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Uit het boek Compassie van Stephan Enter

“De actieve, evoluerende kern van elke

verliefdheid, het kloppende hart ervan,

dat is: al het minieme aan de ander

waarnemen.”

S
tephan Enter (1973) be-
leefde met zijn roman
Grip (2011) een hoogte-
punt. Grip is een compac-

te, glashelder geschreven roman,
met een sterke uitgewerkte thema-
tiek. Nu er een nieuwe roman van
Enter verschijnt, leg je die al snel
langs de maatlat van de perfectie
van Grip. Dat is niet verstandig,
want Compassie, zoals het boek
heet, is een heel ander type boek.
Meer dan in vorig werk lijkt Enter
hier een laboratoriumopstelling te
hebben gekozen. Hij zet twee men-
sen bij elkaar die een sterke liefdes-
relatie ontwikkelen, maar er blijkt
ook een spaak in het wiel te steken.
Het bederf zit er van meet af aan in,
als een tegendraadse toonsoort die
uiteindelijk de hele compositie
overstemt. Het verhaal laat zich
lezen als een onderzoek naar de
liefde en vooral naar de liefde waar-
in het wrikt en schuurt, totdat de
zaak echt kapot is.

Ware liefde
Enter vertelt zijn verhaal vanuit
Frank van Luijn, een bijna-veerti-
ger, die al heel wat relaties achter
de rug heeft. Dat waren vaak vlug-

gertjes, waarbij de erotische passie
allesbepalend was. Nu komt hij
Jessica tegen, die iets speciaals in
hem wakker maakt. Dit klinkt
natuurlijk lekker romantisch en je
vreest de sferen van kitsch en ande-
re narigheid. Maar het is Enter wel
toevertrouwd over een zo grijsge-
draaid thema als de ‘ware liefde’
goed te kunnen schrijven. Hij volgt
de gedachtewereld van Frank op de
voet en laat hem prachtig diens
gepeins en gepieker formuleren.
Bijvoorbeeld: ‘Het is alsof ik, waar
ik ook kijk, de opgewekte bevesti-
ging van haar aanwezigheid zie en
dat niet alleen: ik heb de gewaar-
wording alles zowel door mijn als
door haar ogen te zien. En wat
bijzonder: het lijkt werkelijk een
moment lang alsof zij in mij is, deel
van me uitmaakt – natuurlijk illu-
soir, dagdroom van een kind dat
voetbalt en zich in een stadion
waant.’

Frank ervaart levensvervulling
van een pure en zuivere soort, in
zijn relatie met Jessica. Maar zoals
gezegd, een noodlottige afloop
daagt aan de einder, hoeveel moois
zich ook voordoet in dit liefdesa-
vontuur. Het verhaal heeft alles

weg van een Griekse tragedie,
waarin de verlangens en idealen
van mensen worden doorkruist
door de noodzakelijkheid van het
levenslot. Het punt waarop het
misgaat, voor Frank, is het seksue-
le contact. Hij vindt Jessica licha-
melijk niet aantrekkelijk, en dat is
een kwestie die hij niet kan over-
winnen. Hij besluit op een zeker
moment om nog even geen eind te
maken aan de verhouding, totdat
Jessica de feestelijke verdediging
van haar proefschrift achter de rug
heeft. Hij doet dat uit compassie.
Inmiddels weet hij een en ander
over de zwakke plekken in haar
levensgeschiedenis en haar per-
soonlijkheid, en wil haar niet in
wanhoop en verdriet storten. Lie-
ver blijft hij nog even bij haar,
zodat ze meer zelfvertrouwen
krijgt.

Nieuw leven
Maar juist het voornemen om een
punt te zetten achter de relatie,
geeft hem een groeiend besef van
het bijzondere van deze vrouw. Hij
realiseert zich: ‘Niet eerder heb ik
het gevoel gehad dat iemand zó
nauwkeurig een bepaalde emotie,

sensatie met me blijkt te delen en
blijkt te kunnen verwoorden.’ Een
nieuw leven lijkt voor hem klaar te
liggen: ‘Het is alsof ik voor een
grens sta waarvan ik me nooit
eerder bewust was, en ik ben vrij
om erover heen te stappen en een
gebied in te gaan dat ik niet eerder
betrad.’ Precies deze lonkende
maar onbereikbare vrijheid maakt
Franks ervaring tragisch.

