader’ (12). Of inderdaad alles goed was met hem, vertelt het verhaal niet.
Maar in de meeste gevallen is de uil verbonden met de dood die mensen
onverhoeds overkomt. ‘Een uil worden’ is dan synoniem aan sterven. In
Paravion ondergaan de zielen van de overledenen een metamorfose en wor19

Vergilius, Aeneis 4, 462, over Dido, die naar de dood verlangt. In haar nabijheid is
een kapel, ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, waar een uil (‘bubo’) met zijn
akelige roep vanaf het dak klaagt en zijn langgerekte roep tot wenen aanzet. Ook
bij Ovidius is op diverse plaatsen sprake van uilen als teken van onheil, verwijzend
naar de dood (Metamorphoses II/564, V/551, VI/432, X/453, XI/25, XV/791). Bij Horatius (Epoden 5/20) is eveneens een passage waarin een uil genoemd wordt in verband met magische praktijken. Zie hierover het artikel van Claire Stocks over
‘Monsters in the night’, in: Philippa Bather & Claire Stocks (red.) Horace’s Epodes:
Context, Intertexts, & Reception, Oxford: Oxford University Press, 2016. In haar artikel verwijst Claire Stocks ook naar J.K.Rowling’s Harry Potter als een voorbeeld van
hedendaags schrijven waarin de uil een rol speelt.
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den ze getransformeerd tot uilen. Dat is het geval bij de zielen van migranten, die de overtocht niet halen en in zee belanden, waar ze door een visser
worden opgevist: ‘De visser haalde zijn netten vol vissen en lijken binnen.
Witte uilen fladderden als gekken om hem heen in het niemandsland tussen Morea en Paravion. Het is een oud en waar geloof dat de ziel een uil
wordt die uit de schedel van het lijk wordt geboren. De overlevenden kregen
in Paravion een nieuwe ziel’ (135). Dit is een ingewikkeld proces, dat door
sommigen als een verlies van identiteit wordt beschouwd (zoals de mannen
in Paravion), door anderen echter als een ongedachte kans om nieuwe mogelijkheden te verkennen: ’Niet elke immigratie breekt het hart in twee. Zij
verruimt ook de velden van de geest’, zo schreef Bouazza in Een beer in bontjas.20
In de roman Paravion is van dat laatste aspect weinig te merken. De
migranten uit Morea die in Paravion belanden, ervaren hun migratie als
een verlies. Wie zijn vaderland verlaat en zijn moedertaal niet herkent in
het land van aankomst, wordt in veel gevallen door een gevoel van ontworteling overvallen. De migranten kunnen niet zijn wie zij willen zijn en ervaren de Nederlandse cultuur als vreemd en van God los. Dit zien zij vooral
bevestigd in de positie die vrouwen in de Nederlandse samenleving innemen, waardoor het hun onmogelijk is de man te zijn die zij in Morea waren.
Zij houden zich staande door hun kracht in het isolement te zoeken, waarvan het theehuis, waar vrouwen geweerd worden, het symbool bij uitstek is.
Als in een ‘mirage’ zien zij een Nederland voor zich waar alle kerken omgebouwd zullen zijn tot moskeeën en elke minaret een opgestoken middelvinger verbeeldt richting de Nederlandse samenleving. De impasse waarin
zij verkeren kan in hun visie slechts doorbroken worden door het importeren van vrouwen uit hun thuisland, die in hun dromen beantwoorden aan
het ideaalbeeld. De roman laat zien dat zij daarmee met hun rug naar de
toekomst gaan staan.
Zijn er als het gaat om verlies van identiteit ook andere wegen denkbaar, waarbij men niet met de rug naar de toekomst gaat staan maar juist
open staat voor alternatieven? Johan Goud, verwijzend naar Derrida en
Levinas, constateert dat begrippen als ‘ontworteling’ en ‘leven in de diaspo20

Bouazza, Beer in bontjas, 22.
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ra’ meer zijn dan de feitelijke constatering van het leven tussen twee culturen. Zij kunnen ook gezien worden als kenmerken van het menselijk bestaan als zodanig, waarbij leven in de diaspora betekent dat mijn identiteit
ter discussie wordt gesteld door de ontmoeting met de ander, die vreemdeling is. ‘Met vreemde ogen, met een blik die niet omkeerbaar is, kijkt hij
naar mij en maakt mijn bestaan onvanzelfsprekend’. Dat is het moment
waarop mijn eigen identiteit plaats maakt voor ‘infinities’ (‘oneindigheden’), zoals Goud in lijn met Levinas stelt.21 Het is deze filosofische constatering die het verlies van identiteit in Paravion in een ander daglicht stelt en
een ander perspectief biedt, niet alleen voor de migranten maar ook voor de
bewoners van Paravion. Identiteit is geen vast gegeven, geen statisch begrip
maar is voortdurend in beweging door de ontmoeting met de ander, die
vreemdeling is. In een opstel, getiteld ‘Diversiteit uw naam is zwendel’
spreekt Bouazza als volgt over deze identiteit: ‘Om apodictisch te spreken:
op gastronomie na en zelfs dat niet altijd, zijn mensen bang voor diversiteit, ze vrezen de teloorgang van wat gewoonlijk identiteit genoemd wordt,
zonder te beseffen dat identiteit niet statisch is, maar organisch en vloeibaar’.22 We kunnen stellen dat Paravion een roman is die onze identiteit ter
discussie stelt: in hoeverre is deze ‘vloeibaar’ en is een ‘verlies’ aan identiteit
in de ontmoeting met de ander niet eerder winst dan verlies? Door op groteske manier de personages en hun ontmoetingen met elkaar te beschrijven, breekt Bouazza het vertrouwde schema van ‘self’ en ‘other’ open en tilt
hij het op een hoger plan. De woorden aan het slot van Een beer in bontjas,
waar ontworteling, thuisloosheid en ongebondenheid als positieve begrippen worden geprezen, samen met de verbeelding, die de voorwaarde voor
elke roman is, bevestigen dit vermoeden.23
Krampachtig vasthouden aan de eigen identiteit blijkt in deze roman
een doodlopende weg te zijn. Dat wordt nog eens bevestigd door de rol die
religie speelt. Religie wordt in deze roman niet geproblematiseerd door
bijvoorbeeld het bestaan van Allah ter discussie te stellen of vragen rond de
21

Johan Goud, ‘Vormen van thuisloosheid’ in: Johan Goud (red.), Ontworteld: de
schrijver als nomade, Zoetermeer: Klement, 2015, 15-30.
22
Hafid Bouazza, ‘Diversiteit uw naam is zwendel’, Heidense vreugde: Gepeins en gezang, Amsterdam: Prometheus, 2011, 322.
23
Bouazza, Beer in bontjas, 116.
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theodicee op te werpen. Religie is echter overal aanwezig als het gebinte van
de maatschappij, een conserverende kracht, die bepalend is voor de cultuur
waarin de personages leven. Zij bemoeit zich met de opvoeding en het onderwijs en kan, zoals Bouazza het elders formuleert, gekarakteriseerd worden als ‘de gouvernante van de cultuur’.24 In Morea heerst een antiintellectualistische sfeer. Op school wordt weinig geleerd en lijfstraffen
behoren tot het curriculum. Het woord ‘wetenschapper’ heeft een negatieve
klank, althans voor de vaders in het dorp. Moeders daarentegen beschouwen educatie juist in positieve zin als een weg naar de wetenschap (81).
De conserverende rol die religie speelt wordt ook zichtbaar in de situatie waarin de geëmigreerde mannen in Paravion zich bevinden. Zij dromen
van een Paravion waar overal minaretten te zien zijn. De wereld die de Moreanen in Paravion aantreffen is daarentegen een ontkerkelijkte wereld, vol
met kerktorens ‘waar klokken glansden maar zwegen, hoewel ze ooit lang
en welluidend moesten hebben geklonken’ (71). Religie functioneert voor de
mannen in den vreemde op twee manieren: zij is een hulp om de eigen
identiteit vast te houden maar tegelijkertijd een obstakel voor vernieuwing
en integratie, die de mannen overigens niet nastreven.
Zo kan Paravion gezien worden als een roman over migratie waarin
verlies en dood op literaire wijze verbeeld worden. De dood is alom aanwezig in deze roman, onder meer in de gedaante van ‘uilen’ die de zielen verbeelden van allen die in zee stortten tijdens de migratie. De dood is ook in
overdrachtelijke zin in deze roman aanwezig, daar waar hij verbonden
wordt met het isolement waarin de mannen zich in Paravion hebben gemanoeuvreerd. Ze nemen niet echt deel aan het dagelijks leven in Paravion.
Het verlies dat zij lijden is bovenal het verlies van identiteit waarmee de
personages worden geconfronteerd. Door hun heil in het isolement te zoeken, proberen zij met dit verlies om te gaan. Daarentegen beschouwen de
achtergebleven vrouwen, die in zekere zin hun mannen verliezen, dit verlies juist als een kans om een nieuwe identiteit te zoeken, los van de context
van hun samenleving die door mannen werd gedomineerd. Zij hebben in
tegenstelling tot de mannen meer oog voor het gegeven dat identiteit geen

24
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statisch begrip is, maar voortdurend in beweging is en door de ontmoetingen met de ander transformeert .
Paravion is een somber boek, waarin verlies en dood overal te bespeuren vallen. Door de karikaturale en groteske uitvergroting van deze thema’s
is de roman echter niet zonder humor. En hoopvol lijkt uiteindelijk de geboorte van een Siamese tweeling te zijn, van wie de één een wit en de ander
een donker gekleurd gelaat heeft. Hun geboorte wil als het ware een nieuw
begin, een nieuwe schepping verbeelden, met een nieuwe identiteit.

Spotvogel (2009)
De novelle Spotvogel van Hafid Bouazza is het literaire verslag van de zoektocht van een niet bij name genoemd hoofdpersonage. Deze tocht voert
hem van Nederland naar Marokko, waar hij op twee verschillende plaatsen
verblijft. In deze analyse van Spotvogel wil ik laten zien hoe verlies en dood
het leven van het hoofdpersonage bepalen en hoe hij als een ‘gegijzelde van
zichzelf’ op zoek gaat naar ‘verlossing’ (65), naar een uitweg uit zijn impasse.
De novelle Spotvogel is een raamvertelling, die de omlijsting vormt voor
het verhaal van de liefde tussen Noral(dino) en Marfisa. Deze raamvertelling neemt twee-derde van de roman in beslag en wil dan ook meer zijn dan
een uitvoerige opmaat voor het verhaal, waarin de tragische romance tussen beide geliefden beschreven wordt. Zo wijzen elementen binnen de
raamvertelling vooruit naar thema’s die in het liefdesverhaal aan de orde
komen.25 Deze liefdesgeschiedenis van Noral en Marfisa werd door Bouazza in 2002 als zelfstandig verhaal in De Gids gepubliceerd.26 De versie in De
Gids wijkt op een aantal punten af van de versie die Bouazza opnam in Spotvogel, vooral wat betreft de uitvoerigheid waarmee de beklemmende atmosfeer binnen de islamitische gemeenschap beschreven wordt.

25

Dat is bijvoorbeeld het geval met het relaas van de Marokkaanse chauffeur van
de taxi waarin de hoofdpersoon reist van het vliegveld naar zijn eerste verblijfplaats. De man vertelt dat zijn pogingen om te trouwen schipbreuk leden omdat
de bruidsschat op het laatste moment verhoogd werd. Hetzelfde overkomt Noral
wanneer hij vraagt om de hand van Marfisa.
26
Hafid Bouazza, ‘Marfisa’, De Gids, jrg.165, 2002, 635-648. Tevens als Radioboek
verschenen in 2008 voor het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.
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In de novelle kunnen we vier (groepen van) personages onderscheiden.
Allereerst is er de hoofdpersoon, die ook de ik-verteller is. Hij is op het nulpunt van zijn leven aangekomen. Hij lijdt – althans volgens zijn moeder –
aan heimwee, is op zoek naar een basis, een thuis en heeft behoefte aan
haar keuken. Maar wat hij werkelijk wil, omschrijft hij als ‘mijn hart weer in
mijn boezem voelen. En een ziel in mijn lichaam’. Zijn ziel is naar zijn gevoel ‘aan de raven toevertrouwd’, vogels die hij associeert met de dood,
grafvogels (18-9). Hij is twee jaren van zijn leven kwijt geraakt en denkt ‘dat
zelfs een embryo meer leven bevat en zelfs meer gedachten kent dan ik toen
had’ (11). Hij gebruikt antidepressiva en zijn therapeut denkt dat hij een
trauma heeft opgelopen. Hij beschrijft zichzelf als een wrak en heeft het
gevoel te lopen ‘in de wielslag van de dood’. Elke stap die hij zet, volgt ‘het
spoor…van de vore die de zeis maakte, die dood teleurgesteld over de
schouder sleepte, zo moedeloos als hij was over zo weinig gewin’ (9). Het
hoofdpersonage en de dood herkennen elkaar als het ware in hun beider
gevoel van moedeloosheid.
Waarom hij zo ontmoedigd en depressief is geworden is niet direct
duidelijk. Misschien weet hij het zelf niet precies en is de zoektocht een
poging om daar verheldering in te brengen. Zoveel is zeker dat hij in de
afgelopen tijd geconfronteerd is met vormen van verlies en dood: het verlies
van een meisje dat hem zeer dierbaar was en dat door haar vader, die getypeerd wordt als een fundamentalistische moslim, mishandeld en gedood
wordt. Dat meisje is steeds in zijn gedachten: ‘ik dacht altijd aan haar en
had meer moeite om mijn gedachten van haar af te leiden dan ze naar haar
toe te leiden’ (33). Maar ook het verlies van zijn identiteit als schrijver die
streeft naar ‘onsterfelijkheid’, houdt hem bezig (12). Eens was hij een schrijver die vleugels had en zichzelf beschouwde als ‘niets minder dan een vogel
gods’(13). De situatie waarin hij verkeert brengt hij als volgt onder woorden:
‘Het is tijd voor mijn geest om te ruien. Er valt veel te zeggen voor het
schrijven met een veerpen, hoe geaffecteerd ook: met dode veren brengt
men woorden tot leven. Hopelijk zichzelf ook’ (5).
Met dit citaat opent deze novelle en het is duidelijk: hier komt iemand
tot de conclusie komt dat het tijd is om de oude veren van zich af te schudden en een nieuwe fase van zijn leven te beginnen. De metafoor van het
´ruien’ is niet toevallig gekozen, want door het hele boek heen blijken vogels
een belangrijke rol te spelen. Zij geven kleur aan de entourage, zij hebben
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ieder hun eigen melodie en verbeelden de vier verschillende liefdesgeschiedenissen in dit werk.27 Vogels verschaffen ook de veerpen waarmee het personage wil gaan schrijven om zo niet alleen woorden tot leven te brengen
maar hopelijk ook zichzelf. Zoals in oude tijden de ganzenveer geslepen
werd om te zien of deze goed schreef (‘pennenproef’), zo kan het door de ikfiguur op schrift gestelde relaas beschouwd worden als een literaire proeve
om ‘met dode veren’ zijn woorden maar vooral ook zichzelf tot leven te
brengen.28
Op aandrang van zijn moeder vertrekt de hoofdpersoon uit Nederland
naar de plaats Oujda in Marokko. Daar maakt de lezer kennis met de tweede groep personages: Warid, zijn vrouw en Sephina, de zuster van Warid.
Sephina is een oude jeugdliefde van de hoofdpersoon. Ze is inmiddels getrouwd en heeft twee kinderen. De ontmoeting met haar brengt bij de
hoofdpersoon gevoelens van liefde en verdriet teweeg: ‘Wat een genot en
treurnis gaf een gemiste kans’ (41). Deze drie personen ontvangen het
hoofdpersonage liefdevol en gaan voor hem zorgen. Warid neemt zijn gast
mee uit wandelen zodat deze frisse lucht kan opsnuiven en ook de omgeving van zijn verblijfplaats kan zien. Tijdens die wandeling probeert Warid
zijn depressieve gast te bemoedigen door de volgende woorden te spreken,
terwijl hij hem niet aankeek, alsof hij tegen iemand anders sprak: ‘Maak je
geen zorgen, mijn broer’, (…) ‘en denk niet dat je worsteling lang zal duren.
En denk niet dat je opstanding ver weg is. Je dood heb je al achter je en je
wederopstanding heb je nog voor je.’ (36).
De gastheer wil met zijn woorden een perspectief bieden in de situatie
waarin zijn gast zich bevindt. Warid spreekt zijn gast woorden van troost
toe en hij doet dat door zich te bedienen van geloofstaal, waarbij dood en
opstanding niet zozeer slaan op een toekomstige situatie maar op de huidi27

