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Als een café 
zonder bier
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n de weken die het mediagebeuren van het eindejaar
voorafgingen, verzekerde de cast van F.C. De Kampi-
oenen dat het overlijden van Johny Voners, de zilvervos
met een Jupiler-obsessie die door het leven ging als
Xavier Waterslaeghers, niet het einde van de reeks
zou betekenen.

Natúúrlijk zeggen ze dat. Ze zijn het aan de spion-
kop van de reeks verplicht om een hoopvolle bood-
schap mee te delen. Sta mij toe voor spelbreker te
spelen. Na het uitzitten van de kerstaflevering, die

vooral een hommage was aan Johny Voners, kwam ik niet
verder dan een tekst van Bobbejaan Schoepen en tevens
een joekel van een binnenkopper, waarvoor excuses: De
Kampioenen zonder Xavier is als een café zonder bier.

Voortaan is de dag waarop de geboorte van de Herder
wordt herdacht óók de dag waarop een cultserie begra-
ven werd. Hoewel de recentste, extra lange aflevering van
F.C. Kampioenen – voor de verandering een episode zon-
der misverstanden – een langgerekte ode was aan de
prins van de dagschotel, aan de hand van mijmeringen en
flashbacks, legde de kerstspecial een groot probleem
bloot. Het enkele ticket van Johny Voners naar de bloe-
menweide hierboven creëert een gat dat nooit opgevuld
kan worden.

Iedereen is vervangbaar, zeggen ze, maar Johny Voners
niet. Je vindt in elk personage van De Kampioenen wel iets
om je aan te ergeren, tenzij in Xavier Waterslaeghers. Hij

was de vriend van elke kij-
ker, de troetelbeer annex
zuiplap wiens rechterarm
nooit in rust was. Voners
was het bindmiddel tussen
de verschillende generaties
kijkers. Iedereen herkende
iets of wilde iets van zich-
zelf in Xavier herkennen:
de deugnieterij of het je-
m’en-foutisme. Wie geen
sympathie voor hem heeft,
heeft een slecht hart.

Door in deze kerstafle-
vering zo hard te focussen
op het verlies – wat welis-
waar tot een mooi eerbe-
toon heeft geleid – is alleen
maar duidelijk geworden
dat de bruis uit het bier is.

F.C. De Kampioenen heeft, samen met zijn lamme goed-
zak, afscheid genomen van zijn ziel. De makers kúnnen
nog verschillende kanten op met de bestaande persona-
ges – de lokroep zal ongetwijfeld groot zijn en er waren in
de aflevering enkele onsubtiele hints naar potentiële
nieuwe verhaallijnen – maar zou het niet mooier zijn om
er hier en nu een punt achter te zetten?

Het is pas nu, negen maanden na zijn overlijden, dat ik
besef hoe groot het verlies van Johny Voners is. Dat zijn
bijdrage aan een reeks van, met en voor flauwe plezante-
riken zo groot was dat de serie valt of staat dankzij hem.
Hij heeft zijn waardig afscheid gekregen. Ook al was de
kerstspecial in se weinig memorabel, het is mooi dat zijn
collega’s uitgebreid de tijd hebben genomen om een
icoon uit te zwaaien. 

Vaarwel, Xavier! Vaarwel, De Kampioenen?
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zet de blik op oneindig.
Vandaag: de kerstspecial
van F.C. De Kampioenen.

Een onwaarschijnlijk jaar, dat beleefde Marieke
Lucas Rijneveld (29), plotsklaps gebombardeerd
tot uithangbord van de hedendaagse Neder-
landse letteren. “Ze oogt jong, klein en kwets-
baar, ze is ontwapenend, non-binair van gender
en als ze voordraagt is het alsof ze psalmen zingt,
het is ronduit betoverend”, schreef Trouw. En
dan, pats, werd de Engelse vertaling van het de-
buut De avond is ongemak op 26 augustus be-
kroond met de International Booker Prize,
waarna uitgeverijen wereldwijd elkaar haast de
nek omwrongen voor de rechten. 

