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Binnenkort verschijnt een boek met
onuitgegeven verhalen van de Egypti
sche Nobelprijswinnaar Nagieb 
Mahfoez, de enige Arabische schrijver 
die de prijs ooit in ontvangst mocht 
nemen. Uitgeverij Dar al Saqi publi
ceert de bundel op 11 december, de 
107de verjaardag van de auteur. De 
Engelse vertaling volgt volgende herfst.
Het boek zal ook manuscripten tonen, 
die Mahfoez’ schrijfproces zichtbaar 
maken.

De korte verhalen werden ontdekt
door cultuurjournalist Mohamed 
Shoair, die een boek aan het schrijven 
was over de controverse rond Mahfoez’ 
roman Kinderen van Gabalawi. Toen 
Shoair research deed naar de publica
tiegeschiedenis van de roman, door
zocht hij archieven, boeken, magazines 
en kranten en stootte hij op een docu
ment met vijftig korte verhalen die 
Mahfouz de annotatie ‘for publishing 
1994’ had gegeven. Achttien daarvan 
werden nooit eerder gepubliceerd.
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De vacante zetels van de eerbied
waardige Académie Française geraken 
moeilijk gevuld. De voorbije jaren 
overleden vier académiciens of 
immortels. De plaatsen van Michel 
Déon, Max Gallo, Simone Veil en Jean 
d’Ormesson blijven voorlopig open. 
Dat betekent dat de academie momen
teel maar 36 leden telt.

De derde stemming voor de opvol
ging van romancier Michel Déon mis
lukte vorige week. Geen van de twee 
kandidaten, Pascal Bruckner en Benoît 
Duteurtre, kreeg genoeg steun. Van de 
31 ingediende stembiljetten waren er 
zelfs dertien uitgekruist – d.w.z. dat de 
stemgerechtigde geen van de kandida
ten ziet zitten.

Académie Française

Moeizame 
verkiezingen

De Vlaamse schrijver en beeldend
kunstenaar Pjeroo Roobjee (73) is de 
eerste laureaat van de Luc 
Bucquoyeprijs, de nieuwe literatuur
prijs van de Vrije Universiteit Brussel. 
Roobjee’s werk getuigt van ‘redelijke 
eigenzinnigheid, onder andere door 
vrijheid van denken, engagement, te
gendraadsheid en het stimuleren van 
emotie en intellect’.

De prijs draagt de naam van licenti
aat Germaanse filologie en schenker 
Luc Bucquoye. De auteur ontvangt 
5.000 euro en wordt tijdens een pu
bliek evenement geëerd.

Door de literatuurprijs te aanvaar
den engageert Roobjee zich om een 
drietal activiteiten te organiseren met 
studenten van de VUB. De studenten 
mogen de invulling kiezen in de geest 
van het oeuvre van de laureaat. (red)

Bekroning

Pjeroo Roobjee wint 
eerste prijs van VUB

En de mens schiep  God
Johan de Boose schreef een
wervelende roman waarin
een stuk hout aan het 
woord is. Niet zomaar een
plank, maar een balk van 
het kruis van Christus. 
MARIA VLAAR
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‘Jesjoea, Jesjoea. Waar is de tijd
dat ze me in Rusland aanbaden
als een goddelijk ding?’ In Het

vloekhout, de zesde roman van slavist, 
schrijver, theatermaker, vertaler en re
censent van De Standaard Johan de 
Boose (56), is een ding en niet een 
mens aan het woord. Een stuk balk, af
komstig uit het meest mythische dat 
door mensenhanden van hout gemaakt 
is, het kruis van Christus, reist door 
Europa en gaat van hand tot hand. 
Het verhaal begint met een eenzame 
olijfboom op een berg in Palestina die 
vertelt over een jonge vrouw die onder 
zijn takken verkracht wordt door sol
daten. De verandering van de boom in 
het kruis, het ‘vloekhout’, is de eerste 
van een spectaculaire reeks metamor
foses. Het verhaal dat De Boose zijn 
‘dikke spaander’, groot genoeg voor 
‘een vruchtenschaal voor drie appels 
en twee citroenen’, laat vertellen be