Elsbeth Etty, ‘Het moest als vogelgezang zijn’, NRC Handelsblad, 3 april 2009, interview Hafid Bouazza.
28
‘Probatio pennae si bona sit’, ‘het testen van de pen of deze goed is’. Hiervan zijn
vele voorbeelden bekend uit middeleeuwse handschriften. Vaak zijn ze weinig interessant maar er zijn uitzonderingen, zoals de bekende pennenproef op het
schutblad van Bodley, ms.340 (1100) : ’hebban olla vogala …’. Frits van Oostrom,
Stemmen op schrift: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300,
Amsterdam: Bert Bakker, 2006, 96.
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ge. De manier waarop hij zijn depressieve gast bemoedigt, is empathisch.
Hij spreekt hem aan met de woorden ‘mijn broer’ en richt zijn woorden niet
rechtstreeks tot hem omdat ze dan misschien te confronterend zouden
kunnen zijn, maar formuleert ze als een overweging in het algemeen, in de
hoop dat ze nieuwe perspectieven voor hem openen.
Maar komen deze troostrijke woorden over? Uit het vervolg van de
tekst blijkt dat zijn gast zich weliswaar geroerd voelt (‘zijn woorden vulden
mijn ogen tot over de rand’), maar de zaak toch niet helemaal vertrouwt.
Naar zijn gevoel heeft zijn moeder met Warid over hem gesproken. Dat is
de reden waarom Warid alles ‘omzong’: ‘Hij omzong alles om mij niet te
laten merken dat ik doorzichtiger was dan ik dacht te zijn. Geef verdriet een
masker en het maskeert zich met verdriet’ (36). Het woord ‘omzingen’ roept
associaties op met omtrekkende bewegingen en het behoedzaam benaderen van de ander met respect voor het verdriet dat de ander tevergeefs probeert te verbergen. Op deze manier wordt de ik-figuur gezien in zijn verdriet, ook al roept dat bij hem enig wantrouwen op.
Tijdens het verblijf reikt Warid hem een brief van de vader van het
hoofdpersonage aan en een sleutel. In de brief spreekt de vader over het
huis in het Noorden, dat hij hem nagelaten heeft. En terwijl het hoofdpersonage de brief las – zo vertelt hij – ‘werd ik opgeheven uit de boezem van
de brief naar de boezem van het leven zelf. Ik ademde weer’ (54). Het citaat
verwijst naar de woorden uit het begin van de novelle, waar de ik-figuur
ernaar verlangde om ‘mijn hart in mijn boezem te voelen’ (18). Op evocatieve wijze wordt de wisselwerking tussen ogen en geest tijdens het lezen van
de brief beschreven: ‘Oog en geest reisden over de regels als over een brug:
het lezende oog transformeerde mijn geest en, op zijn beurt, gaf de geest
mijn oog ook rust van het lezen, want toen ik de brief had gelezen, kregen
mijn ogen rust, maar mijn geest werd geheel in beslag genomen. Ik vond de
brug en … maar ik loop op de zaken vooruit’ (54). Het hoofdpersonage kan
weer ademen en komt tot leven: de brief van zijn (overleden) vader is de
brug tussen verleden en heden (ofschoon de brieflezer liever had gehad dat
zijn vader bij zijn leven had gezegd dat hij van hem hield). Maar de brief wil
ook een brug zijn naar de toekomst. En zo gebeurt het ook: het hoofdpersonage verlaat Oujda en maakt een reis van bijna driehonderd kilometer naar
het huis van zijn vader dat hij via een geïmproviseerde brug bereikt. Het
hierboven in overdrachtelijke zin gebruikte woord ‘brug’ wordt werkelijk-
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heid wanneer hij – als in een rite de passage – de reële brug oversteekt naar
het huis, dat zijn vader hem had nagelaten.
Op deze locatie wordt hij liefdevol opgevangen en verzorgd door de
derde groep personages, Makhometo en zijn vrouw Andala. Makhometo
wordt omschreven als ‘verliefd op zijn vrouw en vleugels en vogels’ terwijl
Andala een toonbeeld is van ‘elegantie en zinnige oprechtheid en van een
galante rechtopheid, rijzend, smaakvol´ (67). Zij drinken thee en zijn gastheer doet alsem in de glazen waardoor zijn gast zich ‘behaaglijk, kwiek en
euforisch’ voelt. (71). De maaltijden hadden ‘iets bijbels’ (87). De ambiance is
idyllisch en sprookjesachtig met een prachtige tuin ‘welbegoten en van een
aromatische en visuele schoonheid’ (68). En overal zijn er vogels, die ‘in zijn
huis roestten, fladderden, zongen of heen en weer vlogen’. Makhometo
wijst op een huisgors, ‘net zoals jij is hij een immigrant’ (70). De sprookjesachtige sfeer krijgt iets magisch wanneer de gast twee vogels ziet, die hem
bekend voorkomen. Het blijken Makhometo en zijn vrouw te zijn: ‘ze kwamen mij bekend voor, al had ik ze als vogels nooit eerder gezien’ (72). Makhometo denkt dat het hoofdpersonage op bezoek is om een vrouw te vinden, maar volgens Andala die gedachten kan lezen, is dat niet het geval: ‘hij
is hier niet voor een vrouw. Hij is een gegijzelde van zichzelf. Hafid zoekt
verlossing’ (65). Hier valt voor het eerst in de roman de naam Hafid. Of
hiermee ook het hoofdpersonage wordt bedoeld, laat de auteur in het midden. Andala constateert dat er bij het hoofdpersonage veel verdriet in zijn
ogen zit, ‘maar hij is verre van onschuldig’ (65). Wat de schuld van hem is,
blijft hier onduidelijk. De suggestie wordt gewekt dat de schuld iets met
zijn verloren geliefde te maken heeft. In deze paradijselijke sfeer neemt hij
opnieuw zijn pen op en denkt hij woorden gevonden te hebben waarnaar
hij al zo lang op zoek was. Dankzij de zorg en liefde van eerst Sephina en
Warid en daarna van Makhometo en Andala komt de schrijver er nu eindelijk toe om te vertellen wat hij vanaf de eerste bladzijde had willen opschrijven. Met woorden, die bijna letterlijk ontleend zijn aan de pagina’s waarmee de novelle opent, schrijft hij: ‘En ik denk woorden te hebben gevonden,
waaronder gedachten schuilen en niet enkel de wind die mijn geest zo lang
heeft doorblazen’. Eindelijk is hij in staat om zijn verhaal op te schrijven:
‘dat is waarheen alle omzwervingen en ellende mij hebben geleid’ (76-77).
En dan volgt het liefdesverhaal van Noral en Marfisa, dat in schril contrast staat met de liefdesgeschiedenissen van Warid en zijn vrouw, Sephina
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en haar man, en Makhometo en Andala. Noral en Marfisa vormen de vierde
groep personages. Verdwenen is de pastorale setting waarin het goed toeven is. Er is geen sprake meer van een idyllische tuin met geurende jasmijn
en een bonte rij vogels, zoals de Diadeem Roodstaart en de Zwartkruintsjagra. Niets van dat alles: als er al sprake is van vogels dan zijn het raven, die
als vogels van de dood de baar begeleiden waarop Marfisa ten grave wordt
gedragen (115).29 De namen van de geliefden zijn ontleend aan het zestiende-eeuwse epos Orlando Furioso van Ludovico Ariosto. Overigens is Marfisa
in dit epos een veel krijgshaftiger personage dan haar naamgenoot in de
vertelling van Bouazza. Noral en Marfisa wonen in Gorthoum, een stadje
aan de rivier Mírwadi.
De verteller kent Noral omdat ook hij in Gorthoum woonde en aan hun
ontmoeting denkt hij met gemengde gevoelens terug. Zoals hij enigszins
cryptisch formuleert: ‘een ontmoeting die de donkerten van mijn verleden
met dubieus licht beschijnt’ (79). Voelt hij zich schuldig over wat er is gebeurd? Want Noral is verdwenen en met onbekende bestemming vertrokken. Het verhaal dat de verteller opschrijft, heeft hij gehoord van Noral zelf.
Maar hoe betrouwbaar is het verhaal van Noral? Hij wordt omschreven als
erudiet, met een fenomenaal geheugen en in zijn spreken maakt hij veelvuldig gebruik van al dan niet geparafraseerde citaten. ‘Betrouwbaar kan
men hem dus niet noemen’, aldus de verteller. Toch twijfelt de verteller niet
aan zijn betrouwbaarheid, want hij is in het bezit van liefdesbrieven aan
Marfisa en enkele regels van Marfisa aan Noral, ‘of omgekeerd’. De verteller
benadrukt dat deze brieven bewijzen dat Noral bestaan heeft: ‘dat hij ooit,
waar dan ook, hoe dan ook, in elk geval in mijn nabijheid bestaan heeft’ (81).
Het effect is dat, hoe meer de verteller zijn best doet om het bestaan van
Noral te bewijzen, des te minder overtuigend hij overkomt: heeft Noral wel
bestaan of is Noral als personage dezelfde als de verteller?
29

Henriëtte Louwerse, die Spotvogel betitelt als ‘a novel brimming with birds’,
noemt ook nog een andere connotatie die de raaf in deze novelle heeft, nl. als de
personificatie van religieuze hypocrisie, raven als ‘zwarte monniken’ (19). Henriëtte Louwerse, ‘”We are not bodies only, but winged spirits”: Metamorphosis in
the work of Hafid Bouazza’, in: Wolfgang Behschnitt, Sarah De Mul, Liesbeth
Minnaard, (red.), Literature, Language, and Multiculturalism in Scandinavia and the
Low Countries, Amsterdam/New York: Rodopi, 2013, 243-262.
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De verteller is getuige geweest van de liefde van Noral en Marfisa. Een
liefde die hij bestempelt als kortzichtig, omdat er geen sprake was van het
‘openen van nieuwe ogen, maar het begin van blindheid’. Hun liefde heeft
iets bucolisch en speelt zich af ‘in een Arcadië dat nooit in Marokko gelegen
kan hebben’ (86). Het woord ‘Arcadië’ roept associaties met het paradijs op
en net als in het bijbelse paradijs is het duivelse niet ver weg. Voor Arcadië
geldt het adagium ‘Et in Arcadia ego’, wat door sommigen gelezen wordt als
‘ook de dood is in Arcadië’.30 Het vervolg van de geschiedenis van Noral en
Marfisa laat zien hoe de dood inderdaad aanwezig is.
Marfisa, dochter van immigranten van Kabyllische afkomst, is een
‘minnelonkend meisje’ en de verteller heeft meer dan twee bladzijden nodig
om haar uiterlijk te beschrijven. Zij vrijen in de steeg waar de moskee staat
en in de voorhal van de moskee worden hun ontmoetingen voortgezet. De
wijze waarop dat gebeurt wordt beschreven in woorden die aan hun liefde
een sacraal element geven: Noral zoent haar lippen ‘alsof hij ze at: dit was
hun eucharistie’ (94).31 Via briefjes met eigen codes en geheimtaal communiceren zij met elkaar. Hun relatie wordt omschreven als ‘heimelijke wingerd- en boomomstrengelingen’, een metamorfose die doet denken aan de
manier waarop Ovidius dit beeld gebruikt in zijn verhaal over Philemon en
Baucis.32 Uiteindelijk vraagt Noral aan de vader van Marfisa om haar hand,

30

Stefan Hertmans wijst erop hoe de ‘locus amoenus’ (de aangename plek) in één
klap kan veranderen in schrijnende tragiek, zoals Ovidius laat zien: ‘Het aards paradijs wordt bij Ovidius, net als in de christelijke metaforiek, meteen verduisterd
door het eigen diabolisch tegendeel’. Stefan Hertmans, De mobilisatie van Arcadia,
Amsterdam: De Bezige Bij, 2013, 119-121.
31
Het valt op dat Bouazza het christelijke woord ‘eucharistie’ gebruikt. Het woord
‘eucharistie’ komt vaker voor in zijn literaire werk, zoals bijvoorbeeld in de roman
Meriswin, bij de beschrijving van schaftende zonaanbidders, zittend op banken:
‘Kinnen omhoog en ogen dicht, gereed voor de solaire eucharistie: altijd een lachwekkend gezicht’. Meriswin, 42. Met christelijke verwijzingen als deze onderstreept Bouazza de hybriditeit van het migrantenbestaan.
32
Ovidius, Metamorphosen, Boek VIII (626-724), waar Philemon en Baucis aan het
eind van hun leven, als hun krachten verminderen, veranderd worden in bomen
als teken van hun hechte verbondenheid. Aan hun takken hangen kransen en ook
de dichter hangt zijn eigen krans aan de takken. Eenzelfde gebaar maakt de ik-

[ 239 ]

GELOVEN IN FICTIE

[ 240 ]

maar doordat de bruidsschat – nota bene op instigatie van Marfisa zelf – tot
enorme proporties wordt opgehoogd, weigert de vader van Marfisa zijn
dochter aan Noral ten huwelijk te geven. De vader probeert te verhinderen
dat de geliefden elkaar ontmoeten en ranselt zijn dochter af met een karwats bij overtreding van het verbod. In het huis van Marfisa barricadeert hij
de deuren en plakt hij de ramen met kranten dicht, zodat inkijk en vooral
uitkijk geblokkeerd zijn. De vader stelt zich steeds fundamentalistischer op:
‘zijn baard werd nog langer en zijn tulband zwaarder’ (108). Deze toenemende radicalisering van de vader maar ook van het godsdienstig klimaat
in het stadje Gorthoem wordt nog eens onderstreept door de veelvuldig
herhaalde mededeling dat er opnieuw een moskee gebouwd wordt. Het
zullen er uiteindelijk vier worden, ‘alsof zij het nageslacht waren van hun
liefde’ (115).
Wanneer zij elkaar ondanks het verbod van haar vader toch blijven
ontmoeten, grijpt haar vader in. Met hulp van zijn zoons laat hij een zware
steen op haar voeten neervallen, waardoor niet alleen haar voeten gebroken
worden, maar ook het hart van Noral. De volgende morgen geeft Noral zijn
brieven aan de verteller en verdwijnt zonder uitleg te geven. Marfisa, die
niet meer kan lopen, schreeuwt het uit van de pijn: ‘Haar gekrijs had zelfs
de spotvogels van Orpheus verdwaasd – en zij zwegen verward’. Uiteindelijk
wordt haar geschreeuw overgenomen door de raven, die haar begeleiden op
de dag van haar begrafenis. Op de plek waar haar voeten gebroken waren,
zijn twee zwellingen onder het doodskleed zichtbaar: ‘Alsof ze aan het botten was, alsof ze vruchten droeg’ (115).
Later bezoekt de verteller het graf van Marfisa. Het blijkt niet alleen
een plaats te zijn waar verlies en dood zichtbaar zijn, maar ook een plek van
hoop en leven. Er groeit namelijk bij haar graf een boom waaraan gekleurde
lintjes hangen, die, zo gelooft men, de ziektes van het lichaam en het hart
overnemen. De boom is ontstaan nadat Marfisa begraven is en wordt genoemd ‘De Boom van de Ongehuwde Bruid’, een boom die geneeskrachtig
is en geluk brengt. De verteller scheurt de zoom van zijn zwarte hemd (de-

verteller van Spotvogel, wanneer hij de zoom van zijn zwarte hemd afscheurt en
ophangt aan een van de takken van de boom bij het graf van Marfisa (117).
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zelfde kleur als de kleding van Noral) en hangt hem aan de takken van de
boom in de hoop dat de boom ook zijn pijn overneemt.
Dit alles gebeurde twintig jaar geleden en voor de verteller zijn de herinneringen aan Noral en Marfisa een kwelling: ‘het was het laatste schijnsel
in een uitbreidende duisternis, waarin ik allengs begraven werd’ (117-118).
Het blijkt een geschiedenis te zijn, waarbij de verteller mogelijk meer betrokken is dan hij zelf toegeeft en waarover hij zich schuldig voelt. In de
novelle wordt ons verteld, zo zagen we, dat de onderhandelingen over de
bruidsschat voor Marfisa stuk lopen vanwege de hoogte van het bedrag.
Maar hoe betrouwbaar is deze mededeling van de verteller? Zou het kunnen
zijn dat hij dit gegeven verzint om zich zelf vrij te pleiten? Toen Bouazza in
een interview gevraagd werd of de verteller medeplichtig was aan de dood
van Marfisa, zei hij dat de hoofdpersoon alleen door zijn verhaal over Noral
en Marfisa vertellen kan wat er met hem gebeurd is: ‘Het is duidelijk dat de
’ik’ intiem was met Marfisa, aan wie hij nog altijd denkt en tegen wie hij aan
het slot zegt: ‘Marfisa, ik wil jouw naam niet noemen – maar alles rustte in
jouw naam – en dit alles is ijdel gebleken’.33
Het is duidelijk dat in deze novelle sprake is van een ik-verteller, die samen
lijkt te vallen met het hoofdpersonage. De ik-verteller spreekt tegen een
onbekende geadresseerde, soms aangeduid als ‘mijn lezeres’, mijn ‘lieve
lezers’, ‘mijn enige en lieve lezers’ (10, 108, 118). De identiteit van deze verteller wordt gedurende het verhaal niet opgehelderd. Mocht de lezer het
gevoel krijgen dat Noral (die door de ik-verteller onbetrouwbaar wordt genoemd) en de ik-verteller identiek zijn, dan wordt dit op de voorlaatste
bladzijde nadrukkelijk tegengesproken: ‘Noraldino [is] geen vermomming
van mijn naam’. Ook de naam Hafid, waarmee de ik-verteller een keer in de
novelle lijkt te worden aangesproken, is niet de naam van de verteller, zo
wordt ons medegedeeld. De verteller is, kortom, voortdurend bezig met het
zaaien van verwarring over zijn identiteit.
De titel van de novelle luidt Spotvogel. De spotvogel is een vogel die
slechts drie maanden in Nederland verkeert om vervolgens te migreren
33

Elsbeth Etty, ‘Het moest als vogelgezang zijn’, NRC Handelsblad, 3 april 2009. Het
citaat waaraan Bouazza refereert, is te vinden op pagina 118 van Spotvogel.
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naar warme streken in Afrika. Hij bezit de eigenschap dat hij perfect andere
vogels kan imiteren, zodat wanneer je zijn gefluit hoort, je nooit precies
weet welke vogel er fluit. Zo’n vogel is natuurlijk een ideale metafoor voor
een schrijver om verschillende stemmen te laten klinken en zijn eigen al
dan niet autobiografische verhaal door zijn proza heen te weven. Voeg
daarbij nog het gegeven dat de spotvogel ook wel ‘Orpheusspotvogel’ genoemd en de vogel kan ook dienen als metafoor voor het verlies van de verloren geliefde.34
In haar essay ‘Negotiating with the dead’ zoekt de auteur Margaret Atwood naar een relatie tussen literatuur en dood. Zij verbindt deze relatie
met de mythe van de liedzanger Orpheus, die zijn gestorven geliefde Eurydice uit de onderwereld probeert terug te halen. Atwood heeft het gevoel dat
‘not just some, but all writing of the narrative kind, and perhaps all writing,
is motivated deep down, by a fear and a fascination with mortality – by a
desire to make the risky trip to the Underworld, and to bring something or
someone back from the dead’.35 In het licht hiervan zouden de schrijfpogingen van het hoofdpersonage in Spotvogel beschouwd kunnen worden als
een middel om de verloren geliefde uit de onderwereld terug te halen.
Het mythologische verhaal van Orpheus en zijn verloren geliefde Eurydice zou gelezen kunnen worden als de verbeelding van een rouwproces,
dat zich kenmerkt door verdriet en ongeloof. De onvoorstelbaarheid van de
dood van de geliefde brengt het intense verlangen teweeg haar of hem terug
te halen uit de dood, vergelijkbaar met Orpheus, die afdaalde in de onderwereld om zijn te jong gestorven geliefde Eurydice uit de dood in het leven
te doen terugkeren. Aan de terugkeer was, zoals bekend, één voorwaarde
34