In november offreerde de auteur ons hun
tweede roman Mijn lieve gunsteling. Zowat elke
recensent wreef zijn ogen uit over dit onthut-
sende taalbouwwerk. Rijneveld ontleedt de per-
verse maar ambigue relatie tussen een 49-jarige
veearts en een androgyne puber. Afgronddiep
tuurt hen in de geest van een pedofiel, in de
vorm van een biecht. “Ik werd de veearts. Je
moet altijd wel in de huid van je personages krui-
pen, maar nu wás ik hem”, vertelde Rijneveld.
De man spreekt zijn ‘vurige voortvluchtige’ recht-
streeks aan, net als de lezer, in vergeefse pogin-
gen het gif uit zijn lijf te drijven. (DL)

Zo betoverend
en spannend
kan taal zijn

boeken
Adieu 2020. De Morgen blikt terug op een 
apart cultureel jaar vol platen, series, films… 
Vandaag: boeken.

Marieke Lucas
Rijneveld

Mijn lieve gunsteling
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Een zonderling op een blauwe tractor en een
verslodderde boer op een verslodderde hoeve.
Zo typeerde men de vereenzaamde Daniel Ma-
roy, de ‘suikeroom’ van Chris De Stoop, in het
Henegouwse grensdorpje Saint-Léger. Aan deze
heremiet met zijn vier resterende koeien en nog
een lapje grond was de vooruitgang voorbijge-
sneld. Een overtollig mens, bij leven al haast door
iedereen vergeten. Ook De Stoop had nog amper
contact met deze man van de aarde.

Tot de 84-jarige ‘ouwe viezerik’ in het vizier
komt van een op snel geldgewin beluste jeugd-
bende en omkomt bij een brand. Spoedig blijkt
de vuurhaard een klunzige cover-up en heeft de
politie de daders in het vizier. Het boek Daniel is
zoveel meer dan de reconstructie van een rede-
loze misdaad. Met dit boek krijgt de zwijgzame
boer, tuk op biefstuk en Rodenbach, gloedvol
eerherstel. De Stoop nam in de rechtbank zelf
de handschoen op tegen de onverlaten en ging
met hen in gesprek. Dit magistrale boek van in-
ternationale allure smeekt haast om een verfil-
ming door de gebroeders Dardenne. En De Stoop
schaart zich in het kielzog van Truman Capote
(In Cold Blood) of Joris van Casteren. (DL)
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Het boek Daniel
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Keer op keer belandden de Nederlandse verta-
lingen van Annie Ernaux tot voor kort in de ramsj
en gold de Française in onze contreien hooguit
als een geheimtip. Maar kijk, nu wordt de grande
dame van de ‘autofictie’ op haar tachtigste volop
aan de borst gedrukt door zowel onstuimige fe-
ministes als bedaarde literaire fijnproevers. 

De vertaling van haar in 2008 verschenen
meesterwerk De jaren zwengelt de belangstelling
voor haar sociologische manier van schrijven
verder aan. In dit patchwork van herinneringen,
liedjesteksten, observaties en culturele en poli-
tieke gebeurtenissen gebruikt ze geen enkele keer
het woord ‘ik’. Ernaux brengt op koel en onafge-
broken registrerende wijze de periode 1941-2006
in kaart, weerspiegeld in het leven van een op-
waarts mobiele arbeidersdochter. “Vooruitgang
was de horizon van eenieders bestaan.” Zou het?
Haar diagnose van de Franse samenleving slaat
spijkers met koppen. Schijnbaar emotieloos zin-
dert dit boek voortdurend onder de oppervlakte. 

Een extra reden om De jaren aan te schaffen:
het is uiterst kundig en inventief vertaald door
Rokus Hofstede, die de Martinus Nijhoffprijs voor
vertalingen in ontvangst mocht nemen. (DL)
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De jaren
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“Mijn Busken. Ja, wat was dat voor een kerel?”,
zo vroeg Jeroen Brouwers zich over zijn hoogst -
eigen hoofdpersonage af. Zeker is dat Cliënt E.
Busken weer zo’n navrant taalkunstwerk is zoals
enkel Brouwers ze uit zijn vingers kan wrochten.
En dat op zijn tachtigste. Duizelen doe je van de
stilistische weelde en van die in elkaar grijpende
taalregisters. Brouwers voert ons mee in de ‘ge-
dachtebazaar’ van een oude man, die na een val-
partij in een gesloten verzorgingstehuis belandt.
Rondom hem zoemen hulpverleners, psychia-
ters, opdringerige medepatiënten of schimmen
uit het verleden. Zelden is medisch ongerief en
lichamelijk verval zo esthetisch getoonzet. (DL)