slaat tweeduizend jaar van christen
dom, oorlogen en martelingen. De 
Boose speelt met het genre van de lite
raire satire en knipoogt naar Jonathan 
Swifts Gulliver’s travels en Boccaccio’s 
Decamerone, waardoor zijn verhaal on
danks de gruwelijkheden een avontu
renroman is. ‘Ik klets aldoor tegen me
zelf, hoewel ik weet dat niemand me 
kan horen’, laat hij de spaander keuve
len. Het stuk olijvenhout kan denken, 
luisteren, kijken, moraliseren, nu en 
dan een grapje maken en praten met 
andere dingen.

Het vloekhout speelde ook al een 
rol in de recentste twee romans van 
De Boose. De gebeurtenissen in Gaius 
(2013) tijdens het bewind van Nero in 
Rome en Jevgeni (2014) ten tijde van 
de inquisitie in een Vlaams klooster 
waar twee Russische monniken zijn 
aangespoeld, zijn in de nieuwe roman 
decors geworden voor het grote ver
haal over hoe het geloof het aflegt te
gen de wetenschap. 

Voor het stuk hout is de reis een 
ontdekkingstocht naar het menselijke 
geloof in God. De Boose schetst met 
zijn originele verteller een aantal 
hoogte en dieptepunten van het chris
tendom: de eerste eeuwen van onze 
jaartelling waarin de christenen onder
drukt werden, de middeleeuwen waar
in de Kerk steeds meer macht kreeg en 

het instituut werd waarmee we nu in 
het Westen korte metten maken, de 
verlichting waarin de uitvinding van 
de wetenschap het geloof in God on
dermijnt. Om uit te komen in Rusland, 
waar De Booses literaire hart ligt. De 
Russische Revolutie maakt het chris
tendom met de grond gelijk. En juist 
in het postcommunistische Rusland 
laait – of bloeit, het is maar hoe je er
tegenaan kijkt – het geloof weer op. 
Waren we nu eindelijk niet eens áf van 
dat rare verhaal van die gekke hippie, 
die opstandeling uit Palestina, die be
weerde de zoon van God te zijn?

Toen en nu
Onder De Booses mooie zinnen en

wervelende gebeurtenissen ligt een 
essay besloten over de zin en onzin 
van geloven. Heeft God de mens ge
schapen of heeft de mens God gescha
pen? Een monnik met de geestige 
naam Godsboterhammetje maakt een 
icoon waarop de madonna de ogen ge
sloten houdt, behalve voor degenen die 
het ware geloof bezitten. Het door 
mensenhanden gemaakte icoon lijkt 
velen tot waanzin te drijven en ande
ren tot goede, barmhartige daden. 
Overal ziet het stuk hout de zoektocht 
naar geloof eindigen in martelingen en 
bloedbaden, en daar kunnen de fana
tiekste christelijke vechters van toen 
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Het gebeurt niet vaak dat
een Waalse auteur de taal
grens oversteekt, maar

Jérôme Colin kreeg het voor el
kaar. De schrijver, bekend van ra
dio en tv, presenteert het populaire
televisieprogramma Hep Taxi! en 
heeft twee bestsellers op zijn naam 
staan. Van zijn debuut, Éviter les 
péages, gingen duizenden exempla
ren over de toonbank en zijn 
tweede roman, die inmiddels is 
verfilmd, deed het nog beter. Het 
slagveld werd uitgegeven in Parijs, 
vertaald in Amsterdam en kwam 
zo, met een omwegje, in de Vlaam
se boekhandels terecht.