Bouazza spreekt over de ‘spotvogels van Orpheus’ wanneer hij het geluid van de
doodskreten van de stervende Marfisa beschrijft: ‘Haar gekrijs had zelfs de spotvogels van Orpheus verdwaasd – en zij zwegen verward’. Spotvogel, 115. De spottende rol van de spotvogel komt ook voor in het werk van de Japanse schrijver
Shusaku Endo. Ook treden vogels wel op als plaatsvervangers voor mensen. Zie:
Sigrid Coenradie, Vicarious substitution in the literary work of Shusaku Endo. On fools,
animals, objects and doubles, proefschrift Universiteit Utrecht 2016.
35
Margaret Atwood, ‘Negotiating with the dead’, in: Margaret Atwood, On writers
and writing¸ Londen: Virago Press, 2015, 140 (oorspr. Cambridge University Press,
2002).
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verbonden: bij de tocht vanuit de onderwereld naar de bovenwereld mocht
Orpheus niet omkijken naar zijn geliefde. Maar Orpheus deed dat toch:
‘Bang dat ze achterbleef of uit verlangen om haar te zien, keek hij in liefde
om,’ zo vertelt Ovidius.36 Over het verbod om te om kijken en de overtreding
van dit gebod is het nodige geschreven. Als we de mythe lezen als een narratief over het rouwen, hoe kan dan het aspect van het omkijken worden geduid? Een mogelijke duiding is dat het moment waarop Orpheus zich omdraait om Eurydice te zien het moment in het rouwproces markeert, waarop tot degene die rouwt doordringt dat de geliefde niet uit de dood zal terugkeren. Het omkijken verbeeldt, zo beschouwd, het afsluiten van een
rouwproces, waarbij de rouwende zich realiseert door alle fasen van het
rouwen te zijn heengegaan en alles ondernomen te hebben om de geliefde
terug te halen. Hij komt tot de conclusie dat hij terug moet naar de bovenwereld en deze fase van verdriet en gemis mag afsluiten.37 De Orpheusmythe, gelezen als een verhaal over rouwen, laat in deze interpretatie zien
dat in de fasen van rouw onvermijdelijk een moment komt, waarop duidelijk wordt dat de geliefde definitief afwezig is. Een inzicht, dat mogelijk
troostend is en bijdraagt aan de terugkeer in het ‘gewone’ leven.
In hoeverre slaagt het hoofdpersonage erin zo met zijn verlies om te
gaan dat dit hanteerbaar is? Hij probeert om vanuit een situatie, die hij zelf
omschrijft als een ‘bonte duisternis’(11), de weg naar het licht te vinden. De
manier waarop in Spotvogel zijn situatie, die het karakter van een depressie
heeft, wordt omschreven is ongewoon. In een bespreking van deze novelle
constateert Bart Vervaeck, dat Bouazza deze depressie niet op een rationele
wijze en gebruikmakend van psychiatrisch jargon beschrijft, maar op een
indirecte, poëtische en soms bijna lichtvoetige manier. Het gevolg is dat
niet de depressie en het ik in het middelpunt staan van Spotvogel, maar dat

36

Ovidius, Metamorfosen, Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1994, vertaald door M. d’Hane- Scheltema, Boek X, 56-7.
37
Voor deze interpretatie van de vraag waarom Orpheus omkeek: zie het interview
met de regisseur Mirjam Koen naar aanleiding van haar productie Orfeo Intermezzi
in 2005, Trouw, 13 juni 2005.
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het vooral gaat om de empathische omstanders die de hoofdpersoon willen
helpen.38
In de manier waarop de ik-figuur, geholpen door de empathische omstanders, probeert een weg te vinden uit zijn ‘bonte duisternis’ speelt het
proces van het schrijven een belangrijke rol. Dit zoeken naar woorden blijkt
een moeizaam proces, niet alleen omdat alle schrijven met de nodige moeite gepaard gaat, maar ook omdat in dit geval het verleden voor de ikverteller belastend is en hem met schuld vervult. In een poging zijn schrijversblokkade te doorbreken beschrijft hij als een ‘mise en abyme’ de liefdesgeschiedenis van Noral en Marfisa, die eindigt met de dood van Marfisa.
Het verlies en de dood van de geliefde en het verlies van creatieve inspiratie om te schrijven, leiden tot de depressie waar de hoofdpersoon maar
moeilijk uitkomt. Deze depressie zou men kunnen zien als een vorm van
‘mislukt verdriet’, om de terminologie te gebruiken van Ben Schomakers in
zijn in hoofdstuk 1 genoemde studie over de melancholie. Schomakers onderscheidt twee soorten melancholie. De ene soort (‘mislukt verdriet’) manifesteert zich in de vorm van een depressie, de andere betitelt hij als ‘geslaagd verdriet’, waarin het verdriet gepositioneerd wordt en geïntegreerd
in het leven dat zich aandient na het verlies.39 De manier waarop het hoofdpersonage met beide vormen van verlies omgaat, is zijn poging om door
middel van het schrijven niet alleen woorden tot leven te brengen maar ook
en vooral zichzelf.
Het lijkt erop dat de pogingen van het hoofdpersonage om zijn depressie te boven te komen maar ten dele slagen. De flarden papier waarop regels
van Noral/Marfisa staan, bieden geen troost. Aan het eind van de novelle
moet de verteller constateren dat de herinnering aan Noral en Marfisa bitter blijft en dat hij in zijn poging om woorden te vinden die zijn gedachten
vertolken en hem opnieuw tot leven brengen, niet geslaagd is: ‘Er is een
helder en pijnlijk besef dat zich niet begoochelen laat door de maskeraden
38

Bart Vervaeck, ’Een bonte duisternis. Spotvogel van Hafid Bouazza’, in: DW B,
2009/5, 871-877. Vervaeck vergelijkt in zijn artikel de manier waarop auteurs als
Geerten Meijsing en Rogi Wieg over hun depressie schrijven met de wijze waarop
Bouazza in Spotvogel daarover schrijft.
39
Ben Schomakers, Het begin van de melancholie: over verdriet, verlangen en werkelijkheid, Utrecht: Klement, 2018.
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van de verbeelding’ (118). Dat is een frustrerende constatering voor een
schrijver, die met woorden juist vleugels aan de verbeelding wil geven. Het
enige lichtpunt, zo schrijft de verteller ironisch op de laatste en ongenummerde bladzijde van het boek, is het feit dat hij voor het eerst voor zichzelf
kan koken. ‘Nu heb ik iets omhanden’. En dan volgt het woord: ‘Finis’, vetgedrukt en in een groter lettertype, alsof de verteller definitief het einde
heeft bereikt, maar bij Bouazza weet je dat nooit zeker.
De wijze waarop in deze novelle religie geschetst wordt, vertoont overeenstemming met de manier waarop het New Atheism religie beschouwt.
Zoals besproken in het tweede hoofdstuk, zien denkers als Dawkins, Hitchens, Harris en in mindere mate Dennett religie als een gevaarlijke kracht,
die mensen verhindert zelfstandig te denken, hen belemmert om eigen
morele keuzes te maken en in potentie aanzet tot geweld en terreur. Het
verhaal van Noral en Marfisa laat de bizarre kanten van een religieus geloof
zien, dat intolerant is, en kleingeestig door ramen en deuren naar de buitenwereld te barricaderen. Een geloof bovendien, dat niet terugdeinst voor
marteling en moord
Het verrassende van deze novelle is echter dat ook een andere kant van
deze religie zichtbaar wordt, en wel in de personages die een rol spelen in
Marokko. Zij zijn gastvrij, voorzien hun gast van eten en drinken, geven
hem de rust en ruimte om te kunnen schrijven. Deze empathische en gastvrije mannen en vrouwen staan in schril contrast met het gure en liefdeloze
klimaat in Gorthoum. Zij willen hem helpen om met zijn verlies en met de
dood zo om te gaan, dat hij weer verder kan gaan. Zij helpen zijn geest vleugels te geven zodat de verbeelding een kans krijgt. Met name Warid laat een
totaal ander gezicht van de religie zien dan de gelovigen in Gorthoum, gelegen aan de rivier de Mírwadi. Hij benadrukt niet zozeer de dood maar het
leven: de dood heb je volgens Warid in principe achter je en je bent niet ver
verwijderd van je opstanding. Doordat Bouazza de hoopvolle aspecten van
religie in Marokko situeert en de negatieve aspecten in een land dat verwantschap vertoont met Nederland (‘Neder Land’, het blijft een fictieve
locatie) worden de mogelijke vooroordelen van lezers ter discussie gesteld.40
40

Aan het slot van de novelle zegt de verteller, hoe hij zijn verhaal heeft ‘opgepronkt met geleende kleuren’. Over deze bewuste en confronterende misleiding
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Zo toont de novelle Spotvogel hoe literatuur door haar meerstemmigheid en
meerduidigheid een meer genuanceerd beeld van religie laat zien dan het
meer theoretiserende New Atheism.
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Meriswin (2014)
In de meest recente roman van Hafid Bouazza, Meriswin (2014), zitten drie
mannen onder de platanen op een Amsterdams terras rode wijn te drinken.
Het is ’s morgens vroeg en volgens hen valt rode wijn (vooral de robuuste)
het beste op vroege magen. Vanaf het terras kijken zij de wereld in en hun
observatie wordt door de auteur als volgt onder woorden gebracht:
‘Rondom ons (ontbijters en platanen) had de ochtend alle frisheid waarmee
de mensen op een lentedag als deze de dood tegemoet treden, dat wil zeggen vol levenslust’.41
Dit citaat, te vinden op de tweede bladzijde van de roman, zet de toon
voor de rest van het boek. ‘Vol levenslust de dood tegemoet treden’ is een
statement dat bij de lezer een gevoel van vervreemding oproept. Weliswaar
wordt ieders leven door de dood begrensd en geeft deze grens zin en ernst
aan het leven, zoals we zagen in de paragraaf over verlies en dood in hoofdstuk 2. Maar ‘vol levenslust de dood tegemoet treden’ lijkt een contradictio in
terminis, aangezien mensen in de meeste gevallen de dood zo lang mogelijk
op een afstand willen houden omdat deze haaks staat op het leven. De personages in dit boek hebben echter een andere visie op leven en dood. Zij
willen allereerst ‘het leven vieren’ door veelvuldig en langdurig het glas te
heffen, zelfs al zouden zij daarmee het risico lopen om voortijdig te sterven.
Het lijkt erop dat het ‘kwade’, in dit geval de verslaving en de dood, niet als
een bedreiging wordt gezien maar als een uitdaging.
van de lezer ten aanzien van de plaats van handeling vertelt Bouazza in een interview in 2009: ‘De grap is dat ik de lezer aanvankelijk laat geloven dat het drama
zich in Marokko voltrekt, vandaar dat Gorkum Gorthoem heet en de rivier die er
doorheen stroomt niet Merwede, maar Mírwadi. Op het eind staat expliciet dat
Marfisa in de jaren tachtig in Nederland is gemarteld en overleden. Ik had daar
meer over kunnen uitweiden, maar dan kom je al snel terecht in discussies over de
islam in Nederland en daar wil ik me niet mee bezighouden’. Elsbeth Etty, ‘Het
moest als vogelgezang zijn’, NRC Handelsblad, 3 april 2009.
41
Hafid Bouazza, Meriswin, Amsterdam: Prometheus, 2014, 8.
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In de roman Meriswin gaat het om het (dreigende) verlies van het eigen
leven, dat op riskante wijze op de rand van de dood geleefd wordt. Vanuit
een meervoudig vertelperspectief wordt de lezer geconfronteerd met deze
thematiek. Soms is er sprake van een ‘wij’-verteller, waartoe ook het hoofdpersonage behoort. In andere gevallen is een auctoriale verteller aan het
woord, vooral in de passages in het ziekenhuis, waar het hoofdpersonage
vanwege zijn alcoholverslaving is opgenomen en in de gedeelten die handelen over de jeugd van het hoofdpersonage en zijn vriendin. De roman is
opgebouwd uit zeven onderdelen van ongelijke lengte. De eerste drie spelen
zich af op een terras en in een kroeg in Amsterdam, in de volgende drie
delen wisselen scènes in het ziekenhuis en jeugdherinneringen elkaar af en
in het laatste hoofdstuk heeft het hoofdpersonage het ziekenhuis verlaten
en bezint hij zich op de toekomt.
In de openingsscène zien we drie mannen, die elkaar dagelijks in de
kroeg ontmoeten. Naast de verteller zijn daar de heer Bolos, boekverkoper
en boekverzamelaar (‘verzamelaar van verpapierde zielen’) en Abel Dieyter,
landeigenaar en liefhebber van vrouwen, getypeerd als een ‘loodgietersversie van Byron’. Zij vormen de eerste groep personages, waaronder ook het
hoofdpersonage is begrepen. Wat hen bindt is een manier van leven die
zich laat omschrijven als een combinatie van ‘carpe diem’ en ‘memento
mori’: ‘pluk elke dag waarop je gedenkt te sterven’ (193). De manier waarop
zij deze wijze van leven vormgeven, is het gezamenlijk en dagelijks drinken
van wijn. Het accent ligt op het vieren van het leven, door hen zelf omschreven als een ‘basaal hedonisme’. Over hedonisme zal ik later nog uitvoeriger
spreken.
Aan het eind van het derde gedeelte van de roman verwisselen de drie
heren de wijn voor de absint en betreden zij een andere wereld. In geuren
en kleuren wordt deze ervaring beschreven: ‘We dronken met alsembitter
de nacht een gouden en groene dimensie in: oude bossen in herfstbont,
maar met lentegeur. Velden vol anemonen, waarin Adonis’ bloed nog ongeronnen druppelde, als het onzichtbare vloeien van inwendige verwondingen. En waar een aulosfluit weerklonk over het herdersgroen’ (62). De lezer
wordt hier verwezen naar de mythe van Adonis, waarin Aphrodite treurt
om het verlies van haar dodelijk gewonde geliefde Adonis. Haar tranen vallen op de grond en veranderen in rode anemonen. De verwijzing naar dit
mythologische verhaal lijkt niet toevallig. Zoals in de mythe van Adonis
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leven en dood elkaar niet uitsluiten – Adonis verkeert de ene helft van het
jaar in de onderwereld en de andere helft op aarde – zo verlopen ook voor
deze absintdrinkers leven en dood als twee realiteiten die elkaar afwisselen,
als de wisseling van herfst en lente (‘herfstbont en lentegeur’).
Dit gezamenlijke drinken van absint en de visioenen die zich daarmee
openen, vormen de opmaat voor het langste onderdeel van deze roman,
waarin het hoofdpersonage als gevolg van de drank in een delirium belandt
en vanwege een levercirrose in het ziekenhuis moet worden opgenomen.
Zwevend tussen dood en leven en gedesoriënteerd beleeft hij de werkelijkheid als een chaos. De grenzen tussen hallucinaties en werkelijkheid worden vloeiend. Herinneringen aan vroeger vermengen zich met bizarre ervaringen: ‘Wat hij bij het ontwaken niet begreep, was dat hij tussen honden
lag en ontbijt kreeg van hondenkoekjes’ (100).
De drankvrienden van vroeger zijn uit het verhaal verdwenen en hun
plaats wordt ingenomen door een vrouw, die het tweede belangrijke personage is. Zij is in deze fase zijn steun en toeverlaat: ‘Het was als zat zij die ik
later bij naam zal noemen aan zijn open graf in een vouw van tijd en ruimte
waar de hersenen met hun rug naar de wereld gaan zitten om zich met hun
eigen spinnewiel bezig te houden’ (84). De formulering ‘open graf’ lijkt in
dit verband veelzeggend: zo kritiek is zijn toestand dat hij moet vrezen voor
zijn leven. Ook de beeldspraak, waarbij ‘hersenen met hun rug naar de wereld gaan zitten’ om hun hersenspinsels te spinnen, doet het ergste vermoeden. Opvallend is dat de vrouw aanvankelijk aangeduid wordt als ‘zij
die ik later bij naam zal noemen’ alsof de verteller wacht op een geschikt
moment om haar persoonlijk aan ons voor te stellen. Uiteindelijk horen wij
haar naam: Merijne. Over de relatie tussen hem en haar krijgen we een
beeld in fragmenten, verteld via de hallucinaties van de hoofdpersoon. Uit
deze fragmenten komt een beeld naar voren van een jongen die houdt van
het buitenleven, in bomen klimt en hutten bouwt. Het meisje is een dromerig type, levend in haar eigen wereld en moeilijk benaderbaar. Van haar
moeder heeft zij een liedje geleerd, waaraan de roman zijn titel ontleent:
‘Meriswin! Meriswin! Ze is een zoogdier, maar heeft een vin’ (146). Meriswin is een oud-hollands woord dat een ‘zeezwijn’ oftewel een dolfijn aanduidt, zoals deze soms aan kusten aanspoelt.
Het woord ‘Meriswin’ komt vaker voor in deze roman, altijd gelieerd
aan Merijne. In een moeilijk te duiden passage wordt zij als zodanig aange-
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sproken: ‘Het zal goed komen, Meriswin, met de aangespoelde minnaar, als
hij zijn ziektes aan de poort van de dood maar verkoopt’ (98). De woorden
uit de mond van de verteller willen Merijne bemoedigen wanneer zij geconfronteerd wordt met haar vriend, die in een delirium verkeert en aangeduid
wordt als ‘aangespoelde minnaar’. Met hem zal het goed komen ‘als hij zijn
ziekten aan de poort van de dood verkoopt’. Wordt hier gezinspeeld op een
ongedachte mogelijkheid om te ontkomen aan het onontkoombare?
De liefde van Merijne voor het hoofdpersonage en de steun die zij hem
geeft, is de tegenhanger van alle pijn en ontbering in het ziekenhuis. Zij is
bij zijn ziekbed aanwezig, brengt boeken en een pluchen dolfijntje voor
hem mee en is getuige van zijn algehele ontreddering. Door haar geruststellende stem ‘kropen de puntige wormen uit zijn lever weg, pikten borende
snavels niet meer aan zijn milt en vlogen stalen klauwen uit het leverweefsel weg’ (75). Terwijl hij als een moderne Prometheus aan zijn bed gekluisterd is, troost Merijne hem door steeds te herhalen dat alles goed komt:
‘Alles komt goed. Ze zei het nogmaals en niet voor het laatst, nooit voor het
laatst’ (74). Steeds is er in deze roman vol ontreddering een vaag vermoeden
dat met de dood niet alles afgelopen is. Waar is dat vermoeden op gebaseerd? De doodzieke man op zijn bed in het ziekenhuis noemt de onsterfelijkheid van de mens als reden: ‘Zelfs in een delirium, zelfs in het graf gaat
alles niet verloren. Anders is er geen onsterfelijkheid voor de mens’ (104).
En wanneer het hoofdpersonage aan slangen en infusen ligt, vertolkt hij in
zijn delirium zelfs een vermoeden van een opnieuw geboren kunnen worden: ‘Rechtsboven hem hing een regenwolk van bloed en links vruchtwater,
vermoedde hij, in een plastic baarmoeder’ (83).
Uiteindelijk verlaat hij het ziekenhuis en is hij weer thuis. Hij revalideert, maakt zijn dagelijkse wandelingen door Amsterdam en hoort het
weemoedig en melancholiek luiden van de klok van de Oude Kerk, vol
doodssymboliek: ‘Zwaar en slepend dimmelden de klokken tegen elkaar als
neerhangende lelies rondom een graf en zo zwaarmoedig was het melodieus geween dat het leek alsof de klokken de kerk zelf ten grave droegen’
(195). De ‘funeraire’ melodie, die de klokken ten gehore brengen wordt een
melodie in ‘treurende majeur’ genoemd, hetgeen een tegenspraak in zichzelf is, aangezien majeur meestal geassocieerd wordt met opgewektheid
(196). Net als in Paravion zijn kerkklokken hier attributen die ooit verbonden
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waren met een maatschappij waarin religie ertoe deed, maar die nu symbolen zijn van de alomtegenwoordige dood.
Drinken doet hij nog steeds, met dit verschil dat hij geen kroegen meer
bezoekt maar thuis en alleen drinkt: ‘Er gaat niks boven afzonderlijk drinken. De synthetische magie van gezamenlijk buizen is ontegenzeggelijk,
maar de ware alchemie vindt plaats wanneer hij alleen was. Verveling is de
drijvende kracht’ (195). En zo staat de hoofdpersoon er uit eigen keuze alleen voor. Over zijn vrienden horen we nauwelijks meer en ook Merijne
wordt niet meer genoemd. Maar wat blijft is de eeuwige vraag naar de zin
van zijn leven en naar de zin van het leven überhaupt.
Over deze vragen naar zin gaat het op de laatste bladzijden van de roman. De hoofdpersoon heeft nog een laatste gesprek met zijn behandelend
geneesheer, de maag-, darm- en leverspecialist dokter Lioen, die een arts
met filosofisch inzicht blijkt te zijn en met dezelfde poëzie uit de oudheid
bekend is als zijn patiënt. Hij is het derde personage dat een belangrijke rol
speelt in deze roman. De patiënt wil een gesprek over de betekenis van het
leven, waarop de arts vaststelt dat het leven geen zin heeft, afgezien van het
feit dat het lichaam op organisch niveau streeft naar voortbestaan. Volgens
dokter Lioen ligt de betekenis van het leven in het ritueel. Rituelen geven
structuur aan het leven van de mens die nu eenmaal wil structureren. ‘Een
ritueel is niets anders dan structurering. Een klokslag. Van ontwaken tot
slapen moet er een dag ingekleurd worden. Tijdvulling. Tijdverdrijf. Ware
ledigheid is moeilijk. Bezigheid lijkt zin te geven, maar is op zich een spel.
Koop een agenda en vul je dagen ermee. Seks is altijd aan te raden. U kiest
voor drinken. In een roes reiken naar de hemels. Waarin u niet gelooft’
(202).
Daarmee raakt de arts aan de kern van de leefwijze van het hoofdpersonage en de keuzes die hij in zijn leven maakt. Het leven heeft op zichzelf
geen zin maar krijgt zin door de betekenis die wij aan het leven geven. Voor
het hoofdpersonage is dat, zoals wij zagen. de drank. Drank bepaalt zijn
leven en geeft betekenis aan zijn leven, zelfs als het leven door deze keuze
bedreigd wordt. Het is dan ook niet toevallig dat de laatste bladzijde van de
roman vol staat met symbolen van de dood: blauwige sneeuw en zilveren
vorst en ‘kraaien zongen hun strenge en krassende rijm op de oevers van de
bevroren vijver, meer glas dan water’. Alles is hier letterlijk gestremd en
gestold en van de vrolijke en opgewekte poëzie van de drinkliederen is wei-
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nig meer overgebleven dan het krassende rijm van kraaien.42 De verteller
ziet het zo: ‘Dit was de weg die zijn leven gaan moest. Laten we eerlijk zijn:
dit is het leven dat eenieder leiden of lijden moet, elk op zijn eigen manier
weliswaar, dus hij zag geen schade in zijn manier. Het leven moet nu eenmaal geleefd worden. Een langzame verdrinkingsdood waar geen omringend water aan te pas kwam. Hoezeer paste het hem te zeggen: water, water en nergens water en ik verdrink erin’ (193).
Het leven moet nu eenmaal geleefd worden en vereist structuur en ieder doet dat op zijn of haar manier. Het hoofdpersonage kiest voor de
drank die het hart verheft en daarmee structuur en zin aan het leven geeft.
Het paradoxale daarbij is in de ogen van de lezer dat hij ‘geen schade zag in
zijn manier’. (193) Ook al staat het water je tot de lippen en dreigt er een
verdrinkingsdood, is dat geen reden om niet meer te drinken.
Drank en het gezamenlijk drinken geven structuur aan het dagelijkse
leven van de vrienden. De manier waarop de vrienden op vaste tijden en
volgens vaste regels de drank tot zich nemen om de dag structuur te geven,
is vergelijkbaar met de dagindeling, die door de uit de middeleeuwen
stammende getijden in het klooster worden aangegeven, zoals het middaggebed en de vesper: er is een tijd voor de noendronk, een tijd voor de middagteug en een tijd voor de zenitproost (10). In zekere zin wordt er door
deze wijze van drinken op ironische wijze weer een verband zichtbaar tussen wat Charles Taylor in zijn A Secular Age de ‘hogere tijd’ en de ‘seculiere
tijd’ noemt. Binnen het kosmische geheel van oudheid en middeleeuwen
bestond volgens Taylor een ‘hogere tijd’, die onze gewone seculiere tijd bepaalde: boven de gewone tijd (aardse, vluchtige tijd) was er de ware, bestendige tijd, de ‘eeuwigheid’. Tijd werd beleefd als een ‘moving image of
eternity’.43 Daarentegen is in onze tijd dit verband tussen de twee tijden
verloren gegaan en hebben we te maken met een voortdurend gemeten tijd,
waarbij de klok de tijd bepaalt. Men zou kunnen zeggen dat de drinkers op
het terras hun tijd niet laten bepalen door de klok maar door een ‘hogere
42

