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van het cynische, en met een ro
mantische onderstroom van een
onvatbaar verlangen.

J.M. COETZEE
De kinderjaren van Jezus.
Vertaald door Peter Bergsma, Cossee,
320 blz., 19,90 € (eboek 18 €).
Oorspronkelijke titel: ‘The childhood of
Jesus’.

Zoals zo vaak bij Coetzee wordt de
lezer opgezadeld met een onge
makkelijk gevoel. Soms is dat ge
voel bijna fysiek, zoals in de ro
man In ongenade, met zijn klini
sche beschrijving van gratuit ge
weld. In deze roman is het onbe
hagen eerder mentaal en zit je
voortdurend met de vraag waar
Coetzee naartoe wil. Voor het ant
woord daarop kun je alleen maar
op je intuïtie afgaan.

Don Quichot

De kinderjaren van Jezus is een
roman over achterlaten wat voor
bij is. De schimmen en echo’s uit
Simóns eerdere leven vinden hun
parallel in de schimmen en echo’s
uit de vroegere romans van Coet

spotten, wordt de held van de klei
ne David. Net als zijn held zal ook
hij ‘mensenredder’ worden. De
nieuwe wereld, die zich aandiende
als een wereld zonder ironie, als
een ‘bevrijding’, wordt daarmee
meteen een stuk gecompliceerder.
Misschien is de suggestie van een
alternatieve wereld niet meer dan
een fictie. Misschien is er geen an
dere weg dan, zoals de tragische
Quichotfiguur, dwangmatig ver
halen te vertellen en idealen te
verzinnen voor onszelf.
De kinderjaren van Jezus is niet
Coetzees grootste roman. Die
heeft hij allang geschreven. Maar
het is wel vintage Coetzee: schijn
baar simpel en toch zo ongeloof
lijk gecompliceerd, op het randje

Zoals zo vaak in een
roman van Coetzee
wordt de lezer
opgezadeld met een
ongemakkelijk
gevoel

BLOEMLEZING
DE BOEKHANDEL:

LANG ZAL HIJ LEVEN

De ideale boekenstek
volgens schrijvers

 L7 

BEROEPSGEHEM
SHAUN TAN

Een dag uit het leven
van een tekenaar

 L16 

1 2 3

zee. De relatie tussen vader en
zoon, tussen ouder en kind, de ru
dimentaire, naakte realiteit van
het bestaan, de onmogelijkheid
van communicatie, de filosofische
kwesties, het zijn stuk voor stuk
thema’s en onderwerpen die we
ook in vroegere romans zagen op
duiken. Deze roman lijkt wel een
testament, het afscheid van een
vermoeide, oude wereld die plaats
moet maken voor de bevrijdende
wereld van het kind.
Kan het bij Coetzee allemaal zo
eenvoudig zijn? Om David te leren
lezen, geeft Simón hem een geïllu
streerde kinderDon Quichot. De
ridder met het droevige gelaat, die
windmolens voor reuzen houdt,
die zich laat vernederen en be
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Coetzee beschrijft een transitzone vol echo’s en schimmen uit het verleden. © Mike Goldwater/network