Jeroen 
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Cliënt E. Busken
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En hup, nog zo’n groot talent uit het land van de
laars. De Italiaanse, in New York geboren Claudia
Durastanti (36) schrijft in haar vierde roman De
vreemdelinge over haar dove ouders die boven-
dien met een psychische aandoening kampten.
Hoe red je jezelf, in de immigratie? En van wie
leer je dan spreken? In deze schrander opge-
bouwde mix van autobiografie, reisverhaal, essay
en fictie voel je Durastanti’s eenzaamheid. Maar
afrekenen doet ze niet. Ze gaat te werk als een
strandjutter, iemand die tussen de brokken van
het verleden op zoek gaat naar de kostbaarheden
die haar maken tot wie ze is, vond deze krant.
Voortdurend wil je zinnen aanstrepen. (DL)
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Twintig jaar bewoonde Stefan Hertmans een
pand in het Gentse Patershol. Pas nadien ont-
dekte hij dat er ooit een SS’er had gehuisd. “Zijn
schaduw was me te zwart. Zijn wereld een wes-
pennest. Maar naarmate de tijd vorderde, merkte
ik dat ik hem niet kon vermijden.” Deze Willem
Verhulst, vader van de geschiedenisprofessor
Adriaan Verhulst, bleek de architect van Gentse
deportaties en afrekeningen tijdens WO II. Met
bravoure en gestoeld op diepgaande research
beitst Hertmans in De opgang de gebeurtenissen
op ons netvlies, met als contrapunt Willems moe-
dige, moreel hoogstaande echtgenote ‘Mientje’.
Incontournabel. (DL)

Stefan 
Hertmans

De opgang

6Neverland verkocht voor
‘amper’ 18 miljoen euro
Neverland, het domein van wij-
len Michael Jackson, is eindelijk
verkocht. Dat melden diverse
Amerikaanse media. Miljardair
Ron Burkle, een voormalig ad-
viseur van de zanger, heeft het
gekocht voor 22 miljoen dollar
(ruim 18 miljoen euro). Dat is
een vijfde van wat de ranch vijf
jaar geleden nog waard was.
Het gebied is meer dan 100 hec-
tare groot en ligt 200 kilometer
ten noordwesten van de Ame-
rikaanse stad Los Angeles. Het
landgoed was in handen van
vermogensbeheerder Colony
Capital Inc. Die nam het terrein
over nadat Jackson in de finan-
ciële problemen was geraakt. 

Jackson kocht Neverland in

1987 voor 19,5 miljoen dollar en
bouwde er onder meer een
pretpark en een dierentuin. Die
zijn inmiddels weggehaald. Er
zijn wel een treinstation, een
bioscoop en een aantal meren.
Na zijn dood in 2009 probeerde
zijn familie de woning in 2015
voor 100 miljoen dollar van de
hand te doen, maar dat bleek
niet te lukken. Ook de verlaging
van de prijs naar 31 miljoen vo-
rig jaar was niet genoeg. (JBG)

Ron Burkle, 
ex-adviseur 
van Michael
Jackson, bezit
nu een land -
goed van meer
dan 100 hectare

17DeMorgen. ZATERDAG 26/12/2020

Als kind probeerde ik via een boek te ontsnappen
naar een andere wereld, naar een leven 
dat nog slechter ging dan het mijne

DICHTER HIND ELJADID, IN DE PODCAST ‘DRIE BOEKEN’

Wat doe je als een terminaal zieke vriendin je
vraagt om haar bij te staan bij haar levensbeëin-
diging? Een netelig dilemma voor het hoofdper-
sonage in Wat scheelt eraan. Na het met de Natio-
nal Book Award bekroonde De vriend overtuigde
Sigrid Nunez (69) alweer met deze fraaie mean-
derende maar meeslepende, droogkomische ro-
man, tjokvol scherpzinnige observaties over ou-
derdom, eerlijkheid, dood en vriendschap.
Nunez hanteert op gewiekste wijze de memoir-
vorm, maar meldde in een interview dat alles
verzonnen is. “Alleen mijn achtergrond kan ik
gebruiken: het lezen, het schrijven, het lesgeven,
het ouder worden.” (DL)

