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Andrej is postbode in een slaperig stadje aan de Adriatische 
kust in communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk 
voor de kabeltrein naar het heldenmonument boven op de 
heuvel. Hij is ongelukkig getrouwd en houdt er een minnares 
op na. Andrej weet een amoureuze ontmoeting op beeld vast 
te leggen en begint hem ermee te chanteren. Voor Josip wordt 
het na verloop van tijd steeds moeilijker aan de eisen van zijn 
chanteur te voldoen; maar dan dient zich een onverwachte  en 
verrassende oplossing voor zijn probleem aan. 

Intussen kabbelt de blauwe zee rustig door. Met een scherpe 
blik op beider geestesgesteldheid en met empathie voor zijn 
personages ontvouwt Martin Michael Driessen een parabel 
van onontkoombare, wederzijdse gebondenheid. 

Tegelijkertijd ontwikkelt zich de dreiging van de naderende 
Balkanoorlog, die hun stadje uiteindelijk zal verwoesten. Tegen 
een achtergrond van toenemende etnische haat en de teloorgang 
van communistische idealen in het Joegoslavië na de dood van 
Tito toont deze roman Driessens ongeëvenaarde vermogen 
alledaags leven te verheffen tot opwindende literatuur.

‘Driessen schrijft beter dan goed.’ nrc Handelsblad
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‘De foto’s gingen vergezeld van een brief 
waarin drieduizend dinar werd geëist, 
met instructies. De brief was een woeste 
collage van geplakte woorden en letters 
die, zoals Josip direct zag, hoofdzakelijk 
uit Paris Match, de Bunte, en de lokale krant 
waren geknipt. 
 Zijn eerste reactie was: drieduizend 
dinar is niet zo heel veel geld. Dat bedrag 
kon hij opbrengen. Maar vervolgens 
dacht hij: waarom doe ik alsof het om een 
stroomrekening gaat of om de maande-
lijkse huur? Het gaat om Jana, het gaat om 
mijn grote liefde, niemand heeft het recht 
zich daarmee te bemoeien. Dit is grove, 
criminele chantage. En bovendien keek hij 
vaak genoeg naar de televisie om te weten 
dat je nooit op de eisen van een afperser 
mocht ingaan omdat het einde dan zoek 
was. “Of je Frau komt alles te weten,” 
luidde de laatste zin, samengesteld uit 
krankzinnig onregelmatige blokjes van 
verspringend formaat en lettertype.’

Foto: Bob Bronshoff 

Martin Michael Driessen (1954) is opera- 
en toneelregisseur, vertaler en schrijver. 
Hij debuteerde met de roman Gars, die 
werd gevolgd door Vader van God, de no-
velle Een ware held en de roman Lizzie. 
Hij ontving de eci-Literatuurpijs voor 
zijn boek Rivieren, dat ook op de shortlist 
van de Fintro Literatuurprijs stond. Zijn 
werk wordt alom door de pers bejubeld, 
voor literaire prijzen genomineerd en is 
vertaald in het Engels, Italiaans, Duits en 
Hongaars.
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Donatien wordt in 1789 geboren 
en heeft geen enkel besef van goed 
en kwaad. Hij leidt een avontuurlijk 

en romantisch leven als charlatan, verleider en moorddadige 
struikrover. Hoewel hij, zoals deze schelmenroman toont, tot 
het einde toe moreel ontoerekeningsvatbaar blijft, gaat hij de 

geschiedenis in als de Heilige Dieudonné van Metz.
Na de succesvolle boeken Rivieren en De pelikaan heeft 

Driessen zich opnieuw ondergedompeld in een wereld uit ver-
vlogen tijden; met De heilige geeft hij andermaal een proeve 

van zijn meesterschap. 

Citaat

-----—–—

In de tijd dat ik een kind was dachten velen dat ik 
een heilige was, of voorbestemd het te worden. 
Een overtuiging die in de loop der jaren geleidelijk 
afzwakte en ten slotte lange tijd verdween nadat 
ik die vrouw van de kerktoren had gegooid.

Ik zal u zo goed ik kan over mijn leven vertel-
len, dat van 1789 tot kwart over zes in de ochtend 
van 3 juni 1839 duurde. Het einde had ook anders 
kunnen komen dan door de valbijl, want de dood 
heeft geen weet van ons.

Martin Michael Driessen (1954) is opera- 
en toneelregisseur, vertaler en schrijver. Zijn 

werk is vertaald in het Engels, Italiaans, 
Duits en vele andere talen. Hij debuteerde 

in 1999 met de roman Gars. Met Rivieren 
stond hij op de shortlist van de Fintro 

Literatuurprijs en in 2016 ontving hij er de 
ECI-Literatuurprijs voor. Met zijn roman De 

pelikaan stond hij op de shortlist van de 
Libris Literatuur Prijs 2018. In oktober 2018 
verscheen zijn verhalenbundel Mijn eerste 

moord en andere verhalen.
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‘Met zijn roman De pelikaan voegt Martin 
Michael Driessen een nieuw hoogtepunt aan 
zijn toch al uitzonderlijke oeuvre toe.’ 
VPRO-Gids

‘Hij mag zich inmiddels zonder grootspraak 
tot de beste schrijvers van ons land rekenen. 
Ook zijn nieuwe roman De pelikaan bewijst 
weer zijn uitzonderlijke klasse.’ 
**** Noordhollands Dagblad

‘Hij zet de klassieke thema’s met een nieuw, 
eigen verhaal geweldig naar zijn hand.’
**** NRC Handelsblad

‘Proza waarin ambacht, verbeelding én een 
bijna ouderwets vertelplezier de dienst uitma-
ken, ingebed in een ingenieuze plot. Martin 
Michael Driessen is er de gepatenteerde 
leverancier van.’  
**** De Morgen

‘Driessen behoort tot het puikje van de Ne-
derlandse vertelkunst.’
Trouw
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