
Bladgoud 
Een geweldig boek lezen en zo de wereld om 
ons heen beter begrijpen. Dat zijn twee 
zegeningen in één. We vroegen aan acht 
boeiende pennen om zo’n onontkoombaar en 
beklijvend boek te selecteren en hun oordeel 
in een essay te gieten. U leest ze hier elke 
weekend van de zomer 2018. 
www.standaard.be/bladgoud 

Alleen het kwaad kan ons 
nog redden 
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‘Een wereld waarin alleen het goede heerst, is onleefbaar, gelijk licht schaduw 
nodig heeft om niet onverdraaglijk te zijn.’ Gert Verbelen 
Een hypocriete wereld van officiële versies en fake news-
verkondigers. P.F. Thomése vond het tegengif daarvoor in 
een Russische roman. Michail Boelgakov waarschuwde 
meer dan een halve eeuw geleden al voor ideologieën die 
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de waarheid in pacht menen te hebben. 
Over de auteur van dit stuk Lees verder onderaan 
 
 
Zelden kwam een boek zo geroepen als De meester en 
Margarita. Deze heerlijke faustiaanse wraakfantasie 
over de komst van de Duivel naar het in hypocrisie 
zwelgende Moskou tijdens de hoogtijdagen van de 
absurdistische stalinistische staats-terreur is nu actueler 
dan ooit – vijftig jaar nadat de Nederlandse vertaling 
voor het eerst is uitgebracht. Zou De meester en 
Margarita vandaag geschreven zijn, dan zou men de 
kersverse auteur prijzen om zijn sardonische blik op 
onze aan grote en kleine leugens verslaafde maatschappij 
waar de waarheid zich steeds moeilijker verstaanbaar 
kan maken. 
Destijds werd het postuum uitgebrachte werk van de 
roemloos gestorven Michail Boelgakov (1891-1940) hier 
in het Westen nogal voorspelbaar opgevat als de uiting 
van een dissidente Sovjet-auteur, bedreigd en gesard 
door de autoriteiten, een verwoestende gogoleske satire 
op zijn opportunistische en huichelachtige tijdgenoten. 
Inderdaad vertoont de opzet van de roman gelijkenissen 
met twee van Nikolaj Gogols meesterwerken, de roman 
De dode zielen en het toneelstuk De revisor, waar 
eveneens de mysterieuze komst van een buitenstaander 
angst en paniek zaait onder de lokale notabelen die hun 
zaakjes zo goed geregeld en verdeeld dachten te hebben. 
Zonderlinge buitenlander 
Maar net als die negentiende-eeuwse Russische 
klassiekers overstijgt De meester en Margarita het tijd- 
en plaatsgebondene. Het machtige van dit boek is dat het 
zich niet op één interpretatie laat vastpinnen, daarvoor is 
het te rijk, te veelzeggend, te ambigu. Niets is wat het 



lijkt in deze wonderbaarlijke roman waarin je blijft lezen, 
ook als hij ‘uit’ is, in het verlangen de vinger te leggen op 
wat ongrijpbaar blijft. 
Niets is wat het lijkt in deze wonderbaarlijke roman 
waarin je blijft lezen, ook als hij ‘uit’ is, in het verlangen 
de vinger te leggen op wat ongrijpbaar blijft 
Die ongrijpbaarheid heeft alles te maken met de figuur 
van professor Woland, die zich voordoet in diverse 
gedaanten. De gedaanteverwisseling is als het ware zijn 
kenmerk, zodat het onmogelijk is om vast te stellen met 
wie je te maken hebt. Zijn intrede in de roman is meteen 
al dubbelzinnig. Op een van de eerste bladzijden 
verschijnt hij aan twee brave ‘staatsburgers’ die op een 
bankje in het park rond de Patriarchvijver met z’n 
tweeën precies zitten te weten wat ze van de dingen 
moeten vinden. De ene heeft een roman geschreven over 
Jezus Christus en zijn redacteur zit hem in een weids 
exposé uit te leggen hoe het werkelijk zit, namelijk dat 
Jezus Christus volgens de feiten nooit heeft bestaan. 
Plotseling ziet de bijdehante betweter een verschijning 
voor zijn oog – of voor zijn geestesoog, wat is het 
verschil? – ‘een doorzichtig heerschap van 
allerzonderlingst voorkomen’. ‘Dat bestaat niet!’, roept 
hij uit en sluit van schrik zijn ogen. Als hij ze weer 
opendoet, is alles weer bij het oude. 
En dan komt hij aanwandelen, de spil van het verhaal, 
alsof er niets aan de hand is. ‘Later, toen het eerlijk 
gezegd al te laat was, verspreidden verschillende 
instanties het signalement van deze figuur.’ De 
verscheidene instanties blijken zulke verschillende 
waarheden te propageren dat er weinig uit op te maken 
valt. De twee letterkundigen op hun bankje komen er 
ook niet uit, al zijn ze het erover eens dat de ongenode 
gast een ‘buitenlander’ moet zijn. Pool of Fransman, Brit 



