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We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te verspreiden.
Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!
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Kun je leven zonder te liegen?
Lykele Muus. Uitg. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 2015. 484 blz. € 19,99

‘Door te schrijven kan ik de mensen in contact brengen met wie ze werkelijk zijn’, zegt Daniel Meskes

in Eland. De hoofdpersoon van Lykele Muus’ debuutroman spreekt deze woorden op een begrafenis

waar ‘de mensen in de kerk hetzelfde masker hadden opgezet; een bescheiden blik die ernst en betrok-

kenheid uitstraalde. Maar door dat masker werd alles wat ze verborgen hielden juist zichtbaar.’

Tijdens zijn toespraak groeit bij Daniel het verlangen schrijver te worden: ‘Ontroering verdrijft de leu-

gens. Door mensen te ontroeren help je ze eerlijker te worden.’

Altijd de waarheid willen spreken is een loffelijk streven. Maar volstrekte eerlijkheid is onhaalbaar en

bovendien niet altijd even handig. Daniel Meskes stoot zijn neus verschillende malen hard tegen dicht-

geslagen deuren, maar blijft geloven in zijn missie. De inkt zit hem letterlijk in het bloed: als baby zet-

te hij een bak foto-inkt aan de lippen. Die daad zou hem fataal zijn geworden als de heldhaftige arts

Dokter Goetmakers niet koelbloedig had ingegrepen en de juiste maatregelen had getroffen. De fictie-

ve debuutroman van Daniel Meskes slaat niet aan; de literaire wereld zit niet te wachten op zijn waar-

heid.

Eland is een goed leesbaar verhaal geworden. De roman behandelt bovendien belangrijke vragen: kun

je leven zonder liegen? Wat te doen als je niet weet wat de waarheid is?

leugenaarswraak
Als motto koos Lykele Muus een citaat uit Mephisto van Klaus Mann: ‘Wie de waarheid spreekt, moet

op de wraak van de leugenaars rekenen.’

Toch is de roman als geheel te gekunsteld van opzet. Dat de weggelopen vader van Daniel jaren na

dato Dokter Goetmakers tegen het lijf loopt, is tot daaraan toe. Maar dat Daniel zelf even later ook bij

de dokter en zijn plastisch verjongde echtgenote over de vloer komt en dat de vrouw hem vervolgens

seksles geeft, waar ze zelf nog het meest van geniet is te veel van het goede. Ook de borstenobsessie

van de jongen, die aanvankelijk grappig is, wordt te ver doorgevoerd.
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