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Mörings antwoord op dé 
identiteitsvraag is een 
wijkende horizon

Het is eigenlijk 

een ‘verhalen-

verzameling’, het 

nieuwe boek van 

Marcel Möring. 

Natuurlijk, Eden is allereerst een roman, er is een overkoepelend 

geheel, maar wat zich onder die brede paraplu bevindt, is nogal 

divers. Er is een verhaal dat zich afspeelt rond het jaar 1500, met 

hoofdpersoon Niekas die op avontuur gaat in de grote wereld. En 

we maken kennis met Mendel Adenauer, een psychiater uit het 

heden die verhalen van cliënten aanhoort, maar zelf ook ‘zijn 

verhaal’ heeft. Hij maakt het mee dat een vreemdeling gevonden 

wordt die erg lijkt op Niekas. Vreemd, maar toch ook weer niet. 

Want Niekas wekt de indruk niet alleen rond 1500 te leven, maar 

ook in latere tijdvakken. Hij is de ‘wandelende jood’, die nergens 

thuis is. Alles wordt dus met alles verbonden, in deze vergaarbak 

aan verhalen. Spannend is het soms, meeslepend zo nu en dan, 

te denken geeft het altijd. Möring is een schrijver die niet graag 

louter verhalen zou willen vertellen; hij wil altijd ook denkwerk 

presenteren, ideeën tegen het licht houden en aan de lezer puz-

zelstukjes aanreiken, waarmee je helaas lang niet altijd wat kunt 

beginnen.

Niekas, wiens naam ‘niemand’ betekent, groeit op in een naam-

loos dorp, te midden van een groep joodse bosarbeiders, in een 

eindeloos woud in Oost-Europa. Een van de oudsten van de groep, 

Jakub, is een man van verhalen en die geeft Niekas een wijs in-

zicht mee. Hij moet ‘verhalen bewaren’. Jakub vertelt hem zijn ei-

gen levensgeschiedenis, want: ‘Misschien komt ze je ooit van pas. 

Misschien vertel je haar verder en wordt mijn verhaal een deel 

van het jouwe en dat van jou weer een begin van dat van iemand 

anders.’ Deze verhalen staan tegelijk voor ‘reizen’: de levensreis 

natuurlijk, maar ook de letterlijk eindeloze tocht door wouden en 

door steden, met ontmoetingen en talloze gevaren. Sowieso wordt 

veel door donkere bossen gereisd in deze roman, zowel in de de-

len die in de middeleeuwen spelen, als in het heden. Het duistere 

woud is als de duistere diepte van de ziel, waarin we speuren naar 

wie we zelf zijn. De psychiater blijkt iemand uit de school van Fr-

eud te zijn, die meende dat alles wat wezenlijk is, te vinden moet 

zijn in het duistere mysterie van het onderbewuste.

Bij alle gereis in deze roman valt op hoe individueel het allemaal 

uitpakt. Mörings helden zijn verstrikt in hun ego-projecten. De 

historische verhaallijn loopt uit op een soort visioen, waarin 

Niekas eenheid ervaart met alles wat er is. Hij ligt, in zijn eentje, 

op de grond en is daar thuis. Dat zal het Eden wel zijn waarop 

deze roman mikt. Ook in de roman Dis (2006), die samen met Eden 

en Louteringsberg (2011) een trilogie vormt, loopt het uit op zo’n 

moment van neerliggen en ‘thuis’ ervaren. Daar valt te lezen, 

tegen het slot: ‘Het gras ontving hem met een zachte, verende om-

arming.’ Maar waar hoor je dan bij, welk groter verhaal vormt een 

veilige haven voor je? Die vraag ligt voor de hand, omdat het hier 

op allerlei manieren gaat over de vraag: wie ben ik? Het antwoord 

dat Eden aanreikt, is een wijkende horizon. We richten ons erop, 

maar we bereiken het nooit. Die stellige overtuiging geeft een 

vrijblijvend trekje aan deze onderneming. Het maakt niet uit welk 

verhaal het wordt, als het jóuw verhaal maar is. Of dit nu eigen-

lijk een prikkelend inzicht mag heten - dat moet elke lezer voor 

zichzelf uitmaken. Maar mij kan het niet verrassen. De vooringe-

nomenheid dat het altijd alleen mag gaan om verhalen waarin 

‘twijfel voorrang kreeg boven kennis en zoeken boven vinden’, 

staat een geestrijke creativiteit in de weg. De ‘waarheid’ bestaat 

uit ‘veel en soms tegenstrijdige feiten en ideeën’, laat Möring zijn 

personages beweren. En dat straalt af op zijn roman: ‘eerder een 

troebel water dan een heldere bergbeek.’
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Verhalen geven zin aan het leven, luidt de 

filosofie van Eden, de nieuwe roman van 

Marcel Möring. Maar wijzen ze ook de 

weg naar een echt Eden?
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