
N eem de Ier Sea-
mus Heaney en 
de Amerikaan 
Don Delillo: twee 
schrijvers, groot-

heden uit de Engelstalige wereld 
die roem vergaren op het lite-
raire toneel. Heaney is dichter, 
Delillo is romanschrijver. Zijn 
zij religieuze auteurs? Je zou 
zeggen: nee. Lees recensies van 
hun werk in de Volkskrant, in 
NRC-Handelsblad - en je leest niets 
over religiositeit. Een gemiste 
kans, vindt John Desmond. ,,Als 
je zelf weinig of niets ‘hebt’ met 
religie, zul je er minder snel oog 
voor hebben. Toch kan een spi-
rituele grondhouding belangrijk 
zijn in een literaire tekst, ook 
als die niet op de voorgrond 
staat. Zo was Don Delillo ooit 
student aan een zeer katholieke 
universiteit. De cultuurkritiek 
die je zijn romans aantreft, is 
gevormd door basale inzichten 
uit het christendom. Ken je die 
achtergrond niet, dan blijft zijn 
boodschap een beetje in de lucht 
hangen.” Desmond weet waar-
over hij praat. Delillo boeit hem, 
maar veel sterker geldt dit voor 
Seamus Heaney, over wie hij een 
boek schreef: Gravity and Grace 
– Seamus Heaney and the Force of 
Light. Desmond onthult daarin 
een spirituele onderstroom in 
Heaney’s poëzie.

Wie is eigenlijk John Des-
mond en wie is die blijkbaar zo 
beroemde Seamus Heaney? Om 
met de laatste te beginnen: He-
aney (1939) is een Noord-Ierse 
dichter die in 1995 de Nobel-
prijs voor de Literatuur ontving. 

Hij publiceerde veel gedichten-
bundels, maar schreef ook veel 
interessants óver literatuur. Hij 
is een gelauwerd man in de we-
reld van de letteren en van zijn 
boeken zijn diverse in het Ne-
derlands vertaald (zie kader). Op 
dergelijke letterkundige roem 
kan dr. John Desmond niet bo-
gen, maar wel heeft hij een vijf-
tal boeken op zijn naam staan, 
gewijd aan zijn favoriete schrij-
vers. Desmond – zeventiger, 
voormalig hoogleraar Engelse 
letterkunde - publiceerde vooral 
over Walker Percy en Flannery 
O’Connor, twee katholieke Ame-
rikaanse schrijvers.

Minzaam
Ik ontmoet John Desmond half 
oktober in het hartje van Chi-
cago, de megastad aan het uitge-
strekte Michigan Lake, gelegen 
in het noorden van de Verenigde 
Staten. Het is geen toeval dat ik 

hem hier tref. Tussen de wol-
kenkrabbers downtown bevinden 
zich de gebouwen van de katho-
lieke Loyola University, waar op 
dat moment een literaire confe-
rentie plaatsvindt gewijd aan de 

genoemde schrijfster Flannery 
O’Connor. Zij schreef slechts 
twee romans en twee verhalen-
bundels (gepubliceerd in de jaren 
vijftig en zestig), maar toch zijn 
massa’s universitaire docenten 
geboeid door haar werk. 

Ook Desmond. Hij houdt hier 

de hoofdlezing, tijdens de eerste 
plenaire sessie – hij is een grote 
meneer onder O’Connor-resear-
chers. Op dezelfde dag mag ik in 
kleiner verband een workshop 
geven over ‘Flannery O’Connor 
in Nederland’, waarbij het vooral 
gaat over de reacties in de Neder-
landse media op de nieuwe uit-
gave van haar roman De gewelde-
naars (2010). Desmond zit er ook 
bij als ik uit de doeken doe dat 
Nederlandse lezers vreemd opke-
ken bij deze roman. Hij hoort het 
allemaal aan en vraagt nuchter: 
,,Verkoopt dat nou nog een beet-
je, O’Connor in Nederland?”

