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De Althæa Pers 

  



odra een nieuwe roman van Tomas Lieske in de boekwinkels ligt, is het ploeteren geblazen voor de 

recensenten. Dat is al heel lang zo. Ze hoeven daarvoor weinig tot niks onder te doen voor Lieske zelf. 

Althans volgens Max Pam, die in HP/De Tijd van 16 juni 2007 zijn oordeel over de net uitgekomen roman 

Franklin als volgt verwoordde: “Franklin wekt de indruk dat er heel lang op geploeterd is zonder dat de schrijver 

tot het gewenste resultaat is gekomen. Dat is altijd een vreemd mechanisme. Je kunt hard schaven en plamuren 

en toch wordt het niks.” Pam was niet verder gekomen dan pagina 22. Daarna kon hij er weinig touw meer aan 

vastknopen. Het interessante aan zijn beschouwing is dat hij de oorzaak van zijn probleem beleefd op het bordje 

van de auteur legt. Die moet het blijkbaar gewoon maar anders doen. Van enige zelfreflectie geeft deze recensent 

geen enkele blijk. Alsof hij wil zeggen: een auteur moet nou niet gaan beginnen om het zijn lezers moeilijk te 

maken. 

 

De verschijning van Door de waterspiegel op 25 maart 2014 zou Max Pam vrijwel zeker aanleiding hebben gegeven 

zijn verhaal over Franklin opnieuw, maar nu nog nadrukkelijker, aan het papier toe te vertrouwen. Dat valt af te 

leiden uit de recensies die er sinds het verschijnen van het boek aan zijn gewijd. Zo’n vijftiental zijn het er en ze 

zijn bijna unaniem in hun oordeel: een in prachtige taal geschreven roman waar inhoudelijk vervolgens niet veel 

zinnigs over te zeggen valt.  

 

 

 

 

Anders gezegd: de recensenten kunnen er niet al te veel chocola van maken. 

 

Z 



Het wrikt en wringt aan alle kanten. Los zand, een Rubiks kubus, te ingenieus, dat zijn de termen die de titels 

van de bijdragen bevolken. Ze geven een indruk van de wanhoop die de lezers blijkbaar heeft bevangen. En 

tegelijkertijd is er een bijna bovenmatige bewondering voor de taalvirtuositeit, de stijl en de toon van de 

vertellingen. Maar dat er sprake is van discontinuïteit tussen de inhoud en de vorm, daarover bestaat weinig 

misverstand. Een vorm-of-vent-discussie anno 2014 in optima forma. 

 

De pogingen van de recensenten om toch greep op de roman te krijgen zijn divers. 

 

 

 

 

Zo kiezen de meesten voor de oplossing de roman een raamvertelling te noemen. 

 

Die benadering maakt het makkelijker om de blijkbaar uit losse onderdelen bestaande vertelling in te kaderen. 

Geen van hen verantwoordt overigens waarom hij of zij vindt dat Door de waterspiegel een raamvertelling is. Dat 

de roman uit een aantal verschillende vertellingen bestaat, wordt bij lezing al snel duidelijk. Maar welk van deze 

vertellingen dan de omlijsting vormt voor de andere verhalen is nog niet zo simpel vast te stellen. De blurb 

vermeldt een korte verhaallijn met de romanfiguren Sebastian Romeijn en Eva Merz als centrale figuren. Maar of 

die lijn – door veel van de recensenten overigens als verduidelijking van de roman in hun bijdrage opgenomen – 

ook het raam van de vertelling vormt, is nog maar de vraag. De flashbacks vinden plaats vanuit de vertelling van 

de blinde en invalide oorlogswees aan wie Sebastian zijn verhaal heeft gedaan. En deze wees sluit de roman af 

met een zelf verzonnen einde dat als een surrealistisch deus ex machina over de lezer wordt uitgestort. Wie deze 



wees als centraal vertelpunt neemt, komt ongetwijfeld tot een andere verhaallijn. En dat geldt onverkort ook 

voor de hilarische geschiedenis van de Leidse familie Starkow. Alleen Arjan Fortuin voelt enige nattigheid. Hij 

oppert wel dat de vertelling van de invalide weesjongen het raamwerk vormt waarbinnen de roman zich afspeelt, 

maar hij corrigeert zichzelf direct met: ‘…of eigenlijk, door dat filter’. Een interessante optie, omdat deze dan in 

zijn ogen niet langer een vormkwestie is, maar ertoe oproept alle vertellingen inhoudelijk te bezien door de ogen 

van die wees. 

 

Maar misschien moeten we de verklaring zoeken in wat de auteur zelf aan het begin van het vijfde hoofdstuk 

meldt: 

 

 

 

 

‘De wereld valt beter te verklaren als we de wetten van Pascal serieus nemen…’. 

