BOEKENBAL

Het lezen zoals het is

Nonkel Van Gruwel

Nic Balthazar

tekst bulkt van de taalfouten. Wat ook niet helpt, is dat
Mark Vangheluwe meer weet dan hij schrijft. Hij beseft
dat hij nog altijd door de Onzichtbare Man wordt achtervolgd, maar hij lijkt niet zelfverzekerd genoeg om de
jarenlange dominantie ook expliciet te benoemen. Het
liefst had zijn oom een neefje met een piemel tussen zijn
benen, ‘als een geslachtsloze engel die hem verleidde’,
maar je komt als lezer niet te weten wat er mogelijk aan
dat verwrongen verlangen ten grondslag ligt. In zijn
jeugd was de bisschop een astmatisch en tenger jongetje. Hij verloor zijn vader op jonge leeftijd, ontwikkelde
een erg nauwe band met zijn moeder, speelde de heilige
zondagsmis na op zijn kamertje, en als priester had hij
minstens zoveel ambitie als verstand, maar waar het
precies misliep, dat blijft een groot mysterie.
Misschien heeft Mark Vangheluwe geen idee, maar
als hij het begin van het misbruik beschrijft, lijkt hij
zich bewust in te houden. Normaal gezien, schrijft hij,
bleef hun gezin bij een bezoek aan Roger Vangheluwe
ter plaatse slapen: de kinderen lagen dan allemaal in
de logeerkamer, behalve de oudste broer – ‘die sliep
gewoontegetrouw bij zijn dooppeter.’
Die avond was het anders: ‘Grote broer wilde echt
niet bij hem slapen. Hij was in alle staten, haast hysterisch en zou voor geen geld van de wereld nog bij zijn

dooppeter in bed kruipen. (…) Nonkel vroeg zich af wat er
aan de hand was en trachtte het voorval op humoristische
wijze weg te lachen: ‘Laat ik stinkende scheten misschien?’
(…) Vader (…) beval mij in nonkels bed te kruipen om zo het
slaapprobleem op te lossen.’
Enkele uren later wordt Mark Vangeheluwe, 5 jaar oud,
verkracht. Op de ochtend van Pasen.
Mark Vangheluwe, 49 jaar oud, oordeelt mild over zijn
ouders. Ze keurden het niet goed, maar ze wilden ook niet dat
de eer van de familie werd aangetast. Ze grepen dus niet in.
Je krijgt de indruk dat hij, om de familie te sparen, veel
onvermeld laat. Hij gaat niet in op het ongeval van zijn oudste
broer, dat verdacht veel op zelfmoord leek; hij schrijft niet over
zijn zus, die wellicht ook is aangerand; hij zwijgt over zijn neef,
die is verkracht. Zelfs over een dubieuze vriend des huizes,
missionaris Eric Dejaeger, de Eskimopater die in Canada
voor veelvuldige pedofilie werd veroordeeld, blijft hij wazig.
Er wordt de lezer veel relevante informatie onthouden.
Wie waren de mensen die het misbruik van de kerkvorst
jarenlang mogelijk maakten? Wat klopt er van de bewering
van Roger Vangheluwe dat hij in de loop der jaren 100.000
euro aan zijn neefje heeft uitgedeeld, als wiedergutmachung?
Het blijft bij een anekdote over bankjes van 500 frank, die
hij geregeld bij een verjaardagskaart voegt. En: hoe is de val
voor Vangheluwe opgezet?
‘Brief aan de paus’ is een ruw maar terughoudend boek
van een man die zijn vrouw op zijn blote knieën dankt dat
hij alsnog een relatief normaal bestaan leidt. Zij heeft hem
de weg gewezen. Helaas kan hij ons weinig inzicht bieden in
de ondoorgrondelijke wegen van diegene die zich tot nader
bericht ongestraft in het verborgene ophoudt: Nonkel Van
Gruwel. (ja)

Op de recentste editie van het filmfestival van Montréal viel
regisseur Nic Balthazar in de prijzen met ‘Everybody Happy’.
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‘Feminism is cancer,’ riep de Britse
journalist Milo Yiannopoulos vorig
jaar. Hét bewijs dat ‘Mannen leggen me altijd alles uit’ van historica en schrijfster Rebecca Solnit
relevant is. Het boek kreeg dezelfde titel als haar intussen klassiek
geworden essay, dat opent met
een tragikomische anekdote: op
een feest krijgt Solnit van de gastheer een arrogante uitleg over
een boek dat zíj geschreven heeft.
Enter de term ‘mansplaining’. Want
wat elke vrouw meemaakt, mag
niet onbenoemd blijven. Verplichte lectuur voor iederéén, want we
should all be feminists. (jvb)