Vgl. het gedicht van Nietzsche ‘Vereinsamt’ (1884) waar kraaien krassen in een
winters landschap. De laatste regels van het gedicht luiden omineus: ‘Weh dem,
der keine Heimat hat’.
43
Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge (Mass.) en Londen: The Belknap Press
of Harvard University Press, 2007, 55.
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tijd’. Ook de handeling van het drinken heeft ‘hogere’ en sacrale trekken,
doordat het volgens een vast ritueel verloopt: ‘kastelein, glazen ledigen,
kastelein wenken, volle glazen heffen en teugen nemen’ (44). Het drinken is
in deze roman geworden tot een ritueel dat niet alleen de dag structureert,
maar ook betekenis aan het leven geeft. De drank maakt het leven waard
om te leven en tilt de mens op naar hoger sferen, zoals verwoord in het tot
tweemaal toe aangehaalde citaat van de Archipoeta: ‘Cor inbutum nectare
volat ad superna’. ‘Het hart vol van wijn vliegt naar de hemelen op’, zoals
Bouazza vertaalt (193, 203). Maar men kan zich afvragen of deze drinkers
werkelijk in deze hemel geloven. Waarschijnlijker is dat zij het hemelse als
een illusie zien: ‘het hemelgewelf reikt niet verder dan de schedelpan’ aldus
de verteller (193). Ook de behandelend geneesheer, die later in de roman
ditzelfde citaat van de Aartsdichter aanhaalt, stelt in een gesprek met het
hoofdpersonage vast dat deze niet in het hogere gelooft (203).
Rituelen spelen, zoals ik al vaststelde, een belangrijke rol in het structureren van de dag en de gereguleerde wijze van drinken, waarbij het bezoeken van de kroeg op zichzelf al een vast ritueel is. Rituelen geven niet
alleen structuur aan de dag en de indeling van de dag, zij geven ook zin aan
het leven als zodanig, zoals op de laatste bladzijden van de roman dokter
Lioen vaststelt. In hun studie over rituelen definiëren Marcel Barnard en
Paul Post een ritueel als: ‘een al dan niet religieuze symboolhandeling, met
een min of meer herkenbaar en herhaalbaar patroon en verloop’.44 In dezelfde studie onderscheidt Post verschillende functies of dimensies van het
ritueel, waarbij rituelen een ontlastende, ethische, bezwerende, expressieve,
verdichtende of recreatieve functie kunnen hebben. De laatste dimensie (de
recreatieve) is relevant voor mijn onderzoek. Volgens Post markeert het
ritueel in deze functie een pauze die aangeeft dat het tijd is voor een andere
orde: ‘Ritueel is markerend gedrag dat de dagelijkse tredmolen onderbreekt, het is verbonden met een andere tijd, echte vrije tijd’.45 Afgezet tegen deze definitie lijkt het erop dat de rituelen rond het drinken in Meriswin
weliswaar een verbinding tot stand brengen met andere, ‘hogere tijden’,
44

Marcel Barnard en Paul Post (red.), Ritueel bestek: Antropologische kernwoorden van
de liturgie, Zoetermeer: Meinema, 2001, 9.
45
Barnard en Post, Ritueel bestek, 37.
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maar dat zij de dagelijkse tredmolen niet onderbreken. Integendeel, de
rituelen in Meriswin fungeren voor de drinkende personages juist als hun
dagelijkse tredmolen. Iedere afwijking en onderbreking van het ritueel
brengt hen uit het lood.
Hun hedonistische visie op het leven, waarbij drank het genot verschaft, staat volgens de verteller in een lange traditie. Niet alleen wordt er
gerefereerd aan de kloosters, die hun eigen wijnen maakten en mensen
naar de wijnkloosters lokten, zodat wie – zoals het hoofpersonage doet –
vandaag drinkt de pretentie kan voeren een traditie levend te houden: ‘zijn
drinken was een kwestie van atavisme’ (197). Maar ook de oudheid en de
middeleeuwen spelen een belangrijke rol: uit drinkliederen en gedichten
worden citaten geput die de hedonistische levenswijze illustreren en legitimeren. Zo wordt er regelmatig geciteerd uit de poëzie van Ovidius, Horatius en de ‘Archipoeta’, de ‘Aartsdichter’ uit de twaalfde eeuw. Tijdens een
scène in een ‘kuf’ (een woord voor ‘kroeg’, dat Bouazza met voorliefde gebruikt) wordt bij het uitbrengen van een dronk geroepen om ‘vrijheid’ (‘Libertate opus est’) en het ‘grijpen van de kansen van de nacht’ (‘Rapiamus
amici occasionem de nocte’). Het laatste is een opvallende en bewust verkeerd geciteerde uitspraak van Horatius. In de oorspronkelijke tekst wordt
namelijk gesproken over ‘het grijpen van de kansen van de dag’.46 Bouazza
zet de lezer op het verkeerde been door te suggereren dat de nacht, anders
dan de dag, de gelegenheid bij uitstek is om je kansen te grijpen. Deze bewuste verwisseling van begrippen door Bouazza is niet toevallig. In deze
roman zijn daarvan nog meer voorbeelden te noemen, zoals in bovenstaand
citaat (‘Libertate opus est’) waarin wordt geroepen om ‘vrijheid’, vooral de
ongelimiteerde vrijheid, terwijl de drank, zoals algemeen wordt aangenomen, alles in zich heeft om de gebruiker onvrij en verslaafd te maken. Als de
drie drinkende vrienden Epicurus, een van de representanten van het hedonisme, echt serieus hadden genomen, dan zouden ze overigens het genot
gecombineerd hebben met matigheid.

46

‘Rapiamus, amici, occasionem de die’, Horatius, Epoden, 13. Een lied, waarbij de
dichter zich richt tot een groep vrienden om een dag vol regen en storm door te
brengen met de vreugde van de wijn.
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Het hedonisme kwam al in hoofdstuk 2 aan de orde als een van de manieren om zich met de dood te verzoenen. Daarbij is ‘Carpe diem’ het levensdevies, waarbij men zoveel mogelijk van het leven mag genieten voordat de dood dat onmogelijk maakt.47 Maar hedonisme heeft naast verzoening met de dood een aantal andere elementen in zich, die alle in zekere zin
van toepassing zijn op de manier waarop de personages in deze roman zich
opstellen. Zo heeft het ook het aspect van het ontsnappen aan de dood in
zich: door genot voorop te stellen, vlucht je voor de dood en leef je alsof deze
niet bestaat. Een derde element, dat men in verband kan brengen met hedonisme, is het element van een zekere heideggeriaanse heroïek die de
dood in het ‘Sein zum Tode’ op uitdagende wijze tegemoet treedt. Woorden
als ‘vol levenslust de dood tegemoet treden’, die ik hierboven uit de openingspagina van Meriswin citeerde, wijzen in deze richting.
Hedonisme heeft echter nog een ander kenmerk dat in dit verband relevant is. Veelal staat het zoeken naar het eigen genot voorop. Dit egoïstische element komt naar voren in het feit dat de buitenwereld buiten het
gezichtsveld raakt, zoals Jean Cocteau, schrijvend over zijn ontwenningskuur, in zijn dagboek Opium constateert: ‘Now the need for self-expression,
for contact with the outside world, disappears with the hedonist’.48 De ander blijft buiten het gezichtsveld en is hoogstens een persoon met wie het
genot gedeeld kan worden. In de roman is de ander de mededrinker en
zelfs hij (meestal is het een ‘hij’) is niet onmisbaar. Wanneer het hoofdpersonage aan het eind van de roman uit het ziekenhuis is teruggekeerd na
zijn delirium en zijn behandeling voor levercirrose, bezoekt hij geen kroegen meer maar drinkt in alle eenzaamheid thuis. Bouazza schrijft erover:
‘de werkelijke dipsomaan is de thuisdrinker; kroegbezoek is een ritueel’.49
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Als vijfde aspect van hedonisme kan nog genoemd worden dat bij een
hedonist heteronome goede boodschappen niet op bijval kunnen rekenen.
Deze staan immers op gespannen voet met de hierboven gesignaleerde
heroïek en met strategieën om aan de dood te ontsnappen. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in de roman Meriswin, wanneer de verteller constateert dat het gelukzalige gevoel van hedonisten haaks staat op de boodschap die Jehova’s getuigen komen brengen: ‘Het was zo’n moment van
vluchtige perfectie waarin men zeker weet dat een Jehova’s getuige die de
rust zou komen verstoren met een Mag-ik-u-wat-goed-nieuws-laten-lezen?
ter plekke en aanstonds dood zou neervallen. Zonder glimlach op zijn
smoel’ (28).
Dit ‘basale hedonisme’, zoals de verteller het betitelt, heeft nog een
laatste functie: het geeft – volgens de drinkende mannen – zin aan het leven, dat op zichzelf geen zin heeft. Zoals we hebben gezien komt het dit
aspect van zingeving op de laatste bladzijden van de roman uitvoeriger aan
de orde, wanneer het hoofdpersonage een filosofisch gesprek over zingeving voert met zijn behandelend geneesheer.
In de roman wordt een levenswijze getekend die men als zelfdestructief
zou kunnen betitelen. Deze zelfdestructie wordt in de roman zelf niet als
negatief gezien maar als een positieve mogelijkheid om de grenzen van het
leven te verkennen. In een essay uit 2007, getiteld ‘Een gevallen blad’, komt
Bouazza over deze zelfdestructie te spreken. Hij stelt daarin, dat ondanks de
schade die alcohol aan het lichaam toebrengt, deze levenswijze je ‘het diepste
inzicht in jezelf kan verschaffen’. Ironisch zou je deze zelfdestructie kunnen
typeren met het oxymoron: ‘een vorm van creativiteit’. De drank brengt een
delirium teweeg, een toestand, die, volgens Bouazza, voor een schrijver interessant is omdat deze te maken heeft met verbeelding, weliswaar tegen de
rand van waanzin. En de absint die dit delirium bij hem heeft veroorzaakt,
roept zijn bewondering op: ‘een vloeistof die zulke dingen met je hersenen
kan doen, is mijn bewondering waard’.50 ‘Zelfdestructie als creativiteit’: het
is een thema dat ook in de vele interviews en publieke optredens van Bouazza naar aanleiding van het verschijnen van Meriswin naar voren komt. Zo
werd hem bijvoorbeeld in de tv-show van Pauw en Witteman (mei 2014)
50
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gevraagd of hij na zijn ziekenhuisopname vanwege levercirrose was gestopt
met drinken. Bouazza beantwoordde de vraag ontkennend en zei dat hij
niet wilde stoppen, want: ‘Ik vind een leven leiden met een onvervuld verlangen niet de moeite waard’. Het is een vitalistische en romantische manier van leven die de oneindige vrijheid en ruimte van het leven tot over de
grenzen wil verkennen. Dat hij door deze levenswijze zijn leven op het spel
zet, ziet Bouazza totaal anders: ‘ik was niet aan het sterven, ik was aan het
leven’.51
Dat de drank kennelijk sterker is dan hijzelf en bijdraagt aan zijn fysieke ondergang, ziet Bouazza dan ook niet als een probleem. Weliswaar
heeft hij pogingen ondernomen om van zijn vroegere verslaving (opium,
lsd) af te komen, maar toen de absint kwam ‘bleek ik allengs in zijn greep en
de greep beviel mij, omdat het de onbesliste worsteling was of omhelzing
met de engel, of groene fee’. Bouazza refereert in dit citaat aan de worsteling van Jakob met de engel bij de rivier de Jabbok.52 Maar waar Jakob in het
Genesisverhaal sterker is dan degene met wie hij worstelt, is bij Bouazza de
engel, of de groene fee, sterker dan hijzelf. Bouazza citeert in dit verband
een aantal regels uit het gedicht ‘Jabbok’ van Geerten Gossaert: ‘Een kreuple
keert. “Hebt gij zijn aangezicht gezocht?” ‘Ik zag. Maar heb den Engel níet
overmocht’.53
Wat voor rol speelt religie in deze roman? De dominerende en deprimerende rol die de religie in de roman Paravion heeft, ontbreekt hier. Dat wil
niet zeggen dat transcendente gevoelens geheel ontbreken, maar meestal zijn
ze verbonden met de werking van de drank. ‘Cor inbutum nectare volat ad
superna’- ‘het hart vol van drank vliegt naar de hemelen’, citeert de behandelend geneesheer, om daaraan toe te voegen dat het hoofdpersonage niet in
die hemel gelooft. Wat nog aan religie herinnert, komt tot uitdrukking in het
51
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overdrachtelijke gebruik van begrippen die ontleend zijn aan de (katholieke)
eredienst: hostie, eucharistie, wierook en het ‘Pater Noster lezen’.
De personages in deze roman treden, zoals we zagen, ‘vol levenslust de
dood tegemoet’. Dat blijkt een goede omschrijving te zijn voor een hedonistische levenswijze, die het genieten vooropstelt. Het leven wordt gevierd en
dat men daarbij de dood tegemoet kan lopen is een risico dat ingecalculeerd
wordt. Het kwaad (drank, verslaving, dood) wordt niet zozeer als een kwaad
beschouwd, maar meer als een uitdaging. ‘Living on the edge’ biedt een
fantastische mogelijkheid om het leven tot aan zijn grenzen te verkennen
en de verbeelding alle ruimte te geven: de hallucinaties die optreden in het
delirium van het hoofdpersonage, ontsluiten gebieden die voor anderen
gesloten blijven. Dit gegeven is een rijke bron voor de schrijver, die op deze
wijze creatief vorm geeft aan zijn verbeelding. Door zijn manier van leven
te omschrijven als ‘creatieve zelfdestructie’, worden de grenzen tussen leven en dood vloeiend. Op het randje van de dood zijn wordt ervaren als een
ultieme vorm van leven. De dood wordt ontkend en er is geen angst voor de
dood. Op deze manier lijkt het alsof ook het probleem van de theodicee in
de beleving van de personages verdwijnt: het kwaad wordt niet als een probleem gezien, maar als een uitdaging om met volle teugen van het leven te
genieten. In Meriswin is geen sprake van ‘wrestling with evil’, mogelijk wel
van een ‘wrestling with God’, gezien de verwijzing naar het gevecht van
Jakob bij de Jabbok.54
Het lijkt erop dat in Meriswin verlies, in de vorm van verlies van de gezondheid, niet direct een probleem is. Het is wel problematisch en lastig.
De plastische beschrijving van het ziekteproces (‘De eerste dag dat hij werd
binnengebracht was er een van verwarring, misselijkheid en braken…de
kotsbakjes waren niet aan te slepen’, 81) en de medische details onderstrepen de ernst van de situatie. In deze barre tijden is de liefde van Merijne
voor de hoofdpersoon onmisbaar. Zij staat hem bij, leest voor, brengt een
knuffel ‘meriswin’ mee en last but not least herhaalt zij telkens de woorden:
‘alles komt goed’. Waarop dat optimisme gebaseerd is, is niet duidelijk. Wel
54
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is duidelijk dat niet alles goed komt. Wanneer het hoofdpersonage weer uit
het ziekenhuis terug is gaat het drinken weer gewoon door, nu niet meer in
de kroeg, maar thuis, hetgeen een veeg voorteken is. Vrienden zijn afwezig
en ook over Merijne horen we niet meer: ‘Hij gaf er de voorkeur aan zijn
drank tot zijn gast te maken. Een dagelijkse gast die elke dag een ander lied
zong’ (195). Het slothoofdstuk met talrijke doodssymbolen zoals de bevroren vijvers en de krassende kraaien, stemt somber. Zij het dat op de laatste
pagina van de roman toch weer sprake is van een gezang dat ‘zwarte gedachten’ verlicht. Dat gezang bevat de woorden van Ovidius: ‘Quam platanus vino gaudet’. Slotwoorden die uitgerekend de openingswoorden vormen van de roman: ‘Platanen verheugen zich in wijn’.55
Wat ons thema ‘verlies en dood’ betreft, is duidelijk dat we in de roman
Meriswin geconfronteerd worden met het dreigende verlies en de dood van
het hoofdpersonage ten gevolge van overmatig drankgebruik. Dit wordt in
de roman zelf weliswaar getekend als ‘creatieve zelfdestructie’, maar dat
sluit de behoefte aan troost niet uit. Troost vindt het hoofdpersonage in de
liefde en zorg van mensen in zijn omgeving, in het bijzonder de verpleegsters en vooral zijn vriendin, die het rotsvaste geloof heeft dat alles goed zal
komen. Troost bieden ook de liederen die volop geciteerd worden vanuit de
vaste overtuiging dat ze zwarte gedachten doen verminderen (Horatius).
Terecht constateert Cornelis Verhoeven dat in bijna alle drinkliederen gezinspeeld wordt op de dood en men uiteindelijk drinkt tegen de dood.56
Uiteindelijk is de roman ambigu over verlies en dood: voluit leven is leven in
de schaduw van de dood. Maar de nabijheid van de dood biedt een unieke
gelegenheid om het rijk van de verbeelding te verkennen. En daarin ligt een
zekere vorm van troost.