Het leven van zijn hoofdperso
nage gaat niet over rozen. De ver
teller van Het slagveld is de regie 
over zijn opgroeiende kroost, zijn 
huwelijk en zijn leven kwijtge
raakt. Zijn puberende zoon haalt 
hem het bloed onder zijn nagels 
vandaan, de hormonen gieren door 
het huis en de sfeer is explosief. 
De jongen kan het niet helpen, 
zegt de wetenschap: zijn hersenen 
zijn nog niet volgroeid en daar
door komt het ‘dat hij zo impulsief 
is en zijn onderbroeken niet kan 
oprapen.’ De puberteit is nu een
maal een uitputtingsslag. Het is 
een bij voorbaat verloren oorlog 
die wordt uitgevochten op het 
slagveld van het gezin en de 

school, terwijl het geweld in de 
buitenwereld hand over hand toe
neemt, want ook de terroristische 
aanslagen in Parijs en Brussel zijn 
het boek binnengedrongen.

In Wallonië heeft deze bestseller
een maatschappelijk debat ontke
tend. Behalve een roman over een 
puberteitscrisis, een huwelijkscrisis 
en een midlifecrisis, is Het slagveld 
namelijk een forse aanklacht tegen 
het onderwijssysteem, dat van kin
deren nog steeds kadaverdiscipline 
en papegaaienwerk verwacht. Leer
lingen moeten stilzitten en hun 
mond houden. Lukt dat niet, dan 
worden ze volgestopt met Ritalin. 
Of ze worden zonder pardon van 
school gestuurd. Het aantal 
gevallen is de jongste tien jaar ver
drievoudigd en dat zit de auteur 
grondig dwars.

Jérôme Colin pleit voor het 
recht op onverantwoordelijk ge
drag. Hebben we niet allemaal 
recht op ‘onze onbetaalde rekenin
gen, onze mistroostige buien, onze 
achterstand op het werk, ons on
vermogen om anderen gelukkig te 
maken en om onze onderbroeken 
op te ruimen’? De schrijver 
betreedt het strijdperk met een 
ontwapenende humor, maar zijn 
sympathieke roman had gerust wat 
diepgravender gemogen. (Marijke 

Arijs)
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Ten oorlog met humor
Roman  De Waalse schrijver Jérôme Colin stelt 
in een bestseller ons onderwijs aan de kaak.

Jérôme Colin 
Het slagveld. 
Vertaald door 
Martine Woudt, De
Bezige Bij, 176 blz.,
19,99 €. 
Oorspronkelijke 
titel: ‘Le champ de
bataille’.

Een man krijgt het bericht dat
zijn oude vader gevallen is
en in coma in het ziekenhuis

ligt. Naast het ziekbed zit een on
bekende vrouw die de hand van 
zijn vader vasthoudt. ‘Ik ben zijn 
andere vrouw’, zegt ze. Zo begint 
De andere vrouw van de Australi
sche misdaadauteur Michael 
Robotham. Het is nummer negen 
in een uitstekende reeks over kli
nisch psycholoog Joe O’Loughlin, 
de man die aan het ziekbed van 
zijn vader wordt geroepen. 
O’Loughlin is briljant in zijn job 
en heeft de politie vaak geholpen 
om daderprofielen op te stellen. 
Parkinson takelt hem langzaam af 
en hij treurt nog altijd om zijn 
overleden vrouw. Bij de opvoeding 
van zijn twee dochters wordt hij 
geholpen door een bijdehandse 
nanny die graag met hem onder de 
douche gaat.

Wanneer O’Loughlin beseft dat
zijn vader, een gereputeerd chirurg 
die ooit ‘Gods persoonlijke lijfarts’ 
werd genoemd, een dubbelleven 
leidt, staat hij aan de grond gena
geld. Zijn moeder heeft zich geoe
fend in negeren en stug voortdoen. 
Hij ontdekt dat de vrouw een geta
lenteerd tennisster was, maar een 
ongeval, waarin haar eerste man 
stierf, maakte een eind aan haar 
carrière. Toen ontmoette ze 
William O’Loughlin. In de week 

verbleef hij in Londen bij haar en 
in het weekend keerde hij terug 
naar zijn vrouw in Wales.