SchervenGaandeweg wordt
duidelijk dat compassie uit de titel
minstens ook iets te maken heeft
met Frank zelf, en dan gaat het om
compassie die je als lezer steeds
sterker ervaart. Want Frank durft
niet op te biechten aan Jessica wat
eraan schort en hij raapt aan het
slot de scherven van zijn oude
bestaan bijeen: rusteloosheid,
eenzaamheid, het ontbreken van
glans aan het leven. Dat is een
einde in mineur, maar zoals past
bij het genre van de tragedie,
doemt ook een wijze levensles op,
geformuleerd op de slotpagina: als
je niet in staat bent je aan een
ander te verbinden, ‘leef je eigen-
lijk helemaal niet, dan zie je het
leven alleen maar aan je voorbij-
stromen.’

Een liefdesavontuur
als een Griekse tragedie
In zijn nieuwe roman schetst Stephan Enter een ware

liefdestragedie. De mislukking is onafwendbaar,

terwijl het geluk voor het grijpen ligt.
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D
e viering van 65 jaar
Culturele Antropolo-
gie in Nijmegen heeft
een interessante bun-

del opgeleverd die een mooie staal-
kaart biedt van wat er allemaal te
onderzoeken is. Rode draad is
ambachtelijkheid tegenover veran-
dering, vooral door digitalisering.
Veldwerkervaring (‘een fijne va-
kantie’) blijft essentieel voor een
academische antropoloog, maar in
dat veldwerk is veel in beweging,
naast en in plaats van de klassieke
participerende observatie.

Zo wordt geschetst hoe voor
jonge Afrikanen het bezit van een
mobiele telefoon leidt tot privatise-
ring van sociale relaties en het
loskomen van de druk van thuis.
En wat versta je online onder een
‘veld’ waarin je werkt? Meerdere
stukken geven een aardig beeld

van de mogelijkheden van digitale
antropologie. Die stuit overigens
soms ook weer op grenzen, want
bij veldwerk in Malawi is de laptop
maar beperkt bruikbaar. Bij de ver-
en bewerking van de vergaarde
onderzoeksgegevens helpt de inzet
van nieuwe technologie zeker en
zorgt voor grote vooruitgang.

Verder ook een gevarieerd
beeld: zo is er een artikel over
bruggenbouwers (bemiddelaars)
onder Argentijnse militairen uit de
tijd van de junta, en over veldwerk
in het onderzoek naar kleine, uit-
stervende talen. Een historisch
overzicht laat zien hoe de priester-
missionaris in de antropologie uit
beeld verdwijnt ten gunste van
meerstemmigheid. Trouwens, ook
van de ‘natives’ zelf. Zoals wanneer
de Maori’s aangeven: ‘we gaan je
leren dat we er niet van houden om

onderdrukt te worden’. Zo komt de
ethische dimensie in beeld, met de
onderzoeker als koorddanser.

Een ander artikel analyseert het
voor iedereen herkenbare feno-
meen dat met de opkomst van
sociale media op vakantie gaan
voorgoed veranderd is, met vooraf
‘virtueel reizen’ als nuttige maar
belastende voorbereiding, plus na
afloop het foto’s online zetten.Er is
een stuk over stadsantropologie in
opkomst, die nogal afwijkt van het
klassieke beeld en ook andere
groepen dan underdogs centraal
durft te stellen. Het boek sluit af
met een interessante bijdrage over
veldwerk rondom de dood, deels in
Rwanda en deels in academische
ziekenhuizen, over het je lichaam
ter beschikking stellen aan de
wetenschap. Boeiend, afwisselend
en volop actueel!

Veel meer
dan een
fijne
vakantie

Rogier van der Wal

Non-fictie

Ik kom terug
Adriaan van Dis

In het licht van wat wij weten
Zia Haider Rahman

Kom hier dat ik u kus
Griet op de Beeck

De onderwaterzwemmer
P.F. Thomése

Geronimo
Leon de Winter