Conclusie
In zijn literaire werk, zijn romans en essays, en in interviews entameert
Bouazza dezelfde visie als die welke het New Atheism aan de orde stelt.
Religie, met name de islam, is een conservatieve beweging die afkerig is van
55
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diversiteit en als zodanig de integratie belemmert. Ze laat in de visie van
Bouazza, die op dit punt overeenstemt met de opvattingen van Rushdie en
McEwan, geen ruimte voor de verbeelding, dit in tegenstelling tot de literatuur die juist ruimte opent en meerduidigheid kent. In dit hoofdstuk over
het literaire werk van Hafid Bouazza werden drie romans uit drie verschillende perioden van zijn schrijverschap bekeken vanuit de vraag hoe personages in deze romans omgaan met verlies en dood en waaraan zij troost
ontlenen als het theïstisch perspectief ontbreekt.
In de drie romans werden telkens een of meerdere aspecten van verlies
belicht. Zo ging het in Paravion om het verlies aan identiteit ten gevolge van
migratie in de brede zin van het woord. In Spotvogel ging het om het verlies
van de geliefde en om het verlies van het schrijverschap, terwijl in de roman
Meriswin het hoofdpersonage zichzelf en zijn eigen leven dreigt te verliezen.
In alle drie romans is de dood, al dan niet letterlijk, aanwezig. In Paravion
wordt hij concreet in het lot van de vele migranten die de overtocht niet
halen, maar ook in overdrachtelijke zin in de ontworteling van de migranten. Die ontworteling heeft overigens wel een ambigu karakter: voor sommige migranten die vasthouden aan het oude en vertrouwde, is ontworteling een negatief gebeuren, voor anderen is het juist een kans om nieuwe
wegen in te slaan. In Spotvogel is de dood vooral aanwezig in de gewelddadige dood van de geliefde en in de wijze waarop het hoofdpersonage zijn
leven ervaart: doods en zonder perspectief. In Meriswin wordt vanwege de
keuze voor een riskante wijze van leven met de dood gespeeld, met het risico het eigen leven te verliezen. Verkeren in het gebied van de dood wordt
ervaren als een unieke kans om te leven.
Waardoor worden de personages in deze romans getroost? Volgens het
in deze studie gehanteerde model van Jedan, beoogt troost allereerst het
verdriet terug te brengen tot een verdriet waarmee te leven valt. Zo blijkt in
Paravion het in stand houden van vaste gewoonten rond de maaltijd, troostrijk. Ook de aanwezigheid van dieren kan voor de nabestaanden troostend
zijn, zoals de uil in Paravion, die op geregelde tijden zijn geluid laat horen.
De troostende rol van dieren doet denken aan de manier waarop in Max
Porter’s Grief is the thing with feathers een kraai zich als een trooster ontfermt
over een moederloos gezin en aankondigt pas te vertrekken wanneer zij
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hem niet meer nodig hebben.57 Ook de gastvrijheid die vrienden het hoofdpersonage in Spotvogel aanbieden, en de heerlijke maaltijden, die zij serveren, dragen bij aan de regulering van het verdriet. Dat het hoofdpersonage
aan het eind van de roman voor zichzelf gaat koken, kan gezien worden als
een bewijs van zijn toegenomen weerbaarheid die weer een vorm van troost
is. In Meriswin zijn het de hallucinerende ervaringen van het hoofdpersonage, die voor hem een bron van troost zijn en hem een mogelijkheid bieden
om het leven tot aan zijn grenzen te exploreren.
In de roman Meriswin fungeert het hedonisme als de levensvisie waarin
de meeste personages zich kunnen vinden. Hun denken en hun dagritme
worden er door bepaald en door het overmatig innemen van drank vliegt
‘het hart vol van wijn naar de hemelen op’. Terwijl menig lezer het gevoel zal
bekruipen dat deze levensvisie niet helend kan werken, weet de roman deze
levensvisie zo onder woorden te brengen, dat het volstrekt aannemelijk
wordt dat de personages er voluit in geloven.
Maakt ook religie deel uit van de levensvisie van de personages in de
romans van Bouazza en verschaft ze hun een ‘healing narrative’? Het antwoord moet ontkennend luiden. In Paravion is religie voornamelijk aanwezig als een instituut dat de cultuur domineert en daarin werkzaam is als een
conservatieve en contraproductieve kracht. In Spotvogel is het beeld van de
religie somber en afstotend en leidt religieus fanatisme tot de dood van de
geliefde. In het gunstigste geval kan het religieus geloof aanzetten tot het
bieden van gastvrijheid en het doorvertellen van een narratief dat mensen
opwekkende woorden verschaft en geloof in een opstanding hier en nu,
zoals in Spotvogel te lezen staat.
Tenslotte valt er een vierde dimensie van troost te onderscheiden:
troost die het leven van de overledene poogt te beschrijven of te herschrijven, om het zodoende in de samenhang van een narratief te bewaren. Deze
dimensie van troost komt naar voren in de manier waarop het hoofdpersonage in Spotvogel het verleden en in zekere zin ook zijn dode geliefde met
woorden tot leven probeert te wekken. Als een moderne Orpheus tracht hij
haar uit het rijk van de dood te doen terugkeren.
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8. Conclusie
Opzet studie en gekozen werkwijze
De inspiratie tot het schrijven van dit proefschrift was de publicatie in 2010
van de studie van de Engelse literatuurwetenschappers Arthur Bradley en
Andrew Tate, getiteld The New Atheist Novel: Fiction, Philosophy and Polemic
after 9/11. In deze monografie signaleren beide auteurs een nieuw genre van
hedendaagse fictie, dat zij betitelen als de ‘New Atheist Novel’. Deze nieuwatheïstische roman wil volgens hen meer zijn dan een fictionalisering van
het gedachtegoed van het New Atheism. Zij beschouwen haar als een nieuw
front in de ideologische oorlog tegen religie, religieus fundamentalisme en
terrorisme.
‘New Atheism’ is een term die gebruikt wordt om de ideeën aan te duiden die naar voren komen in de publicaties van een aantal wetenschappers
en filosofen, waaronder Richard Dawkins (evolutionair bioloog), Daniel
Dennett (filosoof), Christopher Hitchens (literair criticus, overleden in
2011) en Sam Harris (filosoof en neurowetenschapper). De nieuwe atheïsten
betogen dat God een illusie is en (waarschijnlijk) niet bestaat. Hun aanval
richt zich op een theïstisch godsbeeld, waarin sprake is van een bovennatuurlijke entiteit, die schepper van de wereld is, alom aanwezig, almachtig
en alwetend en die het leven van de mens in moreel opzicht reguleert door
middel van geboden en verboden. Het leven wordt gezien als een doorgangsfase op weg naar het ware leven in het hiernamaals. In het kader van
dit proefschrift ben ik op zoek gegaan naar de vraag hoe men binnen het
nieuwe atheïsme omgaat met belangrijke kwesties als verlies en dood,
wanneer het theïstische godsbeeld wordt afgewezen. Wat houdt mensen
dan staande in situaties van dood en verlies? Deze vraag heb ik bestudeerd
aan de hand van de romans van schrijvers, van wie ik het vermoeden had
dat zij zich verwant voelen met het denken van het nieuwe atheïsme.
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In mijn proefschrift heb ik onderzocht of er ook een Nederlands equivalent bestaat van de New Atheist Novel. Op basis van essays en interviews
heb ik verondersteld dat de romans van Anna Enquist en Hafid Bouazza
waarschijnlijk binnen dit kader zouden passen. In de loop van het onderzoek bleek deze veronderstelling inderdaad juist te zijn. Een keuze uit het
werk van deze twee Nederlandse auteurs heb ik toegevoegd aan het werk
van twee Engelstalige auteurs, Ian McEwan en Salman Rushdie, die door
Bradley en Tate tot de nieuw-atheïstische schrijvers worden gerekend. De
geselecteerde tien romans van deze vier auteurs heb ik vanuit een specifieke vraag, mijn hoofdvraag, geanalyseerd: hoe gaan de personages in nieuwatheïstische romans om met het probleem van het kwaad in het algemeen
en met situaties van verlies en dood in het bijzonder? Als er geen theïstisch
perspectief is, geen God die troost biedt, wie of wat biedt dan wel troost?
Deze vraag is niet alleen relevant voor atheïsten maar ook voor posttheïsten. Onder troost versta ik datgene waardoor mensen in crisissituaties
erin slagen zich staande en gaande te houden. Troost is in de religiewetenschappen een thema dat tot voor kort weinig aandacht heeft gekregen. Dit
proefschrift beoogt aan dit thema een bijdrage te leveren.
Om drie redenen meen ik dat de bestudering van romans een zinvolle
manier is om deze belangrijke kwestie te bestuderen. In de eerste plaats
kan de roman een weerspiegeling van de tijdgeest zijn, zoals in de besproken romans ook duidelijk naar voren komt. Dat wil niet zeggen dat romans
de werkelijkheid nauwgezet weergeven, maar dat zij deze interpreteren.
Dat sluit aan bij het tweede punt: romans hebben het vermogen in zich om
de lezer te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op de vraag ‘how to
live’ en zij spelen in op ons vermogen tot empathie. In de derde plaats zijn
romans vaak polyfoon, want zij laten meerdere stemmen horen als een
kunstig gecomponeerde fuga (Bakhtin). Zij laten zien dat er geen eenduidige antwoorden zijn op complexe vragen.
Voor de interpretatie van de geselecteerde romans heb ik daarom gebruik gemaakt van de inzichten van de postklassieke narratologie, waarbij
de focus ligt op het ethische aspect, aangeduid met de term ‘ethical criticism’. Zo laat Martha Nussbaum zien hoe romans bijdragen aan ons morele
besef en ons gevoel van empathie vergroten, terwijl Wayne Booth en James
Phelan de nadruk leggen op het retorische element van het verhaal: verhalen worden altijd met een bepaalde bedoeling verteld.

CONCLUSIE

Visies op dood en verlies in het nieuwe atheïsme
De vraag hoe fictionele personages in de New Atheist Novel omgaan met
vragen van verlies en dood is een zeer relevante vraag. Terwijl in onze seculiere wereld theïstische constructies van zin niet langer vanzelfsprekend
zijn, behoren verlies en dood nog steeds tot de gegevenheden van het menselijk bestaan, zoals ook binnen het New Atheism geconstateerd wordt.
Daarmee komt in beeld wat wel gezien wordt als de achilleshiel van het New
Atheism: binnen een optimistisch concept van vooruitgang en voortschrijdend inzicht, dat alle vertrouwen stelt in de rede en de wetenschap, zijn
dood en verlies moeilijk in te passen. Dat betekent niet dat binnen het
nieuwe atheïsme geen antwoorden op deze vragen zijn geformuleerd. Op
grond van mijn analyse van de belangrijkste publicaties van de denkers van
het nieuwe atheïsme heb ik een aantal kenmerken onderscheiden, die karakteristiek blijken voor hun kijk op deze thema’s.
In de eerste plaats wordt binnen het nieuwe atheïsme de visie op de
dood bepaald door een biologische gefundeerde overtuiging aangaande de
onverbrekelijke samenhang van leven en dood. Aangezien ieders leven de
uitkomst is van een evolutionair proces, vormt de dood een natuurlijke en
logische begrenzing van het leven, zoals Dawkins, Hitchens en Dennett
betogen. Bij het sterven keren de elementen waaruit het leven is ontstaan
terug in de natuur, zodat dood-zijn in principe niet wezenlijk verschilt van
niet-geboren zijn. Doodgaan is een natuurlijk en logisch proces, dat ons in
de visie van Dawkins en zijn collega’s ertoe oproept om plaats te willen maken voor anderen. Wie geconfronteerd wordt met zijn eigen dood zal deze
met een zekere waardigheid en rust tegemoet kunnen treden. Het nieuwatheïstische denken vertoont op dit punt parallellen met de gedachten van
de Stoa. Harris is in dit opzicht terughoudender. Hij is eveneens van mening dat verlies en dood bij het leven horen maar vindt de rationele manier
waarop Dawkins en Hitchens tegen leven en dood aankijken problematisch.
Volgens Harris kunnen de mensen niet leven ‘by reason alone’ en daarom
pleit hij voor een spiritualiteit zonder religie. Daarmee lijkt hij een brug te
slaan naar een atheïstische spiritualiteit, die zich beweegt op het grensvlak
tussen geloof en ongeloof.
De stoïsche gelatenheid waarmee het merendeel van de denkers van
het nieuwe atheïsme de dood tegemoet treedt, blijkt bij nader inzien toch
ambivalent te zijn. Hoewel de dood bij het leven hoort, is er ook sprake van
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angst voor de dood, in het bijzonder angst voor de verlorenheid en de totale, eindeloze leegte. Ook is er het gevoel van spijt, dat het leven doorgaat,
zonder dat ik daarvan deel uitmaak. Vanuit een alterocentrisch georiënteerd denken over de dood heb ik een ander aspect toegevoegd. Het gaat
dan niet zozeer om mijn eigen dood, maar vooral om de dood van de ander,
die door nabestaanden node gemist wordt, zoals Philippe Ariès heeft benadrukt. In het gemis van de ander wordt de dood, die weliswaar het natuurlijke einde van het leven mag zijn, toch als een inbreuk op het leven gevoeld.
Dit aspect vormt eveneens een probleem voor de positieve benadering van
de dood binnen het nieuwe atheïsme

[ 264 ]

Dood en verlies in de besproken romans
Uit de in deze studie uitgevoerde analyse naar de manier waarop romanpersonages omgaan met dood en verlies komt naar voren dat de begrippen
‘dood’ en ‘verlies’ niet eenduidig te definiëren te zijn. De vier besproken
auteurs (Rushdie, McEwan, Enquist en Bouazza) hebben ieder hun eigen
‘Sitz im Leben’, die bepalend is voor de manier waarop begrippen als ‘verlies’ en ‘dood’ op literaire wijze vorm krijgen. Zo stellen de auteurs Rushdie
en Bouazza, die een migratie-achtergrond hebben, andere vormen van
dood en verlies aan de orde dan de auteurs met een westerse achtergrond,
McEwan en Enquist. Maar niet alleen de context van de auteur is bepalend
voor de manier waarop verlies en dood vorm krijgen, ook de literaire stijlmiddelen, waarvan de auteurs zich bedienen, verschillen. De realistische
schrijfwijze, zoals McEwan en Enquist die hanteren, kleurt de situaties van
verlies en dood anders in dan de magisch-realistische vertelwijze, waarvan
Rushdie en Bouazza zich bedienen.
In de besproken romans wordt, zo blijkt uit mijn analyse, het begrip
‘dood’ in de eerste plaats in de letterlijke zin van het woord opgevat als aanduiding van het verlies van het leven. De oorzaken waardoor die vorm van
verlies zich in de besproken romans voordoet, zijn velerlei. Soms is er sprake van een externe oorzaak, zoals een verkeersongeluk waarbij personages
dodelijk gewond raken. Men kan hier denken aan de dood van de dochter in
de roman van Anna Enquist Contrapunt of aan de dood van de twee kinderen van twee leden van het strijkkwartet in haar roman Kwartet. De impact
van een dergelijke dood is overweldigend, vooral omdat het om jonge mensen gaat en de dood totaal onverwacht komt.