In De andere vrouw wordt de 
grote clou al na een paar bladzij
den onthuld. Toch slaagt Robot
ham erin om zijn verhaal span
nend te houden. Hij bouwt het ge
raffineerd op en verrast met per
fect geloofwaardige cliffhangers.

Robotham is iemand die vooral
beschrijft wat er met de persona
ges gebeurt zonder dat hij veel 
psychologiseert. Net daardoor blij
ven zij intrigeren. Niet voor niets 
kiest hij een motto van Oscar 
Wilde over de relatie tussen ou
ders en kinderen: ‘Eerst houden 
kinderen van hun ouders, als ze 
ouder worden, veroordelen ze hen, 
soms vergeven ze hen.’ De andere 
vrouw bewijst dat je een spannend 
verhaal perfect kunt combineren 
met een genuanceerde analyse van 
een thema dat ons allemaal aanbe
langt: de vaak moeizame relatie 
tussen ouders en kinderen.

Er is niets zo moeilijk als een 
goede zoon of een goede ouder te 
zijn. Of zoals Joe O’Loughlin mij
mert wanneer hij verwijst naar de 
Bijbel, waar de verloren zoon weer 
omarmd wordt: ‘Het biedt geen 
enkel voordeel om de “goede zoon” 
te zijn, er is geen billijkheid, gena
de of rechtvaardigheid’. 

(John Vervoort)
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Het zal je vader maar wezen
Misdaad  Aan het ziekbed zit ‘de andere vrouw’. Een zoon 
ontdekt dat zijn vader een verborgen leven heeft, Michael 
Robotham maakt er een geraffineerde thriller van. 

Michael Robotham 
De andere vrouw. 
Vertaald door 
Daniëlle Stensen,
Cargo, 400 blz., 
19,99 € (eboek 
12,99 €). 
Oorspronkelijke 
titel: ‘The other 
wife’.
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Johan de Boose 
Het vloekhout. 
De Bezige Bij, 
214 blz., 21,99 € 
(eboek 9,99 €)

En de mens schiep  God

Overal ziet 
het stuk hout 
de zoektocht 
naar geloof 
eindigen in 
martelingen 
en bloed
baden
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en de fanatiekste islamitische vechters 
van nu elkaar de hand schudden, lijkt 
de schrijver ons te willen zeggen. De 
Boose zet op die manier aan tot den
ken over wat we nog strijd noemen, en 
wat terrorisme, onder het mom van re
ligie.

Waar het stuk olijvenhout op zijn 
reis eerst een talisman voor gelovigen 
is, wordt het later een kostbaar bezit 
van ongelovigen. De avonturiers zijn 
nooit vrouwen; kennelijk is de christe
lijke geschiedenis in De Booses ogen 
slechts door mannen geschreven. 

De schrijver neemt de lezer in een
fiks tempo mee langs de Lijkwade en 
de Voorhuid van Christus, die spre
kend worden opgevoerd, via de Zijde
route en de werkplaats waar Darwin 
zijn uitvindingen doet naar het atelier 
van Malevitsj en het paleis van Stalin. 
Soms spuit de schrijver zijn kennis van 
de wereldgeschiedenis te nadrukkelijk 
en is de schets te snel gemaakt; van 
vereenzelviging met een van de perso
nages kan geen sprake zijn. 

Een enkele keer wordt de toon ge
dragen en laat Johan de Boose grote 
woorden aanrukken; voor even verliest 
het verhaal dan de lichtheid die het zo 
leesbaar maakt. Het is duidelijk dat 
dat de onontkoombare offers zijn voor 
de ambitie die Het vloekhout tot zo’n 
bijzondere roman maakt.