of Duitser, daar worden ze het niet over eens, want zijn 
Russisch is, hoewel anders, bijzonder verzorgd. Maar dat 
hij een vreemdeling is, staat voor hen vast. 
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Michail Boelgakov - De meester en Margarita, Van Oorschot, 1997, recentste 
editie 2017, 448 blz., vertaald uit het Russisch door Marko Fondse en Aai 
Prins 
Duivelse zwarte poedel 
Als symboolgevoelige lezer werd mijn speciale aandacht 
gewekt door de wandelstok van de vermeende 
vreemdeling, waarop zich een knop bevindt in de vorm 
van een zwarte poedel, een bekend duivelsattribuut uit 
Faust van Goethe. 
Net als de Mefistofeles van Goethe is de diabolische 
figuur in De meester en Margarita een soort tegen-
Jezus, een antichrist, die net als de Bijbelse heiland zelf 
zijn gehoor verbijstert met wonderen die soms het 
variéténiveau nauwelijks te boven gaan. De ene 
letterkundige mag kiezen welk merk sigaret hij belieft, 
waarop onverwijld het juiste pakje uit de binnenzak 
wordt getoverd. De andere letterkundige krijgt zijn eigen 
dood voorspeld. Zijn levenseinde zal zich warempel 
diezelfde avond nog voltrekken: hij zal uitglijden, onder 
de tram geraken en vervolgens door de wielen onthoofd 
worden. De mens is nu eenmaal sterfelijk, legt de 
‘buitenlander’ uit, al is dat nog maar de helft van alle 
narigheid. ‘Het beroerde is dat de mens nogal eens erg 
plotseling sterfelijk wil zijn, dat is nu juist de hele mop! 
Hij kan overdag niet eens zeggen wat hij ’s avonds zal 
gaan uitvoeren.’ 
Nadat de arme letterkundige staatsburger inderdaad op 
de voorspelde wijze aan zijn einde is gekomen, krijgt de 
‘buitenlander’ de smaak te pakken en vertoont hij aan le 
tout Moskou zijn duivelse kunsten. Hij deelt gratis geld 
uit, laat mensen zomaar verdwijnen, krijgt een hele 
theaterzaal zo gek dat men zijn avondkleding inruilt voor 
kleren van de keizer en bijgevolg in ondergoed de straat 
op moet. Het is een ontmaskering zonder weerga, maar 
de mensen blijven naar de gebruikelijke verklaringen 



zoeken om de normale toestand te herstellen. De 
spotzieke anti-heiland wordt bij zijn wonderwerken 
geholpen door twee opmerkelijke adjudanten, een 
reusachtige kat genaamd Behemoth en een magere 
slungel met rood haar, een jockeypet en een ruitjesbroek 
die Korovjev wordt genoemd. 
Evangelie van Pontius Pilatus 
Tussen alle ontmaskering en ontreddering door loopt de 
andere letterkundige, Ivan Bezdomny, verdwaasd de 
waarheid te verkondigen: dat er een figuur in Moskou is 
aangekomen die destijds op Golgotha als toeschouwer bij 
de kruisiging aanwezig was, die bij de achttiende-eeuwse 
verlichtingsdenker Kant aan de ontbijttafel heeft zitten 
twisten over godsbewijzen en die – voor zijn eigen ogen! 
– zijn vooraanstaande collega, de onfortuinlijke Michail 
Berlioz, heeft doen onthoofden door een tram. Zijn 
getuigenis komt over als het gebazel van een dwaas. Het 
is bovendien in strijd met de officiële lezing van de 
autoriteiten. Hij wordt dan ook opgepakt en in een 
psychiatrische inrichting opgesloten – de gebruikelijke 
behandeling voor dissidenten. Wie anders denkt, moet 
wel gek zijn. Wie van de norm afwijkt, is gestoord. 
In de inrichting maakt de gek verklaarde Bezdomny 
kennis met een depressieve schrijver die de Meester 
wordt genoemd. Deze Meester is de auteur van een al 
dan niet verbrande historische roman over Pontius 
Pilatus, die integraal in De meester en Margarita is 
opgenomen. Je zou deze historische roman-in-de-roman 
kunnen opvatten als het evangelie van Pontius Pilatus. 
De Romeinse procurator van Judea vertelt hier zijn kant 
van het verhaal. 
In dat verhaal komt hij in aanraking met ene Jesjoea Ha-
Notsri, een of andere onruststoker, die door het 
sanhedrin, de Joodse rechtbank, ter dood is veroordeeld. 



