
Een pakkend portret van een buitengewone reis vol 
gevaren en ontberingen; een roman over verdraagzaamheid, 

geloof en hoogmoed die je niet loslaat.

In 1613 gaat een droom van de missionaris Vader Pedro Velasco in vervulling: 

de Japanners steken de Stille Oceaan over. En hij gaat met hen mee. Samen 

met een groep Samoerai zet hij koers naar Mexico, vervolgens Spanje en uit-

eindelijk Rome, in de hoop dat door nieuwe handelsrelaties met de Westerse 

wereld, Japan rijp zal worden voor bekering tot het christendom – met hem 

als hun bisschop. Maar het lot heeft andere plannen voor Vader Velasco.

‘Het is om de levenslange rij van armzalige Christus-gestalten die 

door zijn oeuvre wandelt, dat Endo herinnerd zal worden als een der zeer 

groten, vergelijkbaar met Dante of Dostojevski.’ – Willem Jan Otten

shusaku endo (1923-1996) was een van de 

grootste Japanse naoorlogse schrijvers. Hij 

werd geboren in Tokio, maar groeide op in 

Mantsjoerije en Kobe, waar hij in 1934 werd 

gedoopt. Endo studeerde Franse literatuur 

aan de universiteiten van Tokio en Lyon en 

publiceerde vanaf 1955 talloze romans waarin 

het christelijke geloof en de worsteling met 

morele dilemma’s centraal staan. Zijn werk 

wordt vaak vergeleken met dat van Graham 
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een van Endo’s beste werken.

9 789043 521734

www.kok.nl

NUR 302

De samoerai
roman

S H U S A K U  E N D O

Van de auteur van Stilte

D
e sam

oerai
SH

U
SA

K
U

 E
N

D
O

‘Volgens mij leeft er ergens in het hart van de 

mensen een  verlangen naar iemand die je hele 

leven bij je blijft, iemand die je nooit ver-

raadt, nooit in de steek laat – al is die iemand 

maar een zieke schurftige hond. Die man 

werd ter wille van de mensheid zo’n erbar-

melijke hond.’ De samoerai herhaalde de 

woorden haast bij zichzelf. ‘Ja, die man 

werd een hond die bij ons blijft. Dat schreef 

die Japanner bij het moeras van Tecali. Dat 

hij toen hij op aarde was tegen zijn leerlin-

gen zei dat hij gekomen was om de mensen 

te dienen.’
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Het begon te sneeuwen.
 Door openingen in het wolkendek had een zwak zonlicht tot het 
vallen van de avond de met grind bedekte rivierbedding beschenen. 
Toen de hemel donker werd ontstond er abrupt een stilte. Twee, 
drie sneeuwvlokken dwarrelden uit de hemel neer.
 Terwijl de samoerai en zijn mannen hout hakten, streek de sneeuw 
langs hun boerenkleding, beroerde hun gezicht en handen, en smolt 
vervolgens weg als om de vluchtigheid van het leven te benadruk-
ken. Maar toen de mannen zwijgend met hun bijlen bleven zwaai-
en, viel de sneeuw nijdig tegen hen uit alvorens verder te ijlen, de 
omgeving in. De avondnevel kwam opzetten en vermengde zich 
met de sneeuw, zodat hun gezichtsveld grijs werd.
 Uiteindelijk staakten de samoerai en zijn mannen hun werk en 
hesen de mutsaards op hun schouders. Ze hakten brandhout ter 
voorbereiding op de winter die voor de deur stond. De sneeuw ge-
selde hun voorhoofden toen ze als mieren achter elkaar op weg 
gingen langs de rivierbedding, terug naar het moerasland.
 Er lagen drie dorpen diep weggedoken in het moerasland, om-
geven door heuvels met verdord loof. Elk huis stond zo dat de 
heuvels erachter lagen en de velden ervoor; op die manier konden 
de dorpelingen vreemden die het moerasland naderden zien aan-
komen. De met stro bedekte huizen stonden vlak naast elkaar, 
alsof ze samengedrukt waren. Van bamboe gevlochten rekken hin-
gen aan de zolderingen en erbovenop werd brandhout en bloed-
gras te drogen gelegd. De huizen stonken en waren donker als 
stallen.
 De samoerai kende deze dorpen tot in het kleinste detail. De 
Hoge Heer had de dorpen en het land toegewezen aan de familie 
van de samoerai toen diens vader nog leefde. Als oudste zoon had 
de samoerai de plicht groepen boeren te verzamelen wanneer een 
bevel tot het verrichten van herendiensten overgebracht werd, en 
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in geval van oorlog zou hij zijn troepen naar de vesting van zijn 
meester, Heer Ishida, moeten leiden.
 Het huis van de samoerai was imposanter dan de huizen van de 
boeren, hoewel het eigenlijk niet meer was dan een samenvoeging 
van enkele met stro bedekte gebouwen. Het verschilde van de boe-
renhuizen doordat het verscheidene schuren en een grote stal had 
en omringd was door wallen. Ondanks deze wallen was het huis 
niet op oorlogvoering berekend. Op een berg ten noorden van het 
moerasland stond de ruïne van een vesting, die had toebehoord aan 
een plaatselijke samoerai die over de streek geheerst had tot hij 
door de Hoge Heer was verslagen. Nu werd nergens in Japan meer 
oorlog gevoerd en de Hoge Heer was de machtigste daimyo van de 
noordelijke provincies geworden, dus de familie van de samoerai 
had dergelijke versterkingen niet meer nodig. Ja, hoewel de ver-
schillen in rang tussen meester en ondergeschikte hier nog steeds 
in acht werden genomen, zwoegde de samoerai niettemin op de 
akkers en brandde hij houtskool in de bergen, samen met zijn die-
naren. Zijn vrouw hielp de andere vrouwen met de verzorging van 
de paarden en het vee. In totaal moest jaarlijks door de drie dorpen 
vijfenzestig kan landbelasting aan de Hoge Heer betaald worden – 
zestig kan over de rijstvelden en vijf kan over het bewerkte land.
 Nu en dan werd de sneeuw door een harde wind voortgejaagd. 
De voetsporen van de samoerai en zijn mannen lieten hier en daar 
modderplekken achter op de lange weg. Ze liepen voort als mak 
vee, niemand sprak een overbodig woord. Toen ze een kleine hou-
ten brug bereikten, Nihonsugi genaamd, kreeg de samoerai Yozo 
in het oog, die met zijn haren eveneens wit gevlekt van de sneeuw, 
als een Boeddhabeeld te midden van het struikgewas stond.
 ‘Uw oom is gekomen.’
 De samoerai knikte, haalde de mutsaard van zijn schouder en 
legde hem bij Yozo neer. De samoerai had dezelfde diepliggende 
ogen en vooruitstekende jukbeenderen als de boeren die dit land 
bewerkten en ook hij rook naar de aarde. Net als de boeren was hij 
een man van weinig woorden die zijn emoties zelden aan de opper-
vlakte liet komen, maar de moed zonk hem in de schoenen bij dit 
nieuws. Hoewel de samoerai als oudste zoon na zijn vaders dood de 
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macht over de hoofdtak van de familie Hasekura geërfd had, raad-
pleegde hij voor elke beslissing nog steeds zijn oom. Zijn oom had 
aan zijn vaders zijde gevochten in veel van de militaire campagnes 
van de Hoge Heer. Toen de samoerai nog klein was, zat zijn oom 
vaak bij de verzonken vuurplaats, zijn gezicht hoogrood aangelo-
pen van de drank. Hij riep dan: ‘Moet je zien, Roku,’ en toonde zijn 
neef de lichtbruine littekens op zijn dijbeen. Deze littekens, over-
gehouden aan de strijd van de Hoge Heer tegen de Ashina-clan bij 
Suriagehara, waren een bron van trots voor zijn oom. Maar de laat-
ste vier, vijf jaar was de oude man nogal afgetakeld en als hij nu bij 
de samoerai thuis kwam zat hij zich te bedrinken en grimmig lucht 
te geven aan zijn klachten. Zodra hij zijn grieven had geuit ging hij 
weer naar huis, als een kreupele hond zijn gewonde been achter zich 
aan slepend.
 De samoerai liet zijn mannen achter en beklom in zijn eentje de 
helling naar zijn huis. Sneeuwvlokken wervelden door de wijde 
grijze hemel, en het hoofdgebouw met zijn schuren rees voor hem 
op als een zwarte vesting. Toen hij de stal passeerde werd zijn neus 
belaagd door de stank van stro vermengd met paardendrek. Bij het 
horen van de voetstappen van hun baas klauwden de paarden over 
de grond. Voor het huis aangekomen bleef de samoerai staan en 
sloeg zorgvuldig de sneeuw van zijn werkkleren voor hij naar bin-
nen ging. Zijn oom zat met zijn kreupele rechterbeen vooruitgesto-
ken bij de verzonken vuurplaats naast de hoofdingang en warmde 
zijn handen boven het vuur. De oudste zoon van de samoerai, een 
jongen van twaalf jaar, zat eerbiedig naast hem.
 ‘Ben jij dat, Roku?’ riep zijn oom, en hij sloeg een hand voor zijn 
mond en hoestte alsof hij door de rook van de haard bijna gestikt 
was. Toen Kanzaburo zijn vader zag, maakte hij een buiging, dank-
baar dat hij verlost was van de oude man, en repte zich naar de 
keuken. Rook van de vuurplaats kringelde langs de heugel omhoog 
en zweefde naar het beroete plafond. Al vanaf zijn vaders tijd was 
deze zwartgeblakerde haardstede het toneel geweest van talrijke sa-
menkomsten waarbij allerlei besluiten genomen waren, en tevens 
de plek waar geschillen tussen de dorpelingen waren opgelost.
 ‘Ik ben naar Nunozawa geweest en heb Heer Ishida opgezocht.’ 
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De oude man hoestte opnieuw. ‘Hij zegt dat er nog geen antwoord 
van het kasteel is over de landerijen in Kurokawa.’
 Zonder te antwoorden pakte de samoerai enkele gedroogde tak-
ken van de stapel naast zich en brak ze doormidden voor het vuur. 
Terwijl hij luisterde naar het doffe gekraak van de takken deed hij 
zijn best dit vertrouwde geklaag van zijn oom te verdragen. Hij was 
niet zo zwijgzaam door gebrek aan gedachten of gevoelens. Hij was 
eenvoudigweg niet gewend om met zijn gezicht zijn emoties te to-
nen en hield er niet van het met een ander oneens te zijn. Maar 
meer nog benauwde het hem te moeten luisteren naar het voortdu-
rende gepraat van zijn oom over gebeurtenissen uit het verleden, 
die hij maar niet kon laten rusten.
 Elf jaar terug, toen de Hoge Heer een nieuw kasteel en een nieu-
we stad had laten bouwen en de leengoederen herverdeeld had, was 
dit stuk moerasland met zijn drie dorpen aan de familie van de sa-
moerai gegeven in plaats van de landerijen te Kurokawa, waar hun 
voorouders generaties lang hadden gewoond. Met de verhuizing 
van hun vroegere gebied naar een arme landstreek had de Hoge 
Heer uitdrukkelijk de bedoeling gehad de onherbergzame land-
streek tot ontwikkeling te brengen, maar de vader van de samoerai 
had zo zijn eigen gedachten over de reden van de verhuizing. Toen 
de Kampaku Heer Hideyoshi de Hoge Heer onderwierp, kwam een 
groep krijgslieden onder leiding van de families Kasai en Ozaki in 
opstand, en verscheidene verre verwanten van de samoerai hadden 
deelgenomen aan de rebellie. En omdat de vader van de samoerai 
de verslagen rebellen onderdak had verleend en geholpen had te 
ontsnappen, was hij ervan overtuigd dat de Hoge Heer daar nota 
van genomen had en hun ter vergelding deze woestenij had gege-
ven, in plaats van hun landerijen in Kurokawa.
 De dode takken die de samoerai in het vuur geworpen had, kraak-
ten net zo als het gemopper en gevit van zijn vader en zijn oom op de 
behandeling die ze hadden gekregen. Riku, de vrouw van de samoe-
rai, kwam uit de keuken en zette zwijgend koppen sake en misosoep 
in schaaltjes gemaakt van gedroogde magnoliabladeren voor de twee 
mannen neer. Eén blik op hun gezichten was voor haar voldoende 
om te weten wat vanavond weer het onderwerp van gesprek was.
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 ‘Zeg, Riku,’ wendde haar oom zich tot haar, ‘het ziet ernaar uit 
dat we in deze steppe zullen moeten blijven.’
 In het plaatselijke dialect was ‘een steppe’ een verlaten wildernis. 
Land bevloeid door met rotsen omzoomde riviertjes dat maar een 
armzalige oogst aan rijst, boekweit, gierst en daikon opbracht. De 
winter begon hier eerder dan in hun geboortestreek, en de kou was 
fel. Binnen niet al te lange tijd zouden het moerasland, de heuvels en 
de bossen diep begraven liggen onder de smetteloos witte sneeuw, 
en de bewoners zouden met ingehouden adem opeengedrongen in 
hun donkere huizen zitten te wachten op de komst van de lente, de 
lange nachten luisterend naar de met elkaar vechtende windvlagen.
 ‘Was er maar een oorlog waarin we moesten strijden. Als er oor-
log was konden we laten zien wat we kunnen en nog wel meer land 
als beloning krijgen.’
 Krachtig zijn magere knieën masserend herhaalde de oom van de 
samoerai de vertrouwde klacht. Maar de tijden dat de Hoge Heer 
dag en nacht bezig was slag te leveren waren al lang voorbij. Hoe-
wel het in de westelijke provincies nog onrustig was, hadden de 
oostelijke gebieden zich nu onderworpen aan de heerschappij van 
Heer Tokugawa Ieyasu, en zelfs de Hoge Heer, de machtigste daim-
yo van het noordoosten, kon niet zomaar naar eigen goeddunken 
troepen manipuleren.
 De samoerai en zijn vrouw braken twijgen en luisterden gedul-
dig, terwijl hun oom zijn gedachten trachtte af te leiden van zijn 
opgekropte onvrede door sake te drinken, in zichzelf mompelde, en 
verhalen verzon over zijn eigen dapperheid. Ze hadden die opschep-
perige fantasieën al ettelijke malen gehoord, en in hun ogen was het 
een soort beschimmeld voedsel geworden dat de oude man in zijn 
eenzaamheid at om in leven te blijven.
 Vlak voor middernacht stuurde de samoerai twee van zijn bedien-
den eropuit om zijn oom naar huis te begeleiden. Toen ze de deur 
opendeden om op weg te gaan was er een opening in de wolken, on-
heilspellend door maanlicht omrand, en het sneeuwde niet meer. Een 
hond blafte tot de oom van de samoerai uit het zicht was verdwenen.

T
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In het moerasland vreesde men hongersnood meer dan oorlog. 
Sommigen van de oudere mensen herinnerden zich nog levendig 
de schade aangericht door de koude die het gebied vele jaren terug 
geteisterd had.
 Ze vertelden dat de winter dat jaar ongewoon warm was geweest 
met telkens opnieuw perioden van lenteachtig weer, en dat de berg 
in het noordwesten voortdurend in nevel gehuld en slechts vaag 
zichtbaar geweest was. Maar toen de lente afliep en het regenseizoen 
begon, regende het aan één stuk door, en zelfs nadat de zomer ge-
arriveerd was, waren de ochtenden en avonden zo kil dat men zijn 
kleding aan moest houden. De gewassen op het land wilden niet tot 
ontwikkeling komen en kwijnden voor een groot deel weg.
 Voedselvoorraden raakten uitgeput. De dorpelingen zochten pijl-
wortel in de bergen en aten de rijstzemelen, de bonenstengels en 
het hooi, die eigenlijk bestemd waren voor de paarden. Toen ze 
door die proviand heen waren doodden ze hun dierbare paarden en 
honden en aten zelfs boomschors en onkruid om verhongering te 
vermijden. Toen ze alles hadden gegeten wat ze maar konden vin-
den, gingen ouders en kinderen, mannen en hun vrouwen ieder 
hun eigen weg en verlieten hun dorpen op zoek naar eten. Sommi-
gen vielen verzwakt door de honger langs de weg neer, maar hun 
verwanten konden niets voor hen doen en lieten hen liggen. Uit-
eindelijk verslonden kraaien en wilde honden de lijken.
 Gelukkig was er geen hongersnood meer geweest sinds de fami-
lie van de samoerai het gezag over het leengoed had gekregen, maar 
zijn vader had alle bewoners van de dorpen bevolen strooien zak-
ken te vullen met kastanjes, eikels en vers van de aar geplukte gierst, 
en die op de zoldering van hun huizen op te slaan. Altijd wanneer 
de samoerai die zakken zag, ontschoten hem de gedachten aan zijn 
vervelende oom en herinnerde hij zich het vriendelijke gezicht van 
zijn wijzere vader.
 Maar zelfs zijn vader had herinneringen gekoesterd aan de vrucht-
bare landerijen van zijn voorouders in Kurokawa. ‘Als we in Kuro-
kawa zaten,’ had hij opgemerkt, ‘zouden we het zelfs met een mis-
oogst redden…’ Er waren rijke vlakten in Kurokawa die met weinig 
verzorging overvloedige tarweoogsten konden geven. Maar in deze 
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verlaten wildernis waren de voornaamste gewassen boekweit en 
daikon, voedingsmiddelen die men niet elke dag kon eten aange-
zien jaarlijks belasting per soort aan de Hoge Heer betaald moest 
worden. Zelfs in het huis van de samoerai waren er dagen dat men 
enkel daikonbladeren met tarwe of gierst at. De boeren leefden 
vaak op wilde uien of bieslook.
 Maar ondanks het gemok van zijn vader en oom voelde de sa-
moerai geen haat tegen dit onvruchtbare land. Dit was het eerste 
land dat hij zelf als oudste zoon na zijn vaders dood bestuurd had. 
De boeren met hun holle ogen en vooruitstekende jukbeenderen 
werkten zwijgend als vee van zonsopgang tot zonsondergang en 
ruzieden of kiftten nooit. Ze bewerkten het schrale land en ver-
zuimden nimmer hun belasting te betalen, ook al moesten ze daar-
voor hun eigen voedselvoorraad inkrimpen. Wanneer hij met de 
boeren praatte vergat de samoerai het standsverschil en voelde hij 
iets dat hem aan deze mensen bond. Hij beschouwde zijn duldzaam-
heid als zijn enige werkelijk goede eigenschap en toch waren deze 
boeren oneindig veel gehoorzamer en lankmoediger dan hij.
 Soms nam de samoerai Kanzaburo mee om de heuvel ten noorden 
van hun huis te beklimmen. De resten van de vesting die gebouwd 
was door de plattelandssamoerai die ooit over deze streek geheerst 
had, stonden er nog, begraven onder pollen onkruid, en een enkele 
maal vonden ze onder de wirwar van kreupelhout in de droge slot-
gracht of op de met verdorde bladeren bedekte wallen verkoolde 
rijstkorrels of gebroken schaaltjes. Van de winderige top van de berg 
keken ze uit over het moerasland en de dorpen. Een erbarmelijk 
lapje grond, aandoenlijk haast. Dorpen die wel samengedrukt leken.
 ‘Dit… dit is mijn land,’ mompelde de samoerai in zichzelf. Als er 
geen oorlogen meer kwamen zou hij hier de rest van zijn leven blij-
ven, net als zijn vader. Als hij dood was zou zijn oudste zoon het land 
erven en ongetwijfeld een zelfde soort leven leiden. Zo lang ze leef-
den zouden hij en zijn zoon niet van dit land gescheiden worden.
 Soms ging hij met Yozo vissen in het kleine moeras aan de voet 
van diezelfde berg. Laat in de herfst had hij in het dikke donkere 
riet van het moeras te midden van de bruine watervogels drie of 
vier witte vogels met lange nekken gezien die met hun vleugels 
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sloegen. Die witte zwanen waren vanuit een ver land waar de kou 
fel was de oceaan overgestoken. Als de lente terugkeerde zouden ze 
hun grote vleugels uitslaan, zich verheffen in de lucht boven het 
moerasland en verdwijnen. Telkens wanneer de samoerai de zwanen 
zag dacht hij: ‘Zij kennen landen die ik nooit van mijn leven zal 
bezoeken.’ Maar benijden deed hij hen nauwelijks.

Er kwam een bevel van Heer Ishida. De samoerai moest naar Nuno-
zawa komen omdat zijn meester iets met hem wilde bespreken.
 In vroeger tijden was de familie van Heer Ishida vaak in opstand 
gekomen tegen voorouders van de Hoge Heer, maar nu was Heer 
Ishida een welgesteld vazal met de rang van generaal.
 De samoerai nam Yozo mee, verliet het moerasland vroeg in de 
morgen en kwam rond het middaguur in Nunozawa aan. Het ij-
zelde en op het wateroppervlak van de gracht rond de ommuurde 
vesting losten talloze druppeltjes onmiddellijk op. De samoerai zat 
een korte poos in de wachtkamer, waarna hij naar binnen geleid 
werd voor een onderhoud met zijn meester.
 Heer Ishida, een dikkige man die een haori droeg, nam plaats en 
glimlachte naar de samoerai, die diep boog en daarbij zijn beide 
handen op de donkere geboende planken van de vloer drukte. Heