
‘Laat de betekenis van de pelikaan […] eens goed tot u doordringen’

Jacob van Maerlant, Het boek der natuur
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Martin Michael Driessen (1954)

Vader van God (2012) – parabel

Een ware held (2013) – heldenverhaal 

Rivieren (2016) – dorpsnovelle 

De pelikaan (2017) – komedie 

Mijn eerste moord (2018) – vertellingen 

De heilige (2019) – schelmenroman 



‘Naar mijn inzicht is elke tekst aangewezen op 
een netwerk in het brein van de lezer om 
begrepen te worden, een soort lobby van 
gedachten, beelden en ervaringen die we met 
elkaar delen. Ik zoek dit gemeenschappelijke 
musée imaginaire telkens weer op om een zo 
sterk mogelijke verbondenheid tussen de lezer 
en mijn tekst te scheppen.’

Martin Michael Driessen, ‘Leven als schrijver’, in: De Gids 2017, 2.



Verkenningen van de roman

1. De verteller

2. De vertelde wereld

3. De menselijke komedie

4. De postbode en de pelikaan

5. De kritiek



De verteller

‘De vissershaven was pittoresk, de blauwe kustlijn ten noorden en ten zuiden van 
de baai eveneens; er was een kabelspoorweg, en het stadje kon op een 
klokkenmuseum zonder weerga bogen. Ondanks deze bijzondere kwaliteiten was 
het een muurbloempje van de Europese geschiedenis. Hier gebeurde niets, het 
stadje had de ene generatie na de andere voortgebracht en begraven, zonder dat 
één van zijn kinderen naam had gemaakt in de wereld.’ (9)



De verteller

‘De vissershaven was pittoresk, de blauwe kustlijn ten noorden en ten zuiden van 
de baai eveneens; er was een kabelspoorweg, en het stadje kon op een 
klokkenmuseum zonder weerga bogen. Ondanks deze bijzondere kwaliteiten was 
het een muurbloempje van de Europese geschiedenis. Hier gebeurde niets, het 
stadje had de ene generatie na de andere voortgebracht en begraven, zonder dat 
één van zijn kinderen naam had gemaakt in de wereld.’ (9)

De auctoriale vertelinstantie als gids

Ironische distantie: ‘het stadje’, ‘een muurbloempje’

Personificatie: het stadje kan bogen op een klokkenmuseum, het brengt kinderen voort



De verteller

‘Het stadje lag bevallig aan de baai, zich koesterend in vrijwel tijdloze schoonheid, 
uitziend over het komen en gaan van vissersbootjes en motorjachtjes op de blauwe 
zee als een oude dame die ooit met de jonge keizer Franz Joseph had gewalst en nu 
de verrichtingen van de jeugd op de dansvloer gadesloeg.’ (9)
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‘Het stadje lag bevallig aan de baai, zich koesterend in vrijwel tijdloze schoonheid, 
uitziend over het komen en gaan van vissersbootjes en motorjachtjes op de blauwe 
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Personificatie (‘uitziend’) en vergelijking (‘als een oude dame [etc.]’)

Een wereld van gisteren, die daar voortduurt



De verteller

‘Maar hoe kon hij hem ontmaskeren? Josip was geen snelle denker, het duurde 
weken eer hij een oplossing vond.’ (107)

‘Hij zou nooit meer geld vragen dan de afperser van hem eiste, hij was een 
fatsoenlijk man.’ (61)

De auctoriale vertelinstantie kent de gedachtewereld van de personages; focalisatie ook door 
personages

Ironische distantie: ‘geen snelle denker’, situaties



De verteller - besluit

De verteller presenteert een musée imaginaire van gedachten, beelden en 
ervaringen, waarin de lezer zich kan verbinden met de tekst.

Geen onproblematische identificatie met de vertelde wereld (personages, ruimte).

De(ze) lezer is als een toeschouwer die in het theater een komedie ziet.



De vertelde wereld

Een eeuwige wederkeer van hetzelfde: stilstand

‘Alle trappenhuizen waren als met opzet smal en bedompt; het ging er niet om 
ergens heen te gaan of ergens vandaan te komen; men bleef bij voorkeur waar men 
was.’ (10)



De vertelde wereld

Klokkenmuseum, hondenrenbaan, kabelspoorweg, een molentje met tijdschriften, 

de post rondbrengen, de ringweg, heen en weer schuiven van geld, een gesloten 

boekhouding, ovalen blikjes met zalm, heen en weer reizen naar Zagreb, de 

terugkeer en het rondcirkelen van perikanen, de veerpont van en naar Italië, het 

roulettespel, enzovoort



De vertelde wereld

Het motto – ‘Celui qui meurt, meurt comme il faut’



De vertelde wereld

Doorbreking van de eeuwige wederkeer: de chantage

‘Het ging niet eens om het geld. Het ging erom dat er iets in zijn leven moest 
gebeuren; dat de totale ontkenning van zijn bestaan een einde moest hebben. De 
wereld was hem iets verschuldigd. Als hij de brief eenmaal in de gietijzeren sleuf 
van de groene brievenbus had gegooid zou er geen terug zijn, dan had hij voor het 
eerst in zijn leven een stap gezet die onomkeerbaar was.’ (22)

‘Een man als hij had recht op meer.’ (25)



De vertelde wereld

Doorbreking van de eeuwige wederkeer: de oorlog

‘Maar er gebeurde iets anders. In het midden van het ovaal van de renbaan 
ontplofte de aardkorst en verhief zich tot onwaarschijnlijke hoogte, een grauwe 
vuist die strobalen wegslingerde. Andrej sperde beide ogen weer open en zag 
lichtflitsen op de heuvelkammen in het zuiden. Een nieuwe detonatie verwoestte 
de zoutbekkens, honderd meter verderop.’ (164)



De vertelde wereld

Breukervaring leidt tot herziening van het zelfbeeld

‘Andrej had nog nooit een oorlog meegemaakt anders dan in televisiefilms en de 
schoten en het mitrailleurvuur dat erop volgde vervulden hem met groot ontzag. 
Vooral voor zichzelf, want hij was nu een man die later zou kunnen zeggen: ik heb 
de oorlog meegemaakt.’ (125)



De vertelde wereld - besluit

Het verhaal laat een spanning zien tussen continuïteit en verandering, tussen 
mythe en geschiedenis.