Religieuze idioten
Op dag twee van de driedaagse 
conferentie besluiten Desmond 
en ik om een workshopsessie 
over te slaan (meer dan 60 work-
shops worden hier gehouden!). 
We vinden een plekje om rustig 
te praten in een kleine kapel van 

de universiteit. Op de voorste 
rij zitten we, vlak voor het al-
taar, geluidsrecorder tussen ons 
in – en Desmond vertelt dat hij 
niet helemaal verbaasd is dat 
Nederlandse lezers een beetje 
tegenzin hadden bij de roman 
De geweldenaars van O’Connor. 
Wel had hij verwacht dat we iets 
meer zouden hebben begrepen 
van de christelijke strekking 
in haar werk, maar niettemin: 
Hollanders zijn niet de enigen 
die er vreemd naar staan te kij-
ken. Desmond glimlacht min-
zaam. ,,Amerikanen hadden er 
ook moeite mee. Men las in de 
jaren vijftig en zestig haar ver-
halen en romans en dacht: dit 
zijn allemaal religieuze idioten! 
Ontspoorde mensen met bizarre 
neigingen. Als ik jou goed be-
grijp, schreven recensenten in 
Holland in deze geest. Nu is dit 
op het eerste gezicht wel het 
geval: er lopen bizarre fi guren 
in haar proza rond. Maar onder 
het oppervlak van haar verhaal 
speelt religie een grote rol, in 
positieve zin, ik meen ook: met 
een diep bijbels gehalte. Zij cre-
eert in haar verhalen en romans 
een sacramentele werkelijkheid. 
Dat betekent dat in heel gewone, 
aardse situaties of gebeurtenis-
sen, opeens een goddelijke aan-
wezigheid merkbaar is, in een 
teken of een symbool. Als je dat 
eenmaal in beeld hebt, kijk je an-
ders naar haar werk.”

Kruispunt
We zijn beland op een punt 
waar Desmond zich graag be-
vindt: het religieuze in de li-
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In hedendaagse romans of gedichten vind je vaak maar weinig 
van religie of spiritualiteit. Dat kan gezichtsbedrog zijn, zegt 
dr. John Desmond. Hij is geboeid door spirituele onderstromen 
in poëzie en proza. Door Tjerk de Reus.

Literatuuranalyse
De rol van religie 
in proza en poëzie

Seamus Heaney (1939) groei-
de op in Noord-Ierland. Zijn 
werk draagt de sporen van 
de politieke spanningen in 
die regio. Heaney’s eerste ge-
dichtenbundel verscheen in 
1966; sindsdien verschenen 
zo’n vijftien bundels. Heaney 
verdiende ook zijn sporen als 
criticus en vertaler. Vijf jaar 
lang bekleedde hij de pres-
tigieuze Professor of Poetry-

leerstoel van de universiteit 
van Oxford en schreef veel 
opstellen. Zijn vertaling van 
de oud-Engelse Beowulf werd 
bij verschijning in 1999 zeer 
geroemd. Van Heaney’s poë-
zie is het een ander vertaald 
in het Nederlands (onder 
meer Het eerste koninkrijk, 
1996); óver poëzie handelt 
het boek De genoegdoening van 
de poëzie (1996). 

Seamus Heaney
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Sommige lezers, 
ook uit academische 
kring, missen een 
religieuze antenne

Foto: EPA



i Religie in de letteren begint zo langzamerhand een thema 
te worden in Nederland. Jaap Goedegebuure publiceerde 
vorig jaar Nederlandse schrijvers en religie, waarin hij schrijft over 
Otten, Van Brederode, Faverey, Ouwens, Reve, Kellendonk en 
anderen.
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In literatuur is dikwijls sprake van een religieuze onderstroom maar vaak herkennen lezers en recensenten deze niet. Foto: ANP
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teraire context. In zijn lezing 
tijdens de conferentie gaat hij 
uitgebreid in op de verhouding 
tussen O’Connor en Dostojevski. 
Hij laat zien dat hij als literatuur-
professor niet alleen analytisch 
is ingesteld - als wetenschapper 
- maar ook in ethische zin zijn 
vizier op scherp heeft staan. Het 
gaat wat hem betreft in de scho-
ne letteren over goed en kwaad, 
over waarheid en onwaarheid 
– en alle gradaties daartussen 
in - die je met fi jngevoeligheid 
en respect voor de tekst moet 
zien te ontrafelen. Zonder predi-
ker of priester te worden, raakt 
Desmond voortdurend aan grote 
levensbeschouwelijke kwesties. 
Over Dostojevski bereidt hij een 
boek voor, vertelt hij, waarin hij 
wil nagaan hoe de genoemde 
Walker Percy Dostojevski’s ro-
mans verwerkte in zijn eigen fi c-
tie. Daarin speelt voortdurend de 
vraag of het geloof in God houd-
baar is in moderne tijden.

Om de religieuze dimensie in 
kunst en literatuur te detecteren, 
moet je wel over de juiste voel-
horens beschikken, onderstreept 
Desmond. ,,Sommige lezers, ook 
uit academische kring, missen 
een religieuze antenne. Of ze 
hebben geen belangstelling voor 
religie. Dit gold ook voor som-
mige Amerikanen die in de jaren 
zestig het werk van O’Connor 
lazen. Ze meenden dat je het 
eenvoudigweg moest lezen in de 
zogenoemde ‘gothic’-verhaaltra-
ditie van het Amerikaanse Zui-
den. Die traditie, waarin vaak bi-
zarre personages optreden, gaat 
terug tot Mark Twain in de ne-

gentiende eeuw. Pas in de jaren 
zeventig begon men in te zien 
dat er in de verhalen en romans 
van O’Connor een geweldige re-
ligieuze diepte schuilt en dat die 
bepalend is in haar werk.”

Dit nieuwe inzicht was voor-
al het gevolg van de verschij-
ning van een dik boek, waarin 
O’Connor-lezers van nu graag 
schatgraven: het bevat een forse 
reeks brieven van O’Connor: 
The Habit of Being (1979). Daaruit 
blijkt zonneklaar haar diepe fas-
cinatie voor het katholieke ge-
loof. Daarnaast verschenen haar 
lezingen in druk, en daarin legde 
zij uit hoe ze als religieus schrijf-
ster met fi ctie bezig was (Mystery 
and Manners, 1972). Desmond: 
,,Die twee boeken gaven lezers 
een sleutel in handen om haar 
werk beter te begrijpen. Vanaf 
die tijd begonnen literatuuron-
derzoekers op een andere ma-
nier te kijken naar haar werk. De 

conferentie die we nu in Chicago 
meemaken staat ook in die lijn: 
we speuren naar theologische en 
fi losofi sche invloeden op haar 
werk. Omgekeerd maakt dat 
haar fi ctie relevant voor bredere 
levensbeschouwelijke discussies 

en vraagstukken. De heiligheid 
van het menselijk leven en de 
lichamelijke integriteit van het 
lichaam bijvoorbeeld, zoals die 
vandaag aan de orde is in discus-
sies rond eugenetica, laat zich 
prima verbinden met thema’s in 
haar werk.”

Heaney
Duidelijk: om religie te ontdekken 
in een roman of in een gedicht 
kun je veel voordeel hebben bij 
een passende ‘sleutel’. Dat geldt 
ook voor het werk van de dichter 
Seamus Heaney, dat Desmond 
erg fascineert. Hij legt in zijn 
boek over deze Ierse dichter de 
focus bij ‘de kracht van het licht’. 
Desmond: ,,Hier speelt in feite 
een vergelijkbare discussie. Kun 
je de diepte peilen van zijn werk 
zonder religie? Ik denk van niet.” 
Om uit te leggen waarom, wijst 
Desmond op Heaney’s opvoeding 
en jeugdjaren: ,,Hij is een Noord-
Iers dichter, groeide op in Derry. 
In die context ontving hij een tra-
ditionele katholieke opvoeding. 
Vanaf zijn middelbareschooltijd 
nam hij afstand van die religieu-
ze wereld. Maar toen zijn ouders 
stierven en hij zich in een nieuwe 
levensfase bevond, ontdekte hij 
hoezeer katholieke geloofsvoor-
stellingen hem nog altijd bezig-
hielden. Hij ontdekte ook dat hij 
niet zónder wilde – waarmee hij 
zichzelf niet meteen tot een gelo-
vige te verklaarde.”

Desmond beschrijft in zijn 
boek welke rol licht en duister 
spelen in Heaney’s gedichten. 
Dit koppelt hij aan denkbeelden 
van Simone Weil, een fi losofe 

die veel geschreven heeft over 
de mens en diens godsverlan-
gen. Ook bij haar speelt het licht 
als een motief een belangrijke 
rol. Tevens betrekt Desmond de 
Poolse dichter Milosz erbij (die 

zich, anders dan Heaney en Weil, 
ronduit tot gelovige verklaarde), 
omdat deze veel heeft geschre-
ven over de moeilijkheid om in 
seculiere tijden in God te blijven 
geloven. Zo verheldert Desmond 
het werk van Heaney vanuit ver-
schillende invalshoeken, waar-
bij hij kritische kanttekeningen 
maakt bij bestaande interpre-
taties van Heaney. ,,Een aantal 
gerenommeerde academici dat 
over Heaney publiceert, legt zijn 
werk uit in de politieke context 
van Noord-Ierland. Zij zoeken in 
dat maatschappelijke raamwerk 
de verklaring voor zijn poëtische 
thema’s. Ik beweer niet dat dit 
onjuist is, maar de religieuze 
dimensie in zijn werk, die ik als 
fundamenteel beschouw, is een 
vergeten hoofdstuk.”

Desmond heeft recht van spre-
ken, want Heaney zelf zei mooie 
dingen over zijn affi niteit met re-
ligie. In een interview stelde hij 
vast: ,,Nadat mij ouders stierven, 

kwamen specifi eke woorden als 
het ware terug in mijn ervarings-
wereld. Het waren woorden waar-
van ik in mijn seculiere scholing 
had geleerd: pas daarvoor op! 
Het ging om woorden als ‘ziel’ 
en ‘geest’. Ik dacht: verdorie, die 
woorden zijn onmisbaar, ze bete-
kenen iets wezenlijks. (…) Ik ben 
gaan inzien dat er iets veel be-
langrijkers speelde in mijn men-
tale ontwikkeling dan cultureel 
nationalisme of de Britse aanwe-
zigheid in Noord-Ierland of meer 
van dergelijke zaken, namelijk: 
mijn vroege katholieke opvoe-
ding.”

Desmond: ,,Het gaat mij er niet 
om Heaney tot een katholiek ge-
lovige te verklaren. Doel van mijn 
boek is om te laten zien hoe spi-
rituele en religieuze thema’s tot 
het hart van Heaney’s poëtische 
wereld behoren.” Toen Desmond 
zijn boek naar Heaney stuurde, 
met wie hij al vaker persoonlijk 
contact had, kreeg hij een mooie 
brief terug. Desmond: ,,Heaney 
was zeer erkentelijk voor het 
boek. Hij vond het prachtig om 
deze dimensie in zijn werk te 
zien onthuld. Maar hij sprak zich 
er niet verder over uit, in de zin 
van: wel of niet juist. Hij zei, la-
ten we ons ieder bij ons eigen 
handwerk houden. Jij doet jouw 
werk: romans en gedichten lezen, 
begrijpen, analyseren. Ik schrijf 
gedichten.” 

i  Gravity and Grace. Seamus 
Heaney and the Force of Light. John 
F. Desmond. Baylor University Press. 
Studies in Christianity and Literature 
II, 25,97 dollar bij www.amazon.com 

Desmond onthult 
een spirituele 
onderstroom in 
Heaney’s poëzie

Het gaat mij er niet 
om Heaney tot een 
katholiek gelovige 
te verklaren


