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De Vlaamse schrijver Chris De Stoop
vertegenwoordigde de familie tijdens
het proces over de moord op zijn oom.

Foto Lenny Oosterwijk

DE VOLKSKRANT BOEKEN

Recensie Het boek Daniel

Hoe werelden
gruwelijk
samenkomen
Fijntjes fileert Chris De Stoop de banaliteit
van de brute roofmoord op zijn oom.
Het boek Daniel is een journalistieke
obductie en eerbetoon tegelijk.
Door Jean-Pierre Geelen

FICTIE

Arturo Barea
De slag – Madrid
tijdens de Spaanse
Burgeroorlog

JJJJJ
Uit het Spaans
vertaald door
Roland Fagel.
Met een nawoord van
Hub. Hermans.
Schokland;
446 pagina’s; € 27.

ook mijn eigen hoop, mijn hoop op een leven dat zou winnen aan
volwaardigheid, aan duidelijkheid, aan helderheid. Van beide
vrouwen zou ik me bevrijden. Ergens zou ik nuttig blijken.’ Dit
dubbele spoor blijft hij volgen en dat maakt dat De slag veel méér is
dan een indringende getuigenis van ‘Madrid tijdens de Spaanse
Burgeroorlog’, zoals de ondertitel van de Nederlandse vertaling
luidt. De roman, die volgens historicus Paul Preston ‘licht gefictionaliseerd’ is, is óók het verslag van een heftige existentialistische
worsteling.
Barea zou zich als verantwoordelijke voor de Afdeling Pers en Censuur inderdaad nuttig maken in Madrid, dat bijna drie jaar lang de
troepen van de militaire opstandelingen buiten de poorten wist te
houden. Dat de hoofdstad het zo lang volhield, mag een wonder
heten als je over de economische, bestuurlijke, juridische en militaire chaos leest waarvan Barea getuige was. In plaats van de handen
ineen te slaan gingen de socialisten, anarchisten en communisten
ieder hun eigen gang vanuit de overtuiging dat zij het best wisten
hoe het verder moest met Spanje. Dankzij de steun vanuit Rusland
kregen de communisten al snel veel meer macht en invloed, tot
verdriet en frustratie van Barea, die áls hij al iets was, socialist was
(maar geen partijlid).
Vanwege zijn eigenzinnigheid was Barea gedwongen zijn werk op
te geven. Maar terug bij af was hij niet, want in Madrid was hij een
vrouw tegengekomen bij wie hij zich helemaal op zijn gemak voelde
en van wie hij veel kon leren: Ilsa Kulcsar, een hoogst intelligente,
uitgebalanceerde en geëmancipeerde activist uit Oostenrijk die
naar Spanje was gekomen om de goede zaak te dienen. Het was
mede aan haar te danken dat Barea ook in zijn professionele leven
zijn bestemming vond: hij werd schrijver.
In februari 1938 weken Barea en Kulcsar uit naar Frankrijk. Van
daaruit staken ze aan de vooravond van de Duitse inval over naar
Engeland. Daar zou Barea onder meer deze roman schrijven, een van
de eigenzinnigste ooggetuigenverslagen van de Spaanse Burgeroorlog, dankzij het gloedvolle gevoel voor detail dat van de pagina’s afspat en de rauwe wijze waarop de schrijver scènes, beschouwingen
en heftige uitbarstingen van emotie (‘ik was de marionet van mijn
lichaam en van mijn zenuwen’) aan elkaar rijgt. En niet in de laatste
plaats dankzij het ingetogen verhaal van zijn liefde voor Ilsa Kulcsar,
dat Barea daardoorheen vlecht. Mooi dus dat dit boek nu eindelijk
ook in het Nederlands is te lezen.

p een nacht in 2014 beslopen de
neven Ahmed en Rachid de oude
hoeve van de bejaarde boer
Daniel. Plaats van handeling: de
Belgische gemeente Evernijs, buurdorp van
Sint-Léger, beide gelegen in de buurt van het
Franse industriestadje Roubaix. Omdat het
gerucht ging dat de boer een fortuin in
klinkklare munt verborg in zijn woning,
stapten de neven op die kwade nacht op de
boerderij af. Ze troffen er de oude man,
gingen op zoek naar zijn geld en
filmden hoe ze hem met een
stok stevig op zijn hoofd sloegen. Hij bleef bewegingloos achter. Later legden de jongens de
boerderij in de as, om de moord
te verdoezelen. Hun buit: een
paar duizend euro.

O

lijke wijze samenkwamen, met dodelijke
afloop.
De Stoop wilde alles weten, en eerlijk opschrijven. Zijn wapen is zijn pen. Daarmee
werd hij bekend door journalistieke
boeken als Ze zijn zo lief, meneer (over vrouwenhandel) en Dit is mijn hof, over het
verdwijnende boerenland in België. Met
diezelfde pen schreef hij Het boek Daniel,
een eerbetoon en journalistieke obductie
tegelijk.

Haarfijn fileert hij de banaliteit van de brute, haast achteloze roofmoord, die onder
meer voortvloeide uit de
afkomst van de daders: een
naargeestige Franse achterstandswijk, ‘een negentiende-eeuwse arbeidersDe jongens maakten deel uit
buurt met verveloze rijtjesvan een bende hangjongeren.
woningen en pakhuizen in
Boer Daniel was de oom van de
rode baksteen rond fabrieksVlaamse schrijver en journalist
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nia geen rook meer uit
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Stoop zijn oom bij leven nauwekomt’, waar werkloosheid,
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lijks kende, vertegenwoordigde
armoede, misdaad en drugs
JJJJJ
hij de familie in de rechtszaak.
de dagelijkse realiteit zijn.
De Bezige Bij;
Hij las de processtukken, beGeen verrassende details
256 pagina’s; € 22,99.
zocht de zittingen en ging tot
voor wie weleens een rechtslot langs bij dader Rachid (een
bankverslag in de krant leest.
gefingeerde naam, maar de afToch blijft het verbijsterend
komst blijft duidelijk) in de gevangenis,
te lezen hoe sommige levens hun loop
waar die vijftien jaar heeft uit te zitten.
kunnen krijgen.
Op de hem kenmerkende wijze – in
Een literair-journalistiek verslag van
haast nuchtere bewoordingen, maar niet
een roofmoord op een boerderij; dan is de
gespeend van empathie – schetst De Stoop
vergelijking met de klassieker In Cold
in Het boek Daniel een portret van de jonBlood van Truman Capote nooit ver weg.
gens en hun achtergrond, hun gruwelijke
Maar Het boek Daniel kan uitstekend op
daad, het kwijnende boerenleven (een
eigen benen staan. De Stoop verplaatst het
terugkerend thema in De Stoops werk) én
verhaal naar het hier en nu. Ook al door de
het leven van zijn ietwat zonderlinge oom
sterke compositie ontstaat zo een drama
Daniel. Werelden die op banale en gruwedat nog lang in je hoofd blijft nagalmen.