De vertelde wereld - besluit

Het verhaal laat een spanning zien tussen continuïteit en verandering, tussen 
mythe en geschiedenis.

‘De klok van het stadhuis heeft nog maar 
nauwelijks half zeven geslagen als het dorp al is 
ontwaakt. Een eeuwenoude sleur, sterker dan hun 
luiheid, trekt zonder pardon de mensen uit hun 
slaap om ze opnieuw over te leveren aan hun 
bestaan van eekhoorntjes in kooien met 
tredmolentjes.’ 

Het oude Frankrijk (16)



De menselijke komedie

Komedie: personages als typen (exemplaren van een soort)



De postbode en de pelikaan

Telkens weer die postbode…



De postbode en de pelikaan

De pelikaan: opoffering en opstanding (allegorische traditie)

Psalm 102, vs. 7: ‘Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn’. 

Fysiologus, 2e eeuw n.C. Maerlant, Der naturen bloeme, ca. 1266



De postbode en de pelikaan

De pelikaan: opoffering en opstanding (allegorische traditie)

‘Laat de betekenis van de pelikaan, die zijn jongen van het leven berooft als straf 
voor hun verderfelijke gulzigheid en ze met zijn bloed weer opwekt uit de dood, 
eens goed tot u doordringen. Zo heeft de goede God ook met onze stamvader 
Adam gehandeld, die lange tijd dood was geweest en in diepe ellende in het 
voorgeborchte van de hel verbleef, totdat zijn lot het medelijden wekte van de 
Heer, Die ons met Zijn bloed vrijkocht en levend maakte. Christus is de ware 
pelikaan.’ (Der naturen bloeme) 



De postbode en de pelikaan

De pelikaan: opoffering en opstanding (allegorische traditie)

‘Andrej kende de pelikanen die elk jaar het stadje bezochten al zijn hele leven en hij 
had ze nooit gemogen. Het waren eigenaardige beesten, die hier eigenlijk niet 
thuishoorden. Bovendien had hij slechte herinneringen aan de tijd dat hij 
werkeloos was geweest, voordat hij zijn aanstelling als postbode had gekregen: 
toen had hij geld verdiend door bloed te doneren, en het embleem van de 
bloedtransfusiedienst was een pelikaan. Dat had iets te maken met het christelijk 
geloof.

“Ga weg,” riep hij en zwaaide met zijn armen.’ (23-24)



De postbode en de pelikaan

De pelikaan: opoffering en opstanding (allegorische traditie)

‘Als hij won zou hij met zijn kapitaal een stichting in het leven roepen voor 
geestelijk gehandicapte vrouwen en meisjes als Katarina. […] En het embleem, 
dacht hij, moest een pelikaan zijn; want Andrej was door de borst geschoten bij zijn 
poging levens te redden.’ (197-198)



De kritiek

Van Gerrewey: de sublieme stijl en compositie van de verhalen versluieren een 
bedenkelijk, want conservatief wereldbeeld (van de auteur): elke poging om de 
wereld of het leven te verbeteren is gedoemd om te mislukken. Driessen is 
verknocht aan een onveranderlijke wereld.
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bedenkelijk, want conservatief wereldbeeld (van de auteur): elke poging om de 
wereld of het leven te verbeteren is gedoemd om te mislukken. Driessen is 
verknocht aan een onveranderlijke wereld.

‘Maar de meesten verkozen er niet over na te denken. Niet nadenken en van dag 
tot dag doen wat je altijd deed leek het zinvolste. Wat heeft het met ons te maken? 
Misschien heeft het niets met ons te maken. En zo ja, dan kunnen we er niets aan 
veranderen. Wat gaat ons de wereld daarbuiten aan? Ze meldt zich wel als ze iets 
van ons wil, en we zullen zien wat ervan komt. Dat was een houding die het hun 
mogelijk had gemaakt duizenden jaren te overleven, terwijl de rijken van de dogen 
en de sultans en de keizers en de dictators ten onder waren gegaan. Pompoenen 
bleven pompoenen.’ (109-110)
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Van Gerrewey: de sublieme stijl en compositie van de verhalen versluieren een 
bedenkelijk, want conservatief wereldbeeld (van de auteur): elke poging om de 
wereld of het leven te verbeteren is gedoemd om te mislukken. Driessen is 
verknocht aan een onveranderlijke wereld.

Driessen: mijn verhalen appelleren aan het collectieve geheugen van lezers. 
Personages gaan ten onder aan karakterfouten, maar hun verzet tegen de eeuwige 
wederkeer is niet zinloos. 

Christophe Van Gerrewey, ‘Een leven als man. Mythisch realisme in Rivieren van Martin Michael 
Driessen’, in: De Gids 2017, 1.

Martin Michael Driessen, ‘Een leven als schrijver’, in: De Gids 2017, 2.



Besluit

Het menselijk tekort, het kleine geklungel, een grandioze voorstelling!