CONCLUSIE

Maar niet alleen externe factoren leiden in de besproken romans tot de
dood. Ook factoren van meer innerlijke aard spelen een rol, waarbij keuzes
van de personages bepalend zijn. Zo kan bijvoorbeeld een risicovolle onderneming leiden tot de dood, zoals Hafid Bouazza dat beschrijft in zijn roman
Paravion. Vele migranten verliezen het leven en bereiken het beloofde land
niet, doordat zij tijdens de overtocht in zee storten en verdrinken. In de
roman Meriswin neemt het hoofdpersonage risico’s door met drank het leven te vieren waardoor de dood onafwendbaar lijkt. Dat de dood het gevolg
kan zijn van eigen keuzes laat ook Ian McEwan zien in zijn roman The
Children Act. Het hoofdpersonage Adam ziet aan het eind van de roman,
wanneer hij zich aan de religie van de Jehova’s Getuigen ontworsteld heeft,
geen toekomst meer voor zich en besluit af te zien van verdere behandeling
van de leukemie waaraan hij lijdt. In de roman The Satanic Verses maakt het
personage Gibreel een soortgelijke keuze. In zijn leven dat door schizofrenie (mede veroorzaakt door zijn afscheid van religie) wordt geteisterd, ziet
hij geen andere uitweg dan zichzelf van het leven te beroven.
Het valt op dat in het bovenstaande een aantal keren dood en religie
met elkaar in verbinding worden gebracht en wel in ongunstige zin. In een
aantal romans is religie mede verantwoordelijk voor de dood van personages, zoals in de roman Spotvogel, waar Marfisa door haar vader, die fanatiek
moslim is, vermoord wordt omdat hij zich verzet tegen haar relatie met
Noral. Religie zet niet alleen tot geweld aan, ze blijkt ook een bron van misleiding te zijn, die de dood ten gevolge kan hebben. Zo verdrinken in The
Satanic Verses vele pelgrims in de Arabische Zee op weg naar Mekka, ten
gevolge van de misleidende boodschap dat de zee zich zal openen voor wie
oprecht geloven. Overigens blijft in de besproken romans de misleidende
rol van de religie niet tot de islam beperkt, ook het gedachtegoed van de
Jehovah’s Getuigen kan mensenlevens in gevaar brengen, zoals blijkt in The
Children Act van McEwan.
De dood kan, zoals we hierboven formuleerden, als een vorm van verlies en wel als verlies van het leven worden beschreven. Maar bij de analyse
van onze romans kwamen ook andere vormen van verlies naar voren. Zo is
in een aantal romans sprake van het verlies van identiteit, wanneer personages geconfronteerd worden met uiteenlopende vormen van ‘otherness’.
In het bijzonder geldt dit bij migratie, waarbij mensen zowel land als cultuur, inclusief religie, als ook familie en taal kunnen verliezen. Vooral in de
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romans van Rushdie en Bouazza, twee auteurs die zich tussen twee culturen bevinden, treedt deze vorm van verlies op. Er is sprake van een gevoel
van ontworteling en onmacht om op een andere plaats opnieuw te wortelen. Daar staat tegenover dat deze ontworteling niet alleen verlies betekent,
maar ook nieuwe kansen biedt. Op deze lijn van denken kan het ‘verlies’
zelfs als voorwaarde voor nieuwe mogelijkheden worden gezien, zoals het
openingslied in The Satanic Verses het tot uitdrukking brengt: ‘To be born
again, you have to die’.
Maar ook andere vormen van verlies, die in zekere zin variaties zijn op
een verlies aan identiteit, kwamen naar voren bij de bestudering van de
romans. Zo is er sprake van verlies van artistieke vaardigheid, zoals Enquist
dat laat zien in haar roman Het Geheim. De pianiste Wanda Wiericke moet
haar carrière als concertpianist vanwege reuma in haar handen opgeven:
alleen nieuw uitgebrachte oude cd-opnames getuigen nog van haar vroegere brille. Een zelfde vorm van verlies doet zich voor bij het hoofdpersonage
in Spotvogel, een depressieve schrijver, die niet meer in staat is om te schrijven en zodoende woorden tot leven te wekken.
Een bijzondere vorm van verlies betreft het verlies van geloof, waardoor bestaande constructies van zin wegvallen en er – om woorden van
Rushdie te gebruiken- een ‘hole’, een ‘vacancy’ in de eigen identiteit ontstaat. Gibreel in The Satanic Verses is hiervan een voorbeeld wanneer hij zijn
geloof vaarwel zegt met als gevolg dat hij vanaf dat moment een gespleten
bestaan gaat leiden en geplaagd wordt door visioenen waarin hij als boodschapper van de Allerhoogste moet optreden. Ook in The Children Act is
sprake van het loslaten van de religieuze overtuiging, wanneer Adam zich
losmaakt uit de wereld van Jehovah’s Getuigen en zijn eigen weg in het leven moet zoeken. Wat opvalt is dat religie in de besproken romans een ambivalente rol speelt wanneer verlies en dood aan de orde zijn. In sommige
gevallen brengt het dogmatisch vasthouden aan veeleisende vormen van
geloof de dood dichterbij, in andere gevallen markeert juist het loslaten van
het geloof een verlies aan zin en betekenis en kan het aanleiding geven tot
afscheid van het leven. Wat in ieder geval duidelijk naar voren kwam in
deze romans, is dat in religie geen troost is te vinden. De gedachte dat een
bovennatuurlijke instantie troost zou kunnen bieden, ontbreekt, evenals
het idee van een leven na dit leven of het weerzien van de geliefden. Maar
wat bood de romanfiguren dan wel troost? Sloten de romans ook in dit op-
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zicht aan bij het gedachtegoed en de beleveniswereld van het nieuwe atheisme?

Vormen van troost in de romans
Uit mijn onderzoek blijkt dat de manier waarop troost ervaren wordt in het
nieuwe atheïsme verschillende vormen kan aannemen. Zo is de nabijheid
van dierbaren troostrijk, een element van troost dat weliswaar universeel
genoemd kan worden, maar dat ook een belangrijke rol speelt in het nieuwe
atheïsme. Christopher Hitchens ervoer de bezoeken van zijn vrienden op
deze wijze in zijn ‘year of living dyingly’: waar hij niet meer kon eten, drinken of spreken vulden zij de ruimte met hun discussies en gaven ze hem het
gevoel daarin te participeren. In de besproken romans wordt deze dierbare
verbondenheid zichtbaar bijvoorbeeld in de band met de familieleden, die
ondersteunend zijn in moeilijke situaties. De roman Saturday van McEwan
is daarvan een voorbeeld. Tegen de achtergrond van de dreigende oorlog in
Irak en het concrete geweld van een gijzeling, blijkt de hechte familieband
de basis waarop het hoofdpersonage telkens kan terugvallen. In andere
romans zijn het veeleer vrienden, die de personages terzijde staan in moeilijke tijden, zoals in het geval van het depressieve hoofdpersonage in Bouazza’s Spotvogel: zij bieden gastvrijheid en creëren door heerlijke maaltijden
te serveren de juiste ambiance. En in Meriswin is het de vriendin van het
hoofdpersonage, die niet van zijn zijde wijkt in zijn toestand van delirium
en blijft volhouden dat alles goed komt. In Rushdie’s The Satanic Verses blijkt
voor een van de hoofdpersonages de band met de familie de bepalende factor die hem helpt om zijn wortels weer terug te vinden en aan een nieuwe
toekomst te beginnen. Enquist laat in haar roman Kwartet weer een andere
vorm van troost zien door de muzikale verbondenheid van de vrienden
troostend te laten werken in tijden van existentiële crises.
Een ander en veel typerender element dat volgens het nieuwe atheïsme
helpt in de confrontatie met verlies en dood is de wetenschap (‘science’).
Wetenschap is immers gebaseerd op feiten en bewijs en vormt daarmee in
de ogen van de nieuwe atheïsten de heilzame tegenhanger van op geloof
(‘faith’) gebaseerde religie. Wetenschappers als Dawkins en Dennett laten
zien hoe wetenschap ons in staat stelt de werkelijkheid te onderzoeken en
steeds nieuwe ontdekkingen te doen, die ons hoopvol en optimistisch kunnen stemmen. Dat kan gelden voor wetenschappelijk onderzoek op vele
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terreinen, zoals natuurkundig, biologisch, maar ook medisch. Met name in
de romans van McEwan wordt dit aspect zichtbaar, bijvoorbeeld in Saturday
waar de hersenchirurg Henry Perowne de personificatie is van het geloof in
de wetenschap: dankzij de neurochirurgie is hij in staat mensen nieuwe
levenskansen te geven en voelt hij zich bij tijd en wijle als een god zelf, die
beslist over leven en dood. Ook in The Children Act is het de medische wetenschap, die het leven bevordert in tegenstelling tot de religieuze inzichten,
die in dit opzicht belemmerend werken.
Er is nog een ander element van troostende aard in de gedachtegang
van het nieuwe atheïsme. Het gaat dan om datgene wat de overledenen
achterlaten (‘legacy’) en de herinnering aan hen levend houdt. In dit verband noemen Dawkins en Hitchens in het bijzonder kinderen, die de volgende generatie vormen en voor wie graag plaats gemaakt wordt. In de
besproken romans komt de troost van de herinnering allereerst naar voren
in de vorm van tastbare voorwerpen die aan een overledene herinneren,
zoals de brief van een overleden vader in Paravion die gekoesterd wordt en
troost geeft. Of in Spotvogel een brief van de overleden vader, die de hoofdpersoon verder helpt, zodat hij daadwerkelijk een brug slaat naar een nieuwe fase in zijn bestaan. De herinnering kan ook immaterieel zijn, zoals de
herinnering aan een samen beleefd moment. In de roman Contrapunt herinnert de moeder zich hoe zij samen met haar dochter die ene aria van Bach
zong, die met al zijn variaties het raamwerk zou vormen voor deze roman.
Ook repetitieve handelingen, die het karakter van een ritueel hebben, kunnen de herinnering aan de overledene levend houden, zoals in Paravion,
waar een van de personages het voorkeursgerecht van de overledene ook na
zijn dood blijft koken.
De nieuwe atheïsten verwijzen bij voorkeur naar cultuur in het algemeen en de literatuur in het bijzonder. Zoals we zagen in het tweede hoofdstuk vinden de nieuwe atheïsten dat in de roman het verhaal van leven en
dood op een veel overtuigender manier wordt verteld dan religies dat doen.
Bovendien is de roman in staat om het transcendente ter sprake te brengen
zonder een beroep te doen op het bovennatuurlijke.
Voor sommige romanpersonages bleken literatuur en het vertellen van
verhalen inderdaad een manier om met verlies en dood om te gaan. Vooral de
romans van Salman Rushdie getuigen hiervan. Verhalen bieden een ander
perspectief dan de bestaande werkelijkheid en houden dromen levend. Zo-
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lang verhalen verteld worden is er leven en is er hoop. Ook opent zich een
universeel perspectief, waardoor mensen ontdekken meer met elkaar gemeen te hebben dan zij dachten (Enchantress of Florence). Of de verhalen
kloppen met de werkelijkheid is een vraag van ondergeschikt belang. Ook
Bouazza laat in Paravion de kracht van het verhalen vertellen zien, wanneer
de rapportages over het beloofde land Paravion mensen motiveren om te
migreren. Bij McEwan is eveneens het effect te zien dat literatuur op mensen kan hebben in tijden van verlies en dreiging van dood, zoals in Saturday,
waar een gedicht van Matthew Arnold niet alleen ‘ontwapenend’ werkt
maar zelfs niet-literair geschoolde personages weet te imponeren.
Maar meer nog dan het lezen van literatuur biedt het actieve proces
van het schrijven zelf troost en steun in tijden van verdriet en verlies. In de
romans zie ik in dit opzicht vier effecten van het schrijven. Zo is het een
manier om de dode terug te halen zoals Orpheus Euridice uit de onderwereld haalde. Bouazza refereert aan deze mythe in zijn roman Spotvogel, een
titel, die verwijst naar een dier, dat ook wel ‘Orpheusvogel’ genoemd wordt.
Het tweede effect van het schrijven is het oprichten van een monument
voor de overledene om op deze wijze verbonden te blijven met degene, die
er niet meer is, zoals Enquist in Contrapunt laat zien. Ten derde is het zelf
schrijven een manier om de chaos, die het gevolg is van het verlies, te bedwingen. Schrijven is scheppen, een proces waarbij de chaos geordend
wordt op de wijze van het eerste hoofdstuk van Genesis: licht wordt van het
duister gescheiden en droog land ontstaat uit de watermassa. Het geeft de
schrijver een gevoel van macht om te midden van zijn eigen onmacht orde
in de chaos te brengen. Het vierde effect dat ik hier noemen wil betreft de
distantie die het schrijven schept. Schrijven schept afstand, waardoor (aldus Arnon Grunberg) de auteur observator wordt van zijn eigen gevoelens
en die van anderen.1 Bij Enquist resulteert deze afstandelijkheid in het aanduiden van haar personages als ‘de vrouw’, ‘de dochter’, terwijl Bouazza er
in Spotvogel voor kiest om het hoofdpersonage als auteur op te laten treden
in zijn eigen verhaal van verlies en dood.
Een haast belangrijker bron van troost dan de literatuur blijkt in de besproken romans de muziek te zijn. Muziek speelt vooral in het werk van
1

Arnon Grunberg, ‘Met zelfmedelijden schiet je niets op’, Trouw, 1 september 2018.
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Enquist een belangrijke rol. Dat wekt ook nauwelijks verbazing, gezien het
feit dat Enquist zelf een opleiding aan het conservatorium genoot en praktiserend musicus is.
Als het om muziek gaat, gaat het bij de romanpersonages van Enquist
bijna altijd om het actief musiceren. De personages zijn in eerste instantie
zelf musici en niet zozeer luisteraars. In de roman Het Geheim is het hoofdpersonage een soliste, die als pianiste recitals geeft en als soliste optreedt
met beroemde orkesten. Maar ook haar levenswijze kan als solistisch betiteld worden, want zij heeft moeite om lange termijn relaties op te bouwen.
Dat is niet het geval bij de personages, die in de roman Kwartet een rol spelen. Zij functioneren juist dankzij het feit dat zij samenspelen. Dit samen
musiceren blijkt een bijzondere vorm van ‘coping’ te zijn, waarbij de rouwende moeder zelf bijdraagt aan haar eigen verwerking van de rouw om de
dood van haar twee kinderen.
Opvallend is dat muziek telkens anders functioneert in de romans van
Enquist. Zo is muziek in de roman Het Geheim verbonden met de wil om te
blijven spelen als uitvoerend musicus. In de roman Contrapunt ordent de
muziek de dagelijkse tijd alsook de tijd om herinneringen aan de overleden
dochter vorm te geven. In Kwartet fungeert muziek als non-verbale taal van
communicatie. Wat de verschillende wijzen waarop de muziek functioneert
met elkaar gemeen hebben, is het feit dat zij alle drie therapeutisch werken
en als zodanig helpen om met verlies en dood om te gaan.
Ook bij de andere auteurs is muziek een element dat perspectief biedt
in tijden van verlies en doodsdreiging. Kenmerkend voor de rol die de muziek speelt in de romans van McEwan is het aspect van de verbinding. Muziek brengt verbinding tot stand tussen mensen. Zo is het in de roman The
Children Act de muziek die beide hoofdpersonages bij elkaar brengt: rechter
Fiona Maye die zelf piano speelt en de doodzieke Adam Henry die gedichten schrijft en viool speelt. Zij zingen samen een lied en Fiona beschouwt
het feit dat Adam viool speelt als een daad van hoop, een teken van toekomst, een daad van verzet tegen de dood.
Muziek slaagt er echter niet altijd in om verbindend te werken. Wanneer Fiona en haar echtgenoot in The Children Act elkaar dreigen te verliezen, wendt zij tevergeefs de klassieke muziek van Bach aan om weer verbinding met haar echtgenoot Jack te zoeken en omgekeerd probeert Jack,
die een jazzliefhebber is, zonder veel succes zijn vrouw te bewegen om een
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jazzcompositie op de piano te spelen. Muziek wordt op deze manier gebruikt als een middel om het onderling onbegrip te verbeelden.
De reikwijdte van muziek is echter nog groter dan zojuist beschreven
is. Ze heeft niet alleen het troostende vermogen om mensen met elkaar te
verbinden, maar is ook in staat om een verbinding te leggen tussen heden
en toekomst, tussen deze wereld en de wereld zoals deze zou kunnen zijn.
Het hoofdpersonage in Saturday heeft zo’n ervaring wanneer hij zijn zoon
hoort musiceren met andere musici en beseft hoezeer muziek een transcenderend vermogen heeft, dat niet alleen de bestaande werkelijkheid
overstijgt maar ook alle bestaande utopische verwachtingen, zowel religieus als seculier: het Koninkrijk Gods op aarde, het arbeidersparadijs, de
ideale Islamitische staat.
In Bouazza’s Meriswin is muziek gerelateerd aan de liederen, die worden aangeheven tijdens het drinken. ‘Zwarte gedachten worden door zang
verlicht’ aldus een van de personages. Het zingen van drinkliederen is een
manier om de confrontatie met de onvermijdelijke dood aan te gaan. Men
kan stellen dat hier sprake is van zingen tegen de dood als copingstrategie.
Wat het belang van muziek als vorm van troost betreft zijn de besproken
romans veel uitgesprokener dan de besproken nieuw-atheïstische auteurs.
Omgekeerd kwam de rol van de wetenschap bij de romanfiguren veel minder
duidelijk naar voren dan bij het nieuwe atheïsme. Bij Dawkins en Dennett
en andere nieuw-atheïstische denkers biedt de gedachte troost dat de
wetenschap de mens in staat stelt de werkelijkheid te onderzoeken en
steeds nieuwe ontdekkingen te doen. Het gevoel heerst dat de dood
weliswaar nog steeds het einde van het menselijk leven betekent, maar dat
er ruimte voor vooruitgang is: ‘we werken er aan’.
In zijn studie over het thema troost heeft Christoph Jedan een model ontwikkeld, waarin op een meer conceptualiserende en schematiserende
wijze over troost nagedacht wordt, zoals in het eerste hoofdstuk is besproken. Dit model is voor mijn onderzoek zinvol geweest omdat het niet
alleen als zoekstrategie heeft gefunctioneerd maar ook heeft geholpen om
de talrijke vormen van troost in kaart te brengen. Jedan onderscheidt in
zijn model vier variabelen (assen), die functioneren als vier wegen waarlangs troost gerealiseerd kan worden.
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Troost gaat, zo laat de eerste as zien, over het reguleren van verdriet
om te komen tot een vorm van verdriet die geaccepteerd kan worden en
waarmee te leven valt. In de besproken romans is deze vorm van troost
herkenbaar in de rol die de naaste omgeving van de betrokkene speelt,
zoals de eigen partner, familieleden, vrienden. Zij ondersteunen hem of
haar op psychologische en praktische wijze in momenten van verlies en
dood. Overigens biedt de familie in de besproken romans lang niet altijd
ondersteuning, maar kan zij juist de oorzaak van het verdriet zijn of de
verwerking ervan in de weg staan.
Troost heeft in de tweede plaats tot doel om het leven van de betrokkenen weer op orde te brengen door een beroep te doen op hun veerkracht. In onze romans werd geappelleerd aan de artistieke vaardigheden
van de betrokkenen in het verleden, zoals een succesvol schrijverschap of
een bestaan als uitvoerend musicus.
Troost kan ook gelegen zijn in een levensvisie (’world view’) die wordt
aangereikt, waardoor verlies en dood een plaats kunnen krijgen. Het is de
therapie van ‘healing narratives’, die de betrokkenen helpen om verder te
gaan. Dit sluit aan bij de in het tweede hoofdstuk besproken discussie
over de theodicee. Volgens Neiman is dit van origine christelijke begrip
ook voor een seculiere levensvisie relevant, omdat alle mensen worstelen
met de vraag hoe het kwaad in de wereld begrepen kan worden. In de besproken romans is sprake van een dominante positivistische levensvisie,
die berust op een groot vertrouwen in de wetenschap en het menselijk
rationeel vermogen en waarin de dood wordt beschouwd als een deel van
de natuurlijke cyclus van leven en dood. Religie biedt in ieder geval in
deze romans geen ‘healing narrative’: zij getuigt van een onvolwassen en
geborneerde levensvisie, staat de vooruitgang in de weg en zet aan tot
verdeeldheid. Cultuur in de vorm van literatuur en muziek daarentegen
opent vergezichten, biedt personages troost op momenten van verlies en
dood en geeft kracht om weer verder te gaan. In sommige opzichten zou
er zelfs gesproken kunnen worden van een verwijzing naar transcendentie, zonder dat daarbij teruggevallen wordt op theïstische vormen van
transcendentie.
Er is volgens Jedan nog een andere en vierde vorm van troost, waarbij
het leven van de overledene beschreven wordt en vastgelegd wordt in een
verhaal. In de besproken romans kwamen we auteurs tegen die het leven
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van de overledene in woorden probeerden te vangen. Zo’n schrijfproces
werkt troostend en door het vastleggen van de herinnering blijft de overledene levend. Het blijft echter een open vraag hoe herinnering het meest
adequaat kan worden vastgehouden. Is het door middel van taal of door
middel van muziek? Verklanken woorden de herinnering het meest treffend of verwoordt de muziek de herinnering op een veel treffender manier? Hoe dit ook zij, het is relevant te constateren dat juist muziek en
literatuur als belangrijke vormen van troost naar voren komen.

Tot slot
In hun kritiek op de nieuw-atheïstische romans betogen Bradley en Tate
dat de nieuw-atheïstische romanschrijvers nog niet atheïstisch genoeg
zijn. Door hun haast metafysisch gefundeerde geloof in de wetenschap en
in de kracht van de roman hebben zij als het ware de ene god voor de andere ingeruild. Daarom concluderen Bradley en Tate dat de nieuwatheïstische roman deel uitmaakt van ‘a classical metaphysical, indeed
theological story in which science, history, love and art play the same
transcendental, redemptive role traditionally assigned to God’. Waar het
Bradley en Tate in feite om gaat, zo blijkt uit het vervolg van hun betoog,
is dat zij beweren dat het afscheid van het geloof bij nieuwe atheïsten en
nieuw-atheïstische romanschrijvers niet gepaard is gegaan met een worsteling: het afscheid wordt ervaren als een bevrijding en niet als een groot
verlies, zoals Friedrich Nietzsche en Matthew Arnold dat verwoord hebben. De voorkeur van Bradley en Tate ligt bij post-atheïstische fictie, geschreven door auteurs, die het atheïsme achter zich hebben gelaten en
zich bewust zijn te leven in een tijdperk ‘after God’. Hun romans hebben
oog voor de multiculturele en multireligieuze maatschappij en gaan
daarmee op een opener en minder polemische manier om dan de nieuwe
atheïsten.2 Het lijkt mij echter onjuist om zo’n scherpe tegenstelling te
construeren tussen nieuw-atheïstische en post-atheïstische auteurs. Bei2

Bradley en Tate noemen namen van Britse auteurs als Hanif Kureishi, Monica
Ali, Zadie Smith, Nick Hornby, Jim Crace en David Mitchell. Onder een serie auteurs uit het Midden-Oosten wordt genoemd de Turkse auteur Orhan Pamuk. De
meest productieve post-atheïstische schrijvers komen volgens Bradley en Tate uit
Noord- Amerika: Don DeLillo. Louise Erdrich, Toni Morrison, Thomas Pynchon.
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den hebben gemeen dat zij op een niet-theïstische wijze invulling geven
aan een zoektocht naar betekenis, die voor veel mensen relevant is, vooral
in situaties van verlies en dood.
Hetzelfde kan gezegd worden van postmoderne stromingen als het
religieus atheïsme en post-theïsme, die eveneens het theïstische wereldbeeld achter zich hebben gelaten. Dat wil niet zeggen dat ik de nieuwatheïstische romans op een post-theïstische wijze zou willen lezen. Het
zijn romans, die vanuit hun atheïstisch perspectief kritisch tot afkeurend
staan ten opzichte van religie. Daarmee onderscheiden ze zich van een
post-theïstische benadering, die op een of andere manier wil vasthouden
aan de godsidee. Maar wat het nieuwe atheïsme en het posttheïsme gemeen hebben, is dat ze beide een theïstisch godsbegrip verwerpen en beide in culturele uitingen, zoals die van literatuur en muziek, belangrijke
bronnen van inspiratie en troost vinden. Ze kunnen daarmee gezien worden als een pleidooi voor het levensbeschouwelijke belang van de roman,
het ‘geloven in fictie’. Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde is gekomen willen
post-theïsten als Richard Kearney en John Caputo het idee ‘God’ daarbij
op een of andere manier handhaven, niet als een entiteit maar als een
‘kracht’, een mogelijkheid (‘may be’). Zij zoeken naar nieuwe wegen om
voorbij de tegenstelling tussen geloof en ongeloof te komen. Zo formuleert de Ierse filosoof Richard Kearney een derde weg, die hij betitelt als
‘anatheïsme’ (‘terugkeren naar God na God’), die de extremen van dogmatisch theïsme en militant atheïsme achter zich laat. Op deze wijze wil hij
een platform bieden waar het theïsme in alle vrijheid kan discussiëren
met het atheïsme. Een platform, dat het tegendeel vormt van statische en
dogmatische posities, als een ‘wagering between belief and nonbelief that
never comes to a full stop’.3 Evenals voor het nieuwe atheïsme speelt de
literatuur ook voor Kearney een belangrijke rol. Om zijn anatheïstisch
paradigma te illustreren heeft hij het literaire werk van auteurs als James
Joyce, Marcel Proust en Virginia Woolf onderzocht.
Het denken van de Amerikaanse filosoof-theoloog John Caputo laat
zien hoezeer hij met zijn verwondering over de schepping en de mens
verwant is met elementen van het nieuw-atheïstische denken. In het
3

Kearney, Anatheism, 2010, 184.
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nieuwe atheïsme is sprake van verwondering (‘awe’) over de kosmos en de
mens, een verwondering, die geen adres nodig heeft. Deze verwondering
deelt Caputo, wanneer hij de roos als metafoor neemt voor de manier
waarop mensen zouden moeten leven: ‘De roos kent geen waarom; zij bloeit
omdat zij bloeit; zij denkt niet om zichzelf, vraagt niet of men haar ziet’.4
Het lijkt er dus op dat wanneer het gaat om het bieden van troost bij
verlies en dood het nieuwe atheïsme en het post-theïsme niet fundamenteel van elkaar verschillen. Wat hen verbindt is een gevoel van ontzag en
eerbied (‘awe’) voor de schoonheid van het universum en het openstaan
voor het transcendente, zoals dat beleefd kan worden in kunst, literatuur
en muziek. De conclusie zou dus kunnen luiden dat religie en de transcendentie die in de religie beleefd wordt, mogelijk zinvolle, maar niet
noodzakelijke factoren zijn als het gaat om het bieden van troost. Deze
conclusie staat haaks op de in het eerste hoofdstuk aangehaalde opmerkingen van Jürgen Habermas in zijn betoog over wat er aan onze postseculiere tijd ontbreekt. Volgens Habermas is het niet alleen zo dat in
onze tijd religie en openbaring als irrelevant worden beschouwd en dat
het ons aan collectief gedeelde idealen ontbreekt, die als een inspirerend
visioen een appél op ons zouden kunnen doen. Maar ook missen wij volgens hem een zinvol alternatief voor de religieuze vormen om met de
dood om te gaan.
Deze observaties van Habermas worden niet bevestigd door de manier waarop personages in de door mij geanalyseerde romans in het leven
staan en omgaan met verlies en dood. Zij laten juist zien dat ook een nietreligieuze levensbeschouwing troostend kan werken. Daarmee onderstrepen zij wat Bonhoeffer in zijn befaamde brief van 30 april 1944 over het
religieloze christendom schreef. Het troostende aspect van God is volgens
Bonhoeffer niet te vinden in de manier waarop God in verband wordt
gebracht met de grenzen van onze menselijke kennis en met de grenzen
van ons bestaan. God is geen ‘deus ex machina’ en geen ‘Luckenbüsser, die
de gaten in onze kennis opvult en te vinden is in situaties van verlies,
dood en schuld. Voor Bonhoeffer is spreken over grenzen zondermeer
4

Caputo, Hopeloos hoopvol, 35. Het gedicht is van de hand van de zeventiendeeeuwse mysticus Angelus Silesius.
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twijfelachtig: aan de grenzen is het beter om te zwijgen en het onoplosbare onopgelost te laten. Niet aan de randen van het bestaan moet God, volgens Bonhoeffer, ter sprake gebracht worden, maar juist in het centrum
van het leven en in het goede van de mensen. Op deze wijze wordt zijn
transcendentie zichtbaar: ‘Gott ist mitten in unserem Leben Jenseitig’.
Alleen op deze manier kan er over God als een vorm van troost gesproken
worden. 5
Het is opvallend dat de naam van Bonhoeffer met waardering door
Dawkins wordt genoemd. Dawkins zou, zo werd reeds opgemerkt in het
eerste hoofdstuk, een ander boek geschreven hebben als het merendeel
van de theologen de manier van theologiseren van Bonhoeffer zou delen.
Elders citeert Dawkins Bonhoeffer’s woorden over God als ‘Lückenbüsser’
(‘God of Gaps’) in zijn betoog over de creationisten, die hij verwijt God te
gebruiken om de gaten op te vullen waar wetenschappelijke kennis te kort
schiet: ‘If an apparent gap is found, it is assumed that God, by default,
must fill it’.6 Volgens Dawkins kan de wetenschap Bonhoeffer als een
bondgenoot beschouwen in de strijd tegen de ‘gap theology of intelligent
design’. Ook Hitchens laat zich positief uit over Bonhoeffer. Hij prijst zijn
moedig verzet tegen het nazisme en betitelt zijn theologie als een ‘admirable but nebulous humanism’.7 Het is natuurlijk de vraag of Bonhoeffer
zich in deze typeringen zou herkennen maar feit is dat deze nieuwe atheisten in zijn theologie een vorm van theologiseren herkennen, die afscheid heeft genomen van een theïstisch godsbeeld en spreekt over een
‘religieloos christendom’ dat verwantschap vertoont met hun humanisme.
Geloven en niet geloven staan daarmee dicht bij elkaar, zoals ook de Tsjechische schrijver Milan Kundera zich opeens realiseerde in de volgende
ervaring uit zijn jonge jaren:
‘Ik ben atheïstisch opgevoed en dat beviel mij opperbest tot op de
dag, in de donkerste jaren van het communisme, dat ik heb gezien hoe
christenen werden getreiterd. Op slag ging het provocerende, vrolijke
atheïsme van mijn vroegste jeugd in rook op. Ik begreep mijn gelovige
5

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Hamburg: Siebenstern Taschenbuch Verlag, 1971, 131-135.
6
Dawkins, God Delusion, 125 en 127.
7
Hitchens, God Is Not Great, 7 en 241.
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vrienden, en meegesleept door solidariteit en emotie ging ik soms mee
naar de mis. Dat bracht me niet tot de overtuiging dat er een God bestaat.
Wat kon ik er ook van weten? En zij, wat konden zij ervan weten? Wisten
ze wel zeker dat ze het zeker wisten? Ik zat in een kerk met de vreemde en
gelukkige gewaarwording dat mijn ongeloof en hun geloof merkwaardig
dicht bij elkaar stonden’.8
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[ 300 ]

In my thesis I explore the available dimensions of consolation when a theistic point of view is no longer considered an option or is even strongly rejected. Where to find consolation in the confrontation with loss and death
when God is dead? Consolation is an underexposed topic in religious studies and the aim of my thesis is to shed new light on this relevant topic
through the critical lens of the New Atheism.
As I explain in chapter 1, my starting point is The New Atheist Novel: Fiction, Philosophy and Polemic after 9/11, a study, published in 2010, by two literary scholars, Arthur Bradley and Andrew Tate. In their study they define a
new sub-genre in contemporary fiction, which they label ‘The New Atheist
Novel’, thus highlighting the important relationship between the disciplines
of religion and literature. New Atheism can be considered as a contemporary form of atheism, which not only problematises theism but also considers religion a dangerous force leading to violence and divisions. Bradley
and Tate argue that the New Atheist novel is more than a fictionalisation of
new atheist ideas: it is a new front in the ideological war against religion,
religious fundamentalism and terrorism. At the same time, they argue that
the authors of these novels, including Ian McEwan and Salman Rushdie,
are not entirely atheist, because they have a nearly metaphysical belief in
science and the novel itself. The ideas of the New Atheists are further discussed in chapter 2.
Bradley and Tate’s study inspired me to ask two questions. First: is there
also a Dutch equivalent of the New Atheist novel? This question led me to the
study of two Dutch authors, Anna Enquist and Hafid Bouazza. Second, and
more importantly: what can the analysis of New Atheist novels, and in par-
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ticular the analysis of the characters in those novels, teach me about coping
with loss and death from an atheistic perspective? More concretely, what can
I learn from studying the novels of the authors Ian McEwan, Salman Rushdie, Anna Enquist and Hafid Bouazza?
I consider these questions to be relevant because, in the western world,
religion and belief in God are no longer self-evident. According to Charles
Taylor, we live in a secular age, a ‘disenchanted world’. Some philosophers
argue that we miss something important if we don’t have religion. In contrast, the new atheists claim that we can live a full and meaningful life
without religion, even in the face of loss or death. I use the novel, in this
case the New Atheist novel, to explore what, if anything, offers consolation
when people are confronted with loss or death.
There are good reasons for religious studies to engage with literature,
because literature offers multiple voices and different points of view. Literature has a meaning and represents a world view. It enables us to reflect
about the meaning of life. But the relationship between the disciplines of
religion and literature is not without its tensions, because the literature
discipline wants to be more than an auxiliary field for religious studies
(asymmetric dialogue). In analysing the novels, I apply the concepts of ethical criticism and narrative communication, as outlined in chapter 3.
To categorise forms of consolation I use the conceptual framework of
Christoph Jedan (a philosopher of religion and ethics), developed for situations of death but also applicable more generally to situations of loss. In his
view consolation aims to reduce distress, to rebuild, as well as possible,
normal functioning, and to strengthen resilience. Consolation works along
four variables, or axes. The first variable is the regulation of grief to make it
manageable. The second variable appeals to the inner strengths of the bereaved to make that person more resilient. The third variable highlights the
consoling perspectives included in a specific world view, that make loss and
death acceptable. The fourth variable consists of the preservation of the
deceased in a narrative that underlines the fulfilment of that life and that
creates continuing bonds.
In chapter 2 the main characteristics of New Atheism are highlighted, based
on the publications of four main protagonists: Sam Harris (philosopher, neuroscientist), Daniel Dennett (philosopher), Richard Dawkins (evolutionary
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biologist) and Christopher Hitchens (literary critic). Although the four
thinkers are very different, they share many views. They agree that there is
(probably) no God, that God is a delusion and that therefore belief in God is
irrational and is at odds with reason. They argue that religion is not a force
for good but that it ‘poisons everything’: it incites hatred, divisions and
violence and it hinders people from thinking for themselves about ethical
questions. Instead, reason and science will help to make the world a better
place, and art, fiction and nature offer ‘awe’ and inspiration.
The New Atheists have received criticisms from many sides, ranging
from Christian apologetics to moderate theologians and agnostics. The
New Atheists are lambasted for overrating science as the only world view
and scientific naturalism as the only explication of why people are religious.
Other reproaches are that belief in God is not irrational and belief and reason
are not per se each other’s opposites. Finally, New Atheists are reminded that
religion can also be a force for good: it comforts people, builds communities
and stands up for justice and equality. However, New Atheists also received
some support. For instance, post-theists share the new atheist critical view
on the theistic concept of God, because they are in favour of a more dynamic and fluent concept of God.
In coping with loss and death an over-arching world view forms an
important element in finding consolation, as explained in the first chapter.
In a religious context coping with loss and death has nearly always been
related to a theistic concept of God. But how can we cope with death and
loss from an atheistic point of view? The New Atheist vision on loss and
death is comparable with the philosophy of Epicurus, Lucretius and the
Stoa. For new atheists human life is the outcome of an evolutionary process
and so is death: we happily make room for others. Because death is a natural process and being dead is not different from not being born, death is
nothing to be afraid of. However, even in a secular age, there are ‘unquiet
frontiers of modernity’ (Charles Taylor) and death, as a manifestation of
evil, is one of these unquiet frontiers. The death of the other is particularly
painful and the problem of the theodicy (how to justify God in the confrontation with evil) is not only a problem for theists but it is ‘fundamentally a
problem about the intelligibility of the world’ (Susan Neiman). On the other
hand, does a theistic concept of God really offer comfort in situations of loss
and death? The way in which post-theism ‘returns to God after God’ (Kear-
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ney) could be helpful to provide a platform for discussion about consolation
beyond the old and unfruitful contradiction between theism and atheism.
My research into the way characters in novels written by atheist authors
cope with loss and death is a contribution to the creation of that platform.
I explain in chapter 3 why I consider the novel a helpful tool to explore how
people cope with loss and death from an atheistic point of view. Many literary scholars have pointed to a relation between the rise of the novel and the
process of secularisation. I discuss the many scholars who see a relation
between the novel and secularisation (Lukács, Benjamin, Watt) though they
differ in their view about where and in which period (16/19 century) the
novel as a literary form emerged. But this relation is complex because secularisation itself is a much-disputed concept. It is not only, as Charles Taylor
argues, a story of loss, of ‘subtraction’, where God and religion are replaced
by science and rationality. But it is also a process of transformation of religion itself, opening to individuality and personal responsibility. So, secularisation is a process where religion and modernity are not each other’s opposites but go together well. Such an approach has its impact on the relation
between religion and the rise of the novel. In contemporary novels authors
no longer ignore religion but they reflect upon it. These changes over time
demonstrate the novel’s ability to reflect the Zeitgeist.
A second reason why the novel is particularly suitable for my purpose is
the polyphony of the novel: a literary text has multiple voices and shows
different points of view (Bakhtin). A third reason why the novel as a literary
form is essential for my research is its ethical critical function. The insights
of three representatives of the ‘ethical turn’ in literary criticism were fruitful for my research. Martha Nussbaum considers literature as an instrument that contributes to our morality, makes us empathetic to others and
helps us in finding answers to questions about how we should live. Wayne
Booth emphasizes that literature has a rhetorical function that tries to persuade the reader and invites her or him to a dialogue. Booth coined the
term ‘implied author’ (the author’s ‘second self’) as a helpful tool to construct meaning from a literary text. With his ‘rhetorical literary ethics’,
James Phelan highlighted the fact that all stories are always told with a specific purpose.
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For the analysis of the novels I use a narrative model which distinguishes four levels of communication. The first level is the interaction between the real author and the real reader, an interaction that is outside the
text. The other three levels are inside the text. The second level is the interaction between the implied author and implied reader, where the message
is communicated. On the third level the author portrays his characters and
embeds them in the narrative structure. The fourth level focuses on the
characters in the novel, what they are doing, how they are communicating
with each other, and above all: what kinds of loss and death they experience
and how they deal with them. Chapter 4 to 7 contain the analysis of the selected ten novels.
Chapter 4 discusses the British author Ian McEwan, who Bradley and Tate
consider the New Atheist novelist par excellence. With essays and newspaper
articles McEwan participates actively in the public debate. In his novels he
often explores contemporary issues related to politics, ethics and religion.
Reason, science and culture are important elements in his fiction and he
displays an atheist world view.
In Saturday (2005), the real after 9/11 novel, the world is full of threat of
loss and death. The novel is a day in the life of the protagonist Henry
Perowne who starts the day with shopping for a family dinner later that
evening. He is a neurosurgeon who celebrates life’s pleasures and who has a
positivist world view. Against the backdrop of the impending war against
Iraq in 2003, Perowne is confronted with violence on the street and at
home. Thugs take him and his family hostage in their house but when
daughter Daisy recites the poem Dover Beach by Matthew Arnold the situation is being de-escalated. Poetry turns out to be a powerful force to cope
with the threat of death.
The second work I analyse is The Children Act (2014), a novel about the
conflict between religion and science in the shadow of death. Woven into
the main story are the problems of marriage and childlessness. While her
husband is indulging in an extramarital affair, the protagonist, Fiona Maye,
a female High Court judge in family matters and a gifted amateur pianist,
must make a court decision on the life of a boy, Adam Henry. The boy suffers from leukaemia and his parents, Jehovah’s Witnesses, oppose a lifesaving blood transfusion. Maye’s conviction is that the court is ‘a court of
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law, not of morals’. She visits the boy in hospital and is struck by the boy’s
love for music and poetry. She tries to save him from the consequences of
his religion, expecting that music and poetry will give him a meaningful
life. Initially she succeeds but at the end she comes to the sad conclusion
that her world view was not the antidote against the religious views of the
boy and his parents. When Adam needs renewed treatment, he refuses and
dies. In her sorrow about his death Fiona finds a renewed understanding
with her husband.
I identified three different dimensions of consolation in the two novels. Characters find consolation in the presence of friends and family,
which helps them to regulate loss and sorrow. Poetry and writing, music
and music making are helpful tools in putting life back on track and appealing to the resilience of those affected. Characters find consolation in a
Darwinian positivist world view in which reason and science play an important role. In the novels religion is not portrayed as a supportive world view
but rather as a problematic way of thinking and as an obstacle in the ethical
deliberations on questions of life and death. However, in The Children Act,
the view about religion is somewhat ambiguous: religion and other moral
systems are seen as ‘peaks in a dense mountain range’. It remains an open
question which value system is preferable.
Chapter 5 deals with the British-Indian writer Salman Rushdie. Bradley and
Tate consider him as one of the novelists, alongside Ian McEwan, in whose
fiction New Atheist ideas are expressed. After the publication of his novel
The Satanic Verses in 1988 Rushdie became widely known for the fatwa pronounced against him by the Iranian leader Ayatollah Khomeini. He was
accused of insulting Islam, the Prophet and the Koran, and he became an
‘affair’ that led to an intense debate on freedom of expression, with religious beliefs clashing with secular convictions.
According to Rushdie human nature is first of all characterised by the
ability to cross frontiers (geographical, cultural, religious) and this ability is
in Rushdie’s view closely connected to the human capability of telling stories: stories demonstrate that boundaries do not have to restrict people, but
rather invite them to step across. In his novels Rushdie uses magical realism as a narrative strategy in which the realistic and the magic perspectives
take place on the same level and are connected in a credible way.
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The first novel I explore is the above mentioned The Satanic Verses. The
main theme of the novel is migration and its consequences such as uprooting, disjuncture, metamorphosis and hybridity on the one hand and new
perspectives and new chances on the other hand. It is a process of rebirth
and regeneration as illustrated by the first words of the novel, sung by one
of the protagonists, falling from the sky into unknown territory: ‘To be born
again, first you have to die’. The novel is complex and consists of a frame
narrative around two separate stories. In the frame narrative we hear about
the fortunes of the two main characters, Gibreel Farishta and Saladin
Chamcha, who move from India to London and back again. In the process
their identities change and they are transformed respectively into an angel
and a devil. The first story is a historiographic metafiction about the origins
of a religion related to Islam (‘Submission’) and contains the controversial
‘satanic verses’, words of revelation originally attributed to Allah but later
for opportunistic reasons interpreted by Mahound (Mohammed) as verses
of the devil. The second story is about a botched pilgrimage through the
Arabian Sea to Mecca. The pilgrims believe God will open the sea to those
who believe, but instead they nearly all drown.
In the second novel, The Enchantress of Florence (2008), Rushdie presents
a wide range of themes. There is in the first place the interconnectedness
between East (India) and West (Florence), places that are supposed to share
a humanistic world view characterised by tolerance and an openness to new
cultures. This intertwining is visualised by the journey of Niccolò Vespucci,
a born storyteller, from Florence to the court of emperor Akbar in Fatehpur
Sikri in India, and by the journey in opposite direction of Angelica, an Indian princess, to Florence. A second theme is the power of storytelling: the
novel offers an endless stream of stories in which reality is difficult to distinguish from fiction. Religion and the never-ending quarrel about God
form a third theme. The humanistic emperor Akbar tries to stop the quarrel
about God by founding a ‘religion of man’. In his ‘Tent of the New Worship’
everything can be discussed, including the non-existence of God. At the end
of the novel the emperor is disappointed: there is no space for such a dispute and when all stories told by the storyteller Niccolò prove to be untrue
he decides to move his royal court to another place.
In Rushdie’s novels loss and death differ from those in the novels by
McEwan, and consequently the sorrow for which consolation is sought has
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new characteristics. The main characters in The Satanic Verses struggle with
their loss of identity due to migration. Both return to India but only one
succeeds in finding his own roots thanks to his family and the community
he belongs to, but the other one fails to do so and ends his life. Secondly
there is the loss of ideals such as the cosmopolitan dream about a space
where everything can be discussed and where religion is no longer a source
of conflict and hate. In The Enchantress of Florence, the emperor, disillusioned
about the loss of his humanistic ideals, shows his resilience by making a
new start in a new place. Thirdly, there is the loss of faith, which on the one
hand is experienced as a relief and a liberation, on the other hand as the
vanishing of a safe haven and point of reference. The insight that renewal is
only possible if the old is left behind is the comforting notion in The Satanic
Verses. Both novels by Rushdie are critical about religion. Religion is presented as not particularly helpful in times of loss and death. On the contrary, religion is shown as divisive and delusive. Nonetheless, Rushdie is
also intrigued by religion as a phenomenon and explores ‘through the process of fiction, the nature of revelation and the power of faith’.
In chapter 6 three novels by the Dutch author Anna Enquist (pen name of
Christa Widlund- Broer, born 1945) take centre stage. Enquist, who writes
novels as well as poetry and short stories, studied psychology at Leiden University and music (piano, cello) at the conservatory in The Hague. In her
literary work psychology and especially music play an important role. She
has an outspoken atheist world view and in line with Freud she considers
religion as an illusion, as a regressive, childish desire. In her literary work
loss and death (especially the death of children) have a prominent place.
In her novel Het geheim (‘The secret’) the main character is a celebrated
concert pianist for whom music is vital. She is a real soloist who likes to live
on her own and prefers music to words as a means of communication. Due
to a rheumatic disorder she loses the ability to play the piano at a professional level and she retreats to a small village in the French Pyrenees. Her
ex-husband is on his way to visit her in France to rekindle some kind of
relationship with her, but the novel stops before an actual meeting takes
place. The novel is about two different types of secrets: the secret of her
origin (her natural father is her Jewish music teacher who was deported
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during the Second World War) and the secret about the bilingualism of
music (the need to combine technique with expressivity).
The second novel I explore is Contrapunt (‘Counterpoint’), a literary
composition inspired by J.S. Bach’s Goldberg Variations. The main character
is a mother (‘the mother’), locked up in her study and with her back turned
to the future. She writes, from a personal perspective, an elegy for her deceased daughter (‘the daughter’) in order to keep the memory of her alive.
While she writes, the unnamed woman struggles with the uncertainty of
the memories and the question how best to articulate memories: through
music or through words. Passages in which the narrator is speaking are
alternated with the woman’s stream of consciousness. Using the structure
of Bach’s Goldberg Variations and his counterpoint technique Enquist connects each voice to another voice, whereby the present and the past are
closely linked.
The third Enquist novel I explore is Kwartet (‘The quartet’), in which
music again plays a major role. This time the emphasis is shifted from solitary music making as in Het Geheim and Contrapunt to making music together as a team. The string quartet is an excellent metaphor to describe
harmony and dissonance in human life. To rehearse they meet on the boat
of one of the quartet’s members. In contrast to the outer world that is depicted as a hostile environment, the boat looks a safe and suitable place for
making music as well as for sharing worries and grief over different kinds
of losses: loss of work, loss of work motivation, and above all the loss of
children. But the safety offered by the boat turns out to be deceptive when a
criminal takes the whole quartet hostage. The conclusion suggests that in
this world there is no safe place to hide and even music cannot give protection against evil.
In Enquist’s novels characters are confronted with different kinds of
loss and death: loss of loved ones (a father, young children), the loss of the
ability to practice a profession due to illness, loss of relations as a result of
broken marriages, loss of the joy of life and loss of job satisfaction. Friendship and solidarity are, for the members of the string quartet, essential
elements to regulate grief in order to find a manageable form of grief.
When it comes to putting life back in order, music plays an important role.
It gives the pianist in Het Geheim the energy to keep going. It creates order
for the grieving mother in Contrapunt and functions as the language of a
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non-verbal communication in Kwartet. The process of writing about the life of
the deceased is a healing process for the woman in Contrapunt. In Enquist’s
novels religion is definitely not a comforting world view. All characters in
her novels have a negative view of religion.
In chapter 7 I discuss my fourth and final author, Hafid Bouazza. Born in
Morocco in 1970, he moved to the Netherlands at the age of seven. Often
referred to as a migrant writer, writing between two cultures, Bouazza considers himself an autonomous writer who should not be defined by his ethnicity. Nevertheless, Bouazza is ambiguous in this respect because he does
use his cultural background in his literary work in a playful and ironic way.
Characteristic for Bouazza’s prose is his fairy-tale and magic realistic style
full of colours and flavours. Typical of his literary language is the use of
exotic words in a combination of neologisms and Middle Dutch words.
Bouazza has an atheistic world view and shows himself a sharp critic of
Islam.
The first novel I discuss, Paravion (2004), is about migration and its
consequences. Paravion (The Netherlands) is the promised land and the
travel destination for many men in Morea (Morocco) who migrate for economic reasons. Some succeed while others drown in the sea during the
risky crossing. In their new country they struggle with their identity and try
to be faithful to themselves and to their religion. They strongly reject the life
style in Paravion and the way women behave. Meanwhile in Morea the
women flourish and enjoy their freedom thanks to the men’s departure.
Eventually, in order to save their own identity, the men travel to Morea and
force the women to accompany them to Paravion. The novel Paravion is a
gloomy tale about loss and death in which omnipresent religion forms a
barrier to integration in Paravion’s culture.
The second novel I explore is Spotvogel (‘Mocking bird’). Loss and death
determine the life of the main character, a depressed writer, who has lost
the ability to write. In an attempt to regain inspiration, he travels from Amsterdam to Morocco, where he finds hospitality and friendship. During his
stay in Morocco he writes down the tragic love story of two young muslims,
Marfisa and her lover Noral, a story in which he was involved in one way or
another. Marfisa’s father is opposed to Noral’s courtship and eventually
murders his daughter. As a modern Orpheus the writer, who does not want
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to be identified with Noral, tries to take Marfisa back from the dead by telling her story. In the novel religion (Islam) is portrayed as an intolerant,
narrow-minded and inward-looking world view that does not shy away
from torture and death. In Spotvogel Bouazza plays with the reader’s expectations: the relationship between Noral and Marfisa and its unhappy ending did not take place in Morocco but in a place that shows a striking resemblance with The Netherlands.
Meriswin (2014), the third novel, is a story about characters who celebrate life by drinking wine and absinthe on a daily base. They face death,
full of the joy of life. Due to this hedonistic lifestyle the unnamed main
character ends up in a delirium and he is admitted to hospital. There, his
girlfriend Merijne comforts him and reassures him with the words: ‘everything will be fine’. But not everything will be fine because the main character persists in drinking. He considers living on the edge as a form of creative self-destruction, as a unique opportunity to explore the limits of the
imagination. At the end of his stay in hospital he has a philosophical discussion with his surgeon about the meaning of (his) life. The main character
considers being in the area of the death as a unique opportunity to live.
That gives meaning to his life.
Characters in the novels of Hafid Bouazza are confronted with different kinds of death and loss: loss of identity due to migration, loss of the
loved one, loss of the ability to write, the risk of losing your life. When it
comes to regulating grief in order to get an acceptable form of grief, hospitality (bed, breakfast and comforting meals) and the empathic presence of
family and friends are comforting. Also, the presence of animals, like owls,
is comforting. Or objects, such as a letter of the deceased father. In Meriswin
the hallucinating experiences are a form of consolation for the protagonist
and hedonism offers a healing narrative to get on with life even when death
is lurking everywhere. In Paravion and Spotvogel religion is definitely not a
healing narrative: it is a counterproductive force that obstructs welfare and
happiness and leads to violence and death. Another dimension of consolation (rewriting the life of the deceased) is visible in the way the main character in Spotvogel tries to rewrite the love story in which he was involved.
In chapter 8, Conclusion, I confront my findings in the novels with the
ideas on death, loss and consolation developed by New Atheists. The New
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Atheists argue that many dimensions of consolation are possible without
referring to God. The support of family and friends is one such – universally
acknowledged – dimension. In the examined novels this dimension of consolation appeared frequently. Another, more typically New Atheist dimension of consolation is provided by science and reason. McEwan, in particular, uses this dimension in his novels. Several New Atheists see legacy in the
form of children or some contribution to society as an element of consolation. The examined novels show several forms of preserving memories
through stories, most poignantly so in Enquist’s Contrapunt. New Atheists
consider culture in general and literature and music more particularly as
important elements in constructing meaning. Stories against death is an
important theme in the discussed novels, in particular those of Rushdie and
Bouazza. Perhaps a more important source of comfort is music and music
making. In all researched novels music appears at crucial moments.
The examined novels display many forms of consolation without relying on a theistic world view. Bradley and Tate complained that the New
Atheist novels are part ‘a classical metaphysical, indeed theological story in
which science, history, love and art play the same transcendental, redemptive role traditionally assigned to God.’ One can argue that in this respect
the New Atheist and the New Atheist novelists show some common ground
with post-theists. They share their feelings of ‘awe’ for the beauty of the
cosmos, and are open to the transcendental elements embodied in art, literature and music. Believing and non-believing are often considered to be
each other’s opposites. I argue that the differences are much smaller than is
often assumed and that a secular world view can offer a kind of consolation
as meaningful as a religious one.
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