Annie Ernaux graaft zich al een
schrijverscarrière lang autobio,
maar laat de olifant in haar kamer
nu pas trompetten: in ‘Meisjesherinneringen’ deconstrueert ze minutieus het meisje dat ze was in
de zomer van 1958, toen ze als
leidster in een vakantiekolonie ‘de
wanhoop van de huid’ leerde kennen. Het levert ontregelende literatuur op over de ontdekking van de
seksualiteit, mannelijke dominantie
en vrouwelijk tegengewicht, en de
ontreddering die ‘de verbijsterende werkelijkheid’ je oplevert. Sans
gêne scalpeert ze de schaamte:
een boek dat bijt. (jm)

Dat de opvolger van Paula Hawkins’ wereldwijde bestseller ‘Het
meisje in de trein’ niet spannend is, dat je het moordmysterie over twee vrouwen die dood
worden aangetroffen in een
poel halverwege kunt wegleggen zonder enige interesse in
de afloop, of dat de overvloed
aan nauwelijks van elkaar verschillende vertelstemmen een
warboel is, tot daar aan toe.
Echt dodelijk voor het leesplezier is het complete gebrek aan
creatief taalgebruik. Voor een
boek over water is dit een behoorlijk droge hap. (sdw)

De Nederlandse correspondente
Eefje Rammeloo schrijft zo beeldend over China, dat het boek
een documentaire lijkt. Ze tekent
kort de persoonlijke verhalen van
gewone Chinezen op en illustreert daarmee hoe de Chinese
middenklasse vandaag omgaat
met huwelijk, stadsleven, censuur,
vervuiling… De oprecht nieuwsgierige Rammeloo graaft niet
diep, maar schrijft wel boeiend
over hoe de Chinezen de grote
omwentelingen in hun land beleven. ‘Het geluk van de Chinezen’
is een ontspannen introductie in
het hedendaagse China. (nm)
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aldoor sprankelde
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het tijdig verschijnen van
Humo 4001
in het gedrang zou
kunnen brengen. Santé!
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Het liefst was hij een groot wielrenner geweest, schrijft
hij, of de zanger van Spinvis. Maar hij is wie hij is, en dat
zal hij na de publicatie van ‘Brief aan de paus’ voor de
rest van zijn dagen wel blijven: Mark Vangheluwe, de
neef van Roger Vangheluwe. Mark werd door zijn oom
dertien jaar lang misbruikt, van zijn 5de tot zijn 18de, van
‘nonkel paster’ tot ‘nonkel bisschop’.
In 2010 dwong Mark Vangheluwe zijn oom tot aftreden als bisschop van Brugge, nadat hij een geheime
geluidsopname had gemaakt van een bekentenis in het
bijzijn van kardinaal Godfried Danneels. Met de ‘Danneels-tapes’ had Mark Vangheluwe het bewijs in handen
dat hij geen leugenaar of fantast was. Hij kon eindelijk
loskomen van zijn oom die met medeweten van de familie zijn hele leven had gedomineerd: de man had hem
gedoopt, gevormd en getrouwd. En ook zijn kinderen
waren door Nonkel Roger met doopwater besprenkeld.
Mark Vangheluwe is de afgelopen jaren altijd in de
schaduw gebleven. Hij gaf geen interviews na het ontslag
van de bisschop, hij leverde geen commentaar op het
kwetsende interview met VT4 vanuit het verborgene. Hij
bleef anoniem: hij wilde niet met zijn naam in de krant.
Nu ligt er een boek met zijn naam in de winkel. Het
verhaal van zijn leven, dat zoveel jaar na dato nog altijd
danig ontregeld is, moet andere slachtoffers van kerkelijk misbruik kracht geven. Anders, zegt hij, heeft zijn
lijden geen zin gehad.
Het is jammer dat zo’n belangwekkend boek van de
uitgeverij zo weinig aandacht heeft gekregen, en dat de
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Brief aan de paus