 

In dat geval is deze roman dan te beschouwen als een gesloten geheel waarbinnen de druk zich naar alle 

richtingen voortplant zodra je ook maar ergens enige druk uitoefent. Elk onderdeel, elk detail is op alle andere 

elementen uit de roman betrokken. Het zijn geen losstaande vertellingen, al doet Lieske in zijn eigen 

verklaringen voorkomen dat het weldegelijk om afzonderlijke verhalen gaat. In het radio-interview dat hij met 

Maarten Westerveen voerde en dat in de nacht van woensdag 2 april 2014 bij de VPRO werd uitgezonden, geeft 

hij aan hoe hij werkt. Hij schrijft en herschrijft een idee, een gedachte tot een kort verhaal. Zodra dat klaar is legt 



hij de essentie ervan vast op een notitieblad dat een plek krijgt op de muur achter zijn schrijftafel. Zo ontstaat 

een wand met los van elkaar staande, maar wel afgeronde vertelsels. Elk verhaal kent een eigen thema, een eigen 

stijl en een eigen opbouw. Deze aanpak is essentieel voor Lieske. Hij wil niet alleen de grenzen van de taal 

verkennen maar ook alle mogelijkheden daarbinnen aan een herzien gebruik onderwerpen. De uiteindelijke 

samenstelling van het drukvat – om maar even in die Pascalbenadering te blijven – kan leiden tot herschrijven of 

verwerping van componenten uit het samenstel van verhalen. 

 

 

 

 

Daarom is de metafoor met de kubus van Rubik die Wouter Bok boven zijn recensie 

plaatste misschien nog wel de meest rake. 

 

 ‘Je moet de roman zelf in elkaar schuiven’, meldt hij in zijn betoog. Hij heeft dat met plezier gedaan, niet 

gemakkelijk, maar wel prachtig om te doen. Alleen is het dan wel jammer dat hij niet duidelijk weet te maken 

hoe het eindresultaat er voor hem uitziet en welke heldere kleurvlakken hij uit de diverse vertellingen van de 

roman heeft weten de destilleren. Dat los je niet op door dan maar een aantal vragen te stellen, zoals hij nu aan 

het slot van zijn bijdrage doet.  

 



Dit alles geeft wel aan met welke opdracht Tomas Lieske zijn lezers heeft opgezadeld. Even een romannetje 

verslinden is er niet bij. Niets is wat het lijkt, geeft Wouter Bok toe. En Tjaad Bruinja vraagt zich af wie je als 

lezer wel kunt vertrouwen en of de werkelijkheid waarin je je bevindt wel de echte is. 

 

 

 

 

‘Voor het vertellen van verhalen is verbeelding nodig’, 

 

zo betoogt Teunis Bunt, maar voor hetzelfde geld kun je stellen dat voor het lezen en binnendringen in Door de 

waterspiegel ook een fikse portie verbeeldingskracht gewenst is. Zonder het verbeeldingsvermogen van de lezer 

blijft deze nieuwe Lieske in de lucht zweven en komt de roman niet aan een landing toe. Dat verklaart ook de 

vele vragen die de recensenten niet alleen de lezers maar vooral zichzelf stellen. Behalve Sonja de Jong. Na een 

summiere weergave van de inhoud is haar conclusie duidelijk: een gekunsteld raamwerk, te veel los zand. Daar 

heeft ze slechts 239 woorden voor nodig, die vergezeld gaan van een fraaie foto van de auteur ((met dank aan 

Allard de Witte) die de omvang van de tekstbijdrage vele malen overtreft. Dan doet de lezer Inge van Es het 

beter. In haar blog van 30 april 2014 erkent ze ruiterlijk dat ze niet echt grip krijgt op de verhaallijn van de 

vertellingen, hoeveel moeite ze ook doet. Maar er is aantoonbaar een ander plezier. ‘…bij Lieske gaat het 

uiteindelijk om de taal. Het is dan ook een genoegen dit boek te lezen; het is duidelijk dat we hier te maken 

hebben met het proza van een dichter: zinnen als pareltjes die stuk voor stuk mooie beelden oproepen’. Daarmee 

lijkt de weerbarstigheid van Door de waterspiegel aardig getypeerd. De lezer die voor het inhoudelijke verhaal gaat 



komt bedrogen uit; voor de lezer die het wonder van de taal zoekt, valt er veel te genieten. Opvallend is dan toch 

dat bij Van Es het taalinzicht niet leidt tot een beter zicht op de inhoud en de verhaallijn van de roman. 