Sigrid 
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Grunberg opende 2020 met een knal: een sequel
op zijn roman Moedervlekken, mét de herintrede
van zijn problematische held Otto Kadoke. De
grensoverschrijdende psychiater, iemand die
voor zichzelf kuilen graaft om andere problemen
te voorkomen, raakt nog meer in de rats. En in-
tussen moet hij zijn in een ‘vader’ veranderde
moeder beredderen. Biedt zijn plots opgedoken
verre achternicht Anat Kadoke de vluchtroute
naar een – nog ingewikkelder? – leven in de Isra-
ëlische bezette gebieden? De ongrijpbare Kadoke
laat Grunberg toe om wrang-komisch te schaken
met thema’s als #MeToo, religie en verlossing,
de ruilhandel van de liefde en trial by media. (DL)

Arnon 
Grunberg

Bezette gebieden
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“Niets kan met schrijven worden teruggehaald,
maar alles kan ervaarbaar worden”, zo noteert
de Duitse Judith Schalansky in Inventaris van en-
kele verliezen. Haar eigenzinnige expeditie naar
wat zoal ‘verloren’ is gegaan in de geschiedenis,
vat ze in twaalf intrigerende, verhalende essays,
van een Zuidzee-atol tot het gesloopte Palast der
Republik van de DDR, haar geboorteland. In dit
door haarzelf knap vormgegeven boek, pende-
lend tussen essay, historie en verhalen, wijst
Schalansky ons op de aantrekkingskracht van de
leegte. Schalansky – u kent haar wellicht van haar
Atlas van afgelegen eilanden – raakt de lezer feil-
loos met haar inventariseringsdrang. (DL)

Judith 
Schalansky

Inventaris van 
enkele verliezen
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Toen Evaristo op haar zestigste, na veertig jaar
schrijverscarrière, in 2019 de Booker Prize won,
werd dat als politiek statement onthaald. Gaat
haar nu vertaalde roman over feminisme, ras,
seksualiteit, klassenonderscheid? Zeker. Vindt
haar werk een ruimer publiek nu #BLM, #MeToo
en lgbtq-rechten hot topics zijn? Vast wel. Maar
Evaristo’s werk is vooral een ode aan de pure
kracht van verhalen en sprankelende vrije taal.
Ze laat zich niet beteugelen door regeltjes en in-
terpunctie. Die vrijheidsdrang en levenslust van
haar personages is aanstekelijk. Dit is wat fictie
hoort te doen: de lezer uit de eigen bubbel halen
en tonen wat een mensenleven kan zijn. (EM)

Bernardine 
Evaristo

Meisje, vrouw, anders
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Utopia Avenue dompelt je onder in de sixties, vol
pop en psychedelica. We volgen de belevenissen
van Levon Frankland, muziekmanager met fijne
neus voor talent die tussen 1967 en 1968 ‘de beste
popgroep waarvan je nog nooit had gehoord’ on-
der zijn vleugels had. En hoe die fictieve band
met erg uiteenlopende persoonlijkheden triom-
feert én kapseist. 

“Op guitige, maar ook vernuftige wijze geeft
Mitchell een beeld van een tijdperk en laat hij
daarbij illustere grootheden als David Bowie en
John Lennon door het beeld struinen”, vond
onze recensent. Let ook even op de slim ver-
schuivende stijlregisters. (DL/MV)

David 
Mitchell

Utopia Avenue
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Wenkt de nieuwe Sally Rooney aan het firma-
ment? De Angelsaksische pers zwaaide uitvoerig
met het wierookvat voor de 28-jarige Ierse Naoise
Dolan en haar spitse debuut Opwindende tijden.
De roman speelt zich af in Hongkong, waar drie
cynische millennials, twee vrouwen en een ban-
kier, in een driehoeksrelatie verstrikt raken. Ada
nestelt zich in het comfort van Julians apparte-
ment en hun haast economische relatieruil. Tot
Edith op de proppen komt en Ava’s zekerheden
wankelen. Stekelige dialogen, welgekozen one -
liners: dit is scherpere kost dan Rooney, en ook
“een ontroerende exploratie van moderne vrou-
welijke zelfhaat”. (DL)