De procurator wordt geacht dit vonnis te bekrachtigen, 
maar tijdens een gesprek in zijn paleistuin raakt hij 
geïnteresseerd in de wonderlijke levenshouding van deze 
Ha-Notsri, die hem bovendien op wonderbaarlijke wijze 
van zijn hardnekkige hoofdpijn afhelpt. Hij wil hem 
gratie verlenen, maar de Joden staan dat niet toe. En uit 
praktische overwegingen laat hij de terechtstelling aan 
het kruis doorgaan. Later krijgt hij spijt en geeft hij een 
Romeinse agent opdracht Ha-Notsri’s verrader, ene 
Jehoeda van Kiriath, ’s nachts in een steegje dood te 
steken. Maar Pontius Pilatus is daarmee niet van zijn 
hoofdpijn afgeholpen en ook niet van zijn 
zwaarmoedigheid. De enige levende ziel die hem in dit 
verlaten ondermaanse tot steun is, is zijn hond Banga. 
De brenger van tegenspel 
Dit alternatieve evangelie van Pontius Pilatus – een 
evangelie van de wanhoop – werpt zijn schaduw op de 
hoofdstukken die zich in Moskou afspelen. Het is 
professor Woland, de sympathieke Duivel, die ons, 
lezers, uitlegt dat zijn aanwezigheid in de geschiedenis 
het leven van de mensen draaglijk maakt. De hoofdpijn 
van Pontius Pilatus wordt veroorzaakt door zijn eeuwige 
getwijfel. Hij, de proconsul van de keizer in Rome, is een 
eenzame melancholicus in dat bizarre land Palestina, 
waarin iedereen handelt in de zekerheid aan de goede 
kant te staan. Ook in Moskou is de waarheid officieel van 
hogerhand vastgesteld en is het niet toegestaan daar nog 
langer aan te twijfelen. Professor Woland, genadige 
brenger van broodnodig tegenspel, legt uit dat een 
wereld waarin alleen het goede heerst, onleefbaar is, 
gelijk licht schaduw nodig heeft om niet onverdraaglijk 
te zijn. De ironie van Woland is dat niet Jezus Christus 
maar hij de heilbrenger der mensen is. Zonder hem zou 
het alomtegenwoordige goede ons vergiftigen – zoals ook 



de Meester wordt vergiftigd door een literair klimaat 
waar de juiste antwoorden al zijn vastgesteld. 
Het is Margarita, zijn geliefde, die hem redt. Ze is 
andermans ongelukkige echtgenote, die haar hart aan de 
zwaarmoedige schrijver heeft verpand. Ze heeft zijn 
Pontius Pilatus-roman uit het hoofd geleerd toen hij het 
pak papier verbrandde. (‘Manuscripten branden niet.’) 
Ze sluit een faustiaans pact met de Duivel om hem en 
zijn verboden meesterwerk van de ondergang te redden. 
Ze lapt kortom het fatsoen aan haar laars om het goede 
te doen: de verdoemde auteur te verlossen van zijn 
wanhoop. Het zijn opera-achtige fantastische scènes 
waarin Boelgakov dit laat gebeuren, compleet met een 
van de pot gerukte Walpurgisnacht waarin de Duivel zijn 
hoogmis viert en half Moskou in lichtelaaie zet. 
Daarmee wordt de helse realiteit zichtbaar: een 
hypocriete wereld van officiële versies, van fake news-
verkondigers, en alles uit naam van het Goede. In De 
meester en Margarita wordt het helse karakter getoond 
van ideologieën die de waarheid in pacht menen te 
hebben. Het kwaad dat Woland met satanisch plezier 
rondstrooit, werpt een heilzame schaduw die ons 
beschut tegen het ondraaglijke licht van het Goede dat 
door gekken wordt gebracht en door hypocrieten wordt 
geloofd. In deze omgekeerde wereld kan alleen de Duivel 
ons nog redden. 
Volgende week: 
Stine Jensen over Roman Krznaric. 

Over de auteur van dit stuk 
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P.F. Thomése (1958) was vorig jaar zelf het voorwerp van deze 
reeks. De Amerikaan David Vann wijdde het prachtige essay ‘De 
rauwheid van een oprechte strijd’ aan Schaduwkind (DS 15 juli 
2017), het aangrijpende memoir dat Thomése in 2003 schreef over 
en voor zijn overleden dochtertje en dat zijn lezerspubliek 
aanzienlijk uitbreidde. 
Thomése, auteur van essays, verhalen en romans, mag graag 
reflecteren over schrijverschap in het algemeen en het zijne in het 
bijzonder. ‘Het aantrekkelijke van schrijven is voor mij al van jongs 
af dat ik kan spijbelen van het maatschappelijke leven. Het voelt als 
geoorloofde desertie’, liet hij in 2014 in deze krant optekenen. En 
‘Schrijven heeft iets oprechts en intiems – het is altijd in je eigen 
duister ronddwalen – maar tegelijk is het banaal en openbaar.’ 
Thoméses boeken werden eerder uitgegeven door Atlas Contact. 
Hij maakte de overstap naar uitgeverij Pluim, die zich dit voorjaar in 
de markt zette met zijn roman Ik, J. Kessels als eerste boek. 
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