 

Eenzelfde worsteling ondervindt Jeroen Vullings die in Vrij Nederland van 5 april 2014 een verwoede poging 

doet door te dringen in de roman. Maar ook hij moet erkennen dat de verhaalinhoud niet goed te vatten is: ‘..ten 

beste fascinerend’. Hij laat die dus maar voor wat die is. Maar ronduit lyrisch is hij over het vertellen zelf, het 

stilistisch vermogen van Lieske, het stapelen van indrukken met een rijk gebruik van taal en dat alles om een 

sfeer te scheppen. En volgens Vullings is dat gelukt. Hij toont dat aan door te verwijzen naar de afzonderlijke 

vertellingen in het boek. Binnen elk van die vertellingen is Lieske in staat om de transformaties van de 

beschreven personen over het voetlicht te krijgen. Dat is waar Van Es niet de juiste woorden voor kon vinden, 

maar waar Vullings nu net wel de vinger op weet te leggen. Terecht dat Door de waterspiegel in diverse 

aankondigingen als een psychologische roman staat aangemerkt. Maar let wel: Vullings heeft het niet over de 

roman als geheel maar over de afzonderlijke vertellingen. En dat is hier een essentieel verschil. De thema’s die 

Lieske binnen elke vertelling op tafel legt zijn kenmerkend voor hem en komen voor het merendeel overeen met 

die uit zijn eerdere romans. ‘Oorlog, Oostenrijk, verlangen naar ouderschap, Spanje, verloren jeugd, ongerepte 

meisjeslichamen (liefst in de vrije natuur) – en flink wat geweld. Het stroomt allemaal langs, de verwijzingen naar 

water zijn niet te tellen – maar helaas zonder dat het iets origineels oplevert’, zo betoogt Fortuin. En als de 

nadruk dan teveel op de literaire vorm komt te liggen en nieuwe ideeën uitblijven, dan wordt het een 

doodvermoeiende zaak. Daarom vindt Fortuin een kort zinnetje zo interessant, omdat het verwijst naar wat 

Lieske nu net niet heeft opgeschreven. ‘De rest sla ik over’, zo luidt dat zinnetje. En deze vijf woorden blazen dan 

lucht in de vertelling. Ze bieden niet de oplossing voor de problemen die Fortuin bij het lezen en begrijpen heeft 

ondervonden, maar ze doen hem glimlachen en een zucht van verlichting en mogelijk wel opluchting slaken. 

 

De enige recensent die inhoudelijk aansluit bij de oplossing van Lieske zelf is Johan de Haes. Hij gaat uit van het 

slot van de roman waarin de ontploffing van een Leids ziekenhuis en een door de Heilige Geest bezwangerde 

Eefje Starkow een rol krijgen toebedeeld. Zie dat als een sprookje waarbij de verteller – een spookverteller naar 

de mening van De Haes - de werkelijkheid betovert. Maar wie deze raad van de Haes opvolgt 

 

                

 

 

en de roman vanuit dat perspectief leest, wat dus alleen kan door deze te herlezen, 

 

komt toch niet veel verder dan een nadere duiding van de verschillende vertellingen en niet tot een heldere rode 

draad. Alleen de bovenlaag van elke afzonderlijke vertelling is met het spectaculaire slot te verbinden, terwijl een 

sprookje bij uitstek juist een vormvehikel is om een idee of een maatschappelijke toestand over het voetlicht te 

brengen. Want hoe we ook draaien en keren, Lieske heeft de roman als een samenhangend geheel gepresenteerd 



 

 

 

en het is aan de lezer om de horizontale en verticale verbanden daarbinnen te herkennen. 

 

En dan rest er weinig anders dan mee te gaan met de auteur. Hij laat aan het slot de complete boel ontploffen. 

De brokstukken vliegen de lezer om de oren. De hele roman komt langs, in stukken, onherkenbaar. Daar sta je 

dan met je poging de inhoud te vatten, een inhoud die je denkt gezien te hebben en die je nu aan de horizon in 

het universum ziet verdwijnen. De recensenten valt dan weinig te verwijten. Rest alleen de verbeelding. Of de 

intrigerende tekening van Siegfried Woldhek in Vrij Nederland. En de taal natuurlijk. De taal. 
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Oproep tot verbeelding is vervaardigd voor Tomas Lieske. Het is aan hem uitgereikt 

op 2 juni 2014 bij de presentatie van zijn gedichtencyclus Drei Tonk. De tekst 

bevat een weergave en beknopte analyse van de receptie van zijn roman Door de 

waterspiegel die op 21 maart 2014 bij Uitgeverij Querido te Amsterdam werd 

gepresenteerd en vanaf 25 maart 2014 in de boekhandel verkrijgbaar was. 

 

Het frontispice is een blockprinttekening die in 2011 op verzoek van De Althæa 

Pers door de Woerdense kunstenaar Bert Osnabrug is vervaardigd. De illustraties 

in het tekstdeel zijn, eveneens op verzoek, voor deze uitgave gemaakt door de 

Haarlemse kunstenaar Johan Breuker. 

 

De tekst is opgemaakt in het font GoudyOISt BT en digitaal afgedrukt op 200 

grams Biotop 3. Het titelportret is afgedrukt op 120 grams calquepapier. Voor het 

omslag is 290 grams Sirio Color cherry en 90 grams Lugduni blauw en lichtgroen 

gebruikt. 

 

De oplage bedraagt 10 genummerde exemplaren, waarvan het eerste exemplaar en 

de exemplaren bestemd voor de medewerkers op naam zijn gesteld. 

 

 

Dit is exemplaar nummer 
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’s-Gravenhage 

De Althæa Pers 

2 juni 2014 