Naoise 
Dolan

Opwindende tijden
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Na de hooggeprezen herontdekking van Kinder-
tijd, het eerste luik van de autobiografische trilo-
gie van Tove Ditlevsen (1917-1976), ging ook de
bal bij ons postuum aan het rollen voor de
Deense. In vervolgdelen Jeugd en Afhankelijkheid
zette het arbeiderskind haar zoektocht naar on-
afhankelijkheid verder, hengelend naar een flo-
rissant schrijversleven. Om al snel te beseffen dat
het geluk haar steeds zal ontglippen, gegijzeld in
een vreugdeloos huwelijk én door opdringerige
depressies. Ditlevsens verslaving doet haar voor-
goed de das om want helaas, ze was “verliefd ge-
worden op een doorzichtige vloeistof in een spuit
en niet op de man die de spuit vasthield”. (DL)

Tove 
Ditlevsen

De Kopenhagen-
trilogie
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Er zijn twee manieren om in een roman over de
actualiteit te schrijven, pamflettair of literair. Sin-
delka kiest wijselijk voor het tweede. Klimaat-
verdriet is een misdaadverhaal, maar de misdaad
behelst meer dan plantensmokkel, zoals je in
eerste instantie zou denken. Nee, de misdaad
belangt ons allemaal aan. In Klimaatverdriet
wordt immers een blauwe orchidee gesmokkeld,
in de Duitse romantiek symbool voor de nostal-
gie. Deze roman is een elegie voor Sindelka’s ge-
liefde Praag, dat als een nieuw Venetië onder wa-
ter dreigt te verdwijnen, voor de geschiedenis
en de kunst van de stad en uiteindelijk ook voor
onze hele wereld. (MV)

Marek 
Sindelka

Klimaatverdriet
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Elke papiervezel van Wildevrouw ademt Antwer-
pen, alsof je in een teletijdmachine naar de zes-
tiende eeuw stapt. Na Wil, over de ambigue jaren
van de Jodenvervolging, laat Olyslaegers meer
dan ooit de zelfbewuste, zintuiglijke verteller in
zichzelf gloriëren. Via de lange biecht van de
door schuld en schaamte geplaagde herbergier
Beer jaagt Olyslaegers ons door de Antwerpse
straten, tijdens de scharnierperiode 1564 tot 1566.
We komen terecht in een ongeëvenaard broeinest
van grote geesten, boekmakers en kunst, tot de
Beeldenstorm zich opdringt. En dan voegt Oly-
slaegers er nog een behaarde ‘Wildevrouw’ en
haar dochter uit het Noorden aan toe. (DL)

Jeroen 
Olyslaegers

Wildevrouw
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Esther Gerritsen, dit jaar ook coscenariste van
Streamz-serie Red Light, is stilaan de koningin
van de nominaties die altijd nét de oppergaai
misloopt. Staat haar dat opnieuw te wachten met
De terugkeer, waarvoor de lof alleszins luider
klonk dan bij haar eerdere werk? Vijf jaar was
Jennie toen haar depressieve vader de hand aan
zichzelf sloeg, twintig jaar later kijkt hij vanuit
het hiernamaals naar zijn dierbaren. En nu krijgt
de moeder alzheimer. Maar wat klopt er van die
zelfmoordsaga, zo willen Jennie en haar broer
Max weten? Een ongewone familieroman met
weerhaakjes, met personages die naar hun ge-
voelens kijken “als naar ongevraagd bezoek”. (DL)

Esther 
Gerritsen

De terugkeer
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Plots lag het er, hoog opgestapeld in de boek-
handel, tien jaar na Congo: Revolusi van David
Van Reybrouck. Bijna meteen werd deze studie
over de Nederlandse kolonisatie, Japanse bezet-
ting en onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
als monumentaal ontvangen. History from be-
low noemt Van Reybrouck het, omdat ook de
stem van de allerlaatste ooggetuigen weerklinkt.
“Zeker in landen die laaggeletterd zijn, dringt de
stem van de gewone mensen zelden door tot ge-
schreven geschiedenis.” Bovendien, betoogt hij,
had de Indonesische vrijheidsstrijd veel tentakels.
“Kolonialisme wil zeggen: de vrijheid van ande-
ren kleiner maken voor je eigen gewin.” (DL)

David 
Van Reybrouck

Revolusi
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Met deze in alle betekenissen van het woord mo-
numentale roman sluit Mantel haar Thomas
Cromwell-trilogie af. De grootste schurk uit de
Engelse geschiedenis wordt deze vertrouweling
van Hendrik VIII weleens genoemd, terwijl Man-
tel erin slaagt hem neer te zetten als een mens,
ambitieus en meedogenloos, dat wel, maar ook
kwetsbaar. In haar bekende gedetailleerde en
meticuleus uitgewerkte stijl toont de schrijfster
hoe Cromwell ten val komt door het gekonkel
van zijn vele vijanden en het vertrouwensverlies
van de koning. Nooit op een historische fout te
betrappen en immer grappig en gewiekst zet
Mantel een punt achter haar levenswerk. (MV)

Hilary 
Mantel

De spiegel
en het licht
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De Franse journalist Philippe Lançon twijfelde
of hij op 7 januari 2015 de redactievergadering
van Charlie Hebdo zou bijwonen. Iets te laat
voegde hij zich bij zijn kompanen in de streng
beveiligde kantoren van het Franse satirische ma-
gazine. Terwijl men gekscheerde over Michel
Houellebecq, stormden de broers Kouachi met
hun kalasjnikovs naar binnen. Lançon werd door
een verdwaalde kogel in zijn onderkaak getroffen.
Twaalf journalisten en cartoonisten kwamen om,
hij overleefde. “Ik was een oorlogsslachtoffer in
een land in vrede.” In het beklemmende De flard
beschrijft Lançon de aanslag, zijn tergend lang-
zame herstel en de troost van kunst. (DL)

Philippe 
Lançon

De flard
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Voor De kolibrie mocht Sandro Veronesi voor de
tweede maal Italiës meest begeerde literatuur-
prijs, de Premio Strega, op de revers spelden.
Aan rampspoed en verdriet geen gebrek in deze
roman waarin Marco Carrera, oogarts in Firenze,
zowel zijn zus, beide ouders als dochter verliest,
terwijl zijn vrouw psychisch gestoord blijkt. Me-
lodrama? Of een teneerdrukkende leeservaring?
Helemaal niet. In dit toch hoopvol gestemde re-
laas laat de arts zich niet zomaar kisten en blijft
hij kalm en waardig, met aan het eind een plei-
dooi voor euthanasie erbovenop. Onder zijn pen-
voering laat Veronesi alle genres als goochel -
ballen in de lucht wemelen. (DL)

Sandro 
Veronesi

De kolibrie
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Louter leven van licht en lucht: zo luidt het streef-
doel van de vierkoppige Woongroep Klank en
Liefde. Het leidt tot extreme uithongering bij deze
‘ademhalisten’. Totdat de 62-jarige Elisabeth over-
lijdt. Korteverhalenschrijfster Gerda Blees putte
uit haar eigen ervaringen met spirituele woon-
groepen én een nieuwsfeit uit 2017 voor haar on-
orthodoxe debuutroman Wij zijn licht. Hoe van
de pot gerukt het ook klinkt, toch flikt de talent-
rijke Blees het: ze vertelt de gebeurtenissen af-
wisselend vanuit het perspectief van onder meer
een fruitpers, een cello, een dementerende moe-
der of de plaats delict. Een bevreemdende maar
niet te missen leeservaring. (DL)

Gerda 
Blees

Wij zijn licht
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Lever je over aan deze diepmelancholische ro-
man tegen het weelderige decor van Rome. Dit
debuut van Gianfranco Calligarich uit 1973 werd
in 2020 massaal herontdekt en in de lucht gesto-
ken. Volkomen terecht. Bijna-dertiger Leo Ga-
zarra is een buitenstaander die onzichtbaarheid
ambieert. Flanerend door de holle maar verlei-
delijke beau monde ontmoet hij er de flamboy-
ante Arianna. Er ontvlamt een stormachtige af-
faire met de onberekenbare zielsverwante.
Calligarich sleept ons mee in existentiële verve-
ling en wrang noodlotsdrama, vol schitterende
dialogen, haarfijne observaties en filmische refe-
renties, enigszins à la Alberto Moravia. (DL)

Gianfranco 
Calligarich

De laatste zomer 
in de stad
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