
Boekrecensie Novelle

Plezierig tussendoortje van Martin Michael
Driessen is een ode aan de verbeelding

E

In novelle vol kogelgaten en pratende patronen spat het
vertelplezier van de pagina’s.

Gerwin van der Werf 26 maart 2022

en boek met een kogelgat, hoe leuk is dat, je kijkt met één oog
door het gat, je duwt je pink er een stukje in, even voel je je een
kind met een nieuw prentenboek als je Het licht aan het einde

van de loop in handen hebt. De diameter van het gat is 9 millimeter,
exact de afmeting van het patroon dat in deze novelle van Martin
Michael Driessen het woord tot ons richt. De kogel bevindt zich in het
magazijn van een ouderwetse colt en wacht geduldig – soms ook
ongeduldig – op het moment dat hij eindelijk het licht aan het einde
van de loop zal zien, op scherp staat dus.

Een boek met een gat, een pratende kogel, dat lijkt een hoogst
origineel, maar ook een beetje vreemd, experimenteel boek te worden.
Dat valt echter mee. Driessen zet zijn klassiek aandoende, goed
verzorgde stijl in om een in wezen eenvoudig, lineair verhaal te
vertellen vol scherts, maar met een serieuze ondertoon. Het is speels
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en geestig, maar er is ook dreiging, want de lezer weet dat die kogel op
een dag afgevuurd zal worden. Of toch niet? Het spel dat Driessen met
de lezer speelt gaat verder dan een rond gaatje in iedere pagina waar
min of meer omheen gelezen moet worden – dit werkt wel goed, op
iedere pagina word je zo herinnerd aan het doel van het ‘leven’ van het
patroon: vernietiging – hij speelt ook slim met je verwachting, want je
lijkt in een Hollywood-script beland waar je maar de helft van
meekrijgt, gevangen in het magazijn van die colt, luisterend naar de
innerlijke monologen van een filosofische kogel: ‘Ik  begin hoop te
koesteren dat er een wereld  bestaat die mij niet meer nodig heeft.’

Pleidooi voor verbeelding
Het pistool, een nors wezen genaamd Henry, is eerst in het bezit van
een tandarts uit Florida, wordt gestolen, beleeft een kortstondig
avontuur met gangsters, belandt in de bosjes, wordt gevonden. Het
komt in een la terecht bij een braaf, linksgeoriënteerd gezinnetje, de
kogel is bang weg te kwijnen, tot een schrijver ten tonele verschijnt,
een Hollander. De lezer veert op: dit is een man met een gevaarlijk
randje. De man komt op de motor aan bij het gezin, om er een paar
dagen te blijven. De huisvader blijkt zijn vertaler. Michael, zo heet de
schrijver. Voert Driessen een deel van zichzelf op om het verhaal voort

Martin Michael Driessen.
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te stuwen, om de inzet te verhogen? Michael is een hartelijke, maar
ook dominante en wat gekwelde man. De hoop vlamt op bij het
patroon: er staat iets te gebeuren. ‘Ik wil een man die mij als zijn bezit
beschouwt en gebruikt.’ Grappig, want met zo’n zin kan je eigenlijk
niet meer aankomen, behalve als er een kogel aan het woord is. De
schrijver komt dus in bezit van het pistool, hij begint een grimmig spel
dat tot een verrassende ontknoping zal leiden.

Het licht aan het einde van de loop kan wellicht als een tussendoortje
beschouwd worden in het zo langzamerhand wel daverende oeu vre
van Driessen, maar ik las deze novelle als een pleidooi voor
verbeelding, een ode aan de onbegrensde mogelijkheden van pure
fictie. Het vertelplezier spat van de pagina’s. En kom er nog maar eens
om, kogelgaten en  pratende patronen, in een door autofictie
gedomineerd literair landschap.
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Beeld
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Martin Michael Driessen 
Het licht aan het einde van de loop 
Van Oorschot; 89 blz. € 18,50

Boekrecensies
▶ In herontdekt sprookje van Bomans krĳgt een hebberige koning zĳn

verdiende loon

▶ Staalkaart van tegenculturen laat zien hoe dwepers en dromers de
wereld veranderden

▶  Nigel Slater schotelt alledaagse kost voor in smakelĳke dikke pil

Bevalt onze journalistiek u?

Log in als abonnee of abonneer direct om onbeperkt verder te lezen op
trouw.nl en in de app.

1. Kies uw formule

Digitaal Basis Digitaal Basis + 
zaterdag op papier

Onbeperkt toegang tot alle artikelen op trouw.nl en in de app

Elke zaterdag de extra dikke weekendkrant op papier
thuisbezorgd
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Na deze periode heeft u een maandelĳks opzegbaar abonnement tegen het dan
geldende reguliere tarief. Op dit moment is het reguliere tarief 11,95 per 4
weken.

2. Vul uw e-mailadres in

voorbeeld@domein.com
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Inter view  Dancemuziek

Zo werd producer en dj
Eddy De Clerq ingepalmd
door Zuid-Afrika

Ministerie: nu geen feitenrelaas over omstreden mondkapjesdeal

Uren onderweg of huilend in de bus: taxivervoer leerlingen speciaal onderwijs
verloopt moeizaam

Taliban laten Afghaanse vrouwen niet meer alleen vliegen

Net binnen MEER 

Verzoek afgwezen

Leerlingenvervoer

Inperking vrouwenrechten
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Het liefdesleven van jongeren leed zwaar onder de lockdown, met de avondklok
als dieptepunt

Een verrassende winnaar en een harde klap op het podium van de Oscars

Heineken trekt zich volledig terug uit Rusland

O de oe

Academy Awards

Gevolgen oorlog

Column
Doortje Smithuĳsen

Een wereld waarin
technologie in de

plaats komt van
menselijkheid

Filmfestival

Lees hier al onze verhalen,
interviews en recensies
over Movies that Matter
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Algemeen

Over ons

Contact met Trouw
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Cookiebeleid

Tip hier onze journalisten

1 Een airco in de woonkamer en hoppa: duizend kubieke meter gas minder

2 Rusland wijzigt de koers: gedeeltelijke terugtrekking Oekraïne is mogelijk

3 Russische militairen kampen naar verluidt met een laag moreel. Hoe kan
dat?
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