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Samen lezen is een beetje als samen reizen
Vorig jaar, tussen maart en september, kwamen een twaalftal mensen in deFENIKS bij elkaar om de roman Wij,
de verdronkenen van Carsten Jensen woord voor woord aan elkaar voor te lezen. Literatuurjournaliste Jelle Van
Riet, die het boek zelf ook las en de schrijver twee jaar geleden interviewde, vroeg hen hoe dat was, zo
samen een boek lezen van meer dan zeshonderd bladzijden.
tekst Jelle Van Riet foto’s Stef Depover
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‘We kwamen aan boord vanuit
diverse hoek, telden in onze rangen
mannen en vrouwen, oude en nieuwe
Belgen, durvers en dromers.’
“Zeshonderdvierentachtig, vind jij dat
veel? Wij, de verdronkenen is een lijvig
boek, ja. Maar wij hebben geen enkele
bladzijde tegen onze zin gelezen. Het
is een rijk boek, dat bijna honderd jaar
overspant, van 1848 tot 1945. Geweld,
oorlog, vriendschap, liefde, verraad,
angst, dood – het zit er allemaal in en
het is allemaal even meesterlijk met
elkaar verweven. Er wordt niet alleen
slag geleverd tegen vreemde naties,
maar er woeden ook velerlei vetes
binnen de gemeenschap. Om nog
maar te zwijgen van de innerlijke strijd
die sommige personages met zichzelf
voeren.”

“Elke vrijdagochtend kwamen we
samen om een dertigtal bladzijden
te lezen. Die werden door de leesbegeleiders op voorhand in korte,
soms langere fragmenten opgesplitst
en verdeeld onder de verschillende
lezers. De zinnen die in ons boek
aangeduid stonden, lazen we hardop
voor. We wisten nooit wie het woord
zou overnemen. Dat was best spannend. Soms waren er ook dialogen
bij en bleken we plots een personage
te zijn. Dan kroop één van ons heel
de ochtend in de huid van bijvoorbeeld Anna Aegidia, de weduwe ‘die
kon voorhuilen als geen ander’, of
Herman, de meeuwenmoordenaar.
Dus een beetje zoals toneelspelers
“Met de gemeenschap bedoelen we doen.”
de zeevaardersgemeenschap van
Marstal. Wij, de verdronkenen vertelt
hun geschiedenis. Ja, je kunt maar “Als wij het boek thuis in ons eentje
beter goeie zeebenen hebben als je dit hadden gelezen, hadden we het zeker
boek wilt lezen want de zeven zeeën in één adem uitgelezen. Nu hebben
worden erin bevaren. En Carsten we er drieëntwintig weken de tijd voor
Jensen beschrijft alles zo levendig dat genomen. Al heeft niet iedereen hier
je je de hele tijd mee aan boord waant. aan tafel zich kunnen inhouden hoor,
In de Caraïbische Zee bijvoorbeeld, om het boek niet stiekem in de bibliovalt je mond mee open als er ineens theek uit te lenen. Maar toch zijn ook
duizenden vlinders op het dek neer- zij blijven komen. Als je een boek in je
dalen, in de Arctische Oceaan vriest eentje leest, zijn er veel dingen waar je
ook jouw kont eraf en in de Noordzee overheen leest.”
zoek je mee dekking voor de kanonschoten van de Duitsers.”

“We kwamen aan boord vanuit diverse
hoek, telden in onze rangen mannen
en vrouwen, oude en nieuwe Belgen,
durvers en dromers, en hadden aan
het roer een kapitein die het overzicht
behield: Judith Vindevogel, artistiek
directeur van WALPURGIS. Zij werkt
aan een operabewerking van het
boek en wilde het voortraject graag
met gewone mensen lopen, mensen
die niet behoren tot de artistieke club
rond de voorstelling. In feite wisten
wij niet zo goed waar we aan begonnen. Waar wij dachten in te schepen
voor een pleziervaartje op de Schelde,
bleek het plots om een reis rond de
wereld te gaan.”

“Lach maar. Voor sommigen van ons
was hardop lezen voor vreemde oren
een grote stap. Zij kwamen met een
muizenhartje, bang het niet goed
of goed genoeg te doen. Omdat ze
perfectionistisch zijn. Of omdat hun
moeder vroeger voortdurend commentaar had op hun stem of de manier
waarop ze spraken. Zo hardop lezen
in groep is best confronterend en veel
minder vrijblijvend. Woorden die je
hardop uitspreekt, zijn ook krachtiger
en komen dieper binnen dan als je ze
in stilte leest. Nu bewaren sommigen onder ons te allen tijde hun cool,
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thuis achterbleven, de vele dilemma’s
waar je soms voor komt te staan. Over
kapitein Albert, het morele kompas
van het boek. En over Klara Friis, natuurlijk, onze tragische antiheldin. In
haar poging de mannen van Marstal,
en in de eerste plaats haar zoon Knud
Erik, te bevrijden van de tirannie van
de zee, creëert ze grotere tragedies
dan alles wat ze heeft willen vermijden.
Zij riep bij ons zowel mededogen op
als haat en alles ertussenin. Dat heb je
met personages die niet alleen maar
goed of slecht zijn. Ze zijn van vlees
en bloed en dus moet je je wel tot hen
verhouden.”

“Hoe blijf je in extreme situaties
menselijk? Hoe gaan we met elkander
om? Zulke pertinente vragen roept het
boek op. En nog, moeten we mensen
niet een tweede lezing gunnen in
plaats van hen meteen een etiket
op te plakken? Want soms is het al
genoeg dat je op school zat met een
onsympathieke Bart om vervolgens
alle andere Barten ook onsympathiek te vinden. En wat betekent goed
leiderschap? Ja, onze politici zouden
nog wel wat kunnen leren van kapitein
Albert. Is regeren, niet een beetje te
vergelijken met het op koers houden
van een schip tijdens stormweer?”

- Klara zat anders de boel wel mooi te
saboteren.
- Alleen zo kon ze overleven.
- Wraak nemen, zal je bedoelen?
- Pure onmacht.
- Onmacht? Ze heeft Marstal, als zeevaartstad, wel maar mooi kapotgemaakt.
- Ze heeft de gevolgen van haar daden
niet goed ingeschat, maar alles wat ze
deed, deed ze in de overtuiging dat
het de gemeenschap ten goede zou
komen.
“Goh, wij hebben een aardig boompje - De weg naar de hel is geplaveid met
opgezet, hoor. Over de gruwel aan goede voornemens.
boord, de tragiek van de vrouwen die

“In de honderd jaar die het boek omspant, maken de zeilboten plaats
voor stoomboten en die weer voor
motorschepen. De laatste generatie
groeit dus in een heel andere wereld
op dan de eerste. Je ziet hoe die ruwe,
grove zeemansgemeenschap waarin
alles met geweld beslecht wordt, evolueert naar een ogenschijnlijk meer
geciviliseerde gemeenschap die doet
denken aan de onze. Een samenleving
waarin het er nog altijd grof aan toe
gaat, zij het meer onderhuids, onder
het dunne laagje vernis dat beschaving
heet. In Marstal hadden ze meester

maar anderen raakten soms heel geëmotioneerd tijdens het lezen. Niet dat
er continu gesnift en gesnotterd werd
hoor – we hebben ook veel gelachen!”

“Het mooie aan samen lezen is dat
het verhaal letterlijk via verschillende
stemmen vorm krijgt: verschillende
klanken, tonen en stemkleuren. De
ene mens leest snel de andere traag,
de ene vlot de andere stamelend, de
ene kleurt al wat meer in, of nog, gekruid met een accent van hier of een
tongval van ginder. En natuurlijk wordt
je geduld soms op de proef gesteld
en moet je weleens een ergernisje
onderdrukken, maar dat heb je als je
dingen samen doet. Soms ben je het
met elkander eens, soms botst het.
En het rare is dat je eenzelfde passage
heel anders kan interpreteren dan
diegene die naast je zit. Jij beleeft het
zus, de ander zo. Maar doordat je het
ventileert, besmet je elkander met je
inzichten. Samen lees je dus een heel
ander boek dan wanneer je het alleen
zou lezen.“
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Isager die het kwaad in de jongens
zaaide door hen te vernederen en te
martelen. Iedereen wist het, niemand
deed wat. Maar zijn wij beter? Ook wij
weten van de miserie en kijken ervan
weg, toch? We trekken ons liever
terug in ons veilige coconnetje.”

“Van de schrijver, Carsten Jensen,
weten we enkel dat hij geboren is in
Marstal en dat hij dit boek geschreven
heeft als een monument voor alle
zeemannen die verdronken zijn. Ja,
natuurlijk willen wij hem graag ontmoeten en het mooie is dat hij ons
ook wil ontmoeten. Het liefst zouden
we samen naar Marstal gaan, al zou
dat weleens dik kunnen tegenvallen.
Het is zoals terugkeren naar waar je
vandaan komt: alles is anders dan dat
je het in je herinnering bewaart. Je
kunt nooit terug, want vroeger bestaat
niet meer.”

“Ze zeggen weleens dat een boek je
leven kan veranderen. Welnu, in de
loop van die drieëntwintig leesweken
hebben we meer zelfvertrouwen
gekregen, we leerden naar elkander
luisteren, onze nieuwsgierigheid naar
het onbekende en ook naar elkaar

werd aangevuurd en de goesting om
te lezen nieuw leven ingeblazen. Onze
veelstemmigheid werd onze troef.”
- Mijn oren zijn opengegaan.
- Mijn ogen zijn opengegaan.
- Ik heb leren luisteren zonder te
oordelen. Ik heb ingezien dat ik het
strebertje ben en niet iedereen met
de dwang leeft het voortdurend goed
te willen doen.
- Amai, dat is schoon.
- Ik ben nieuwsgieriger geworden
naar wat ik nog niet ken. Nu stap ik
gewoon op mensen af om kennis te
maken.
- En ik wilde al heel mijn leven toneel
gaan volgen maar durfde niet. In september heb ik mij ingeschreven.
- Maar dat is fantastisch!
- Ja, fijn hè?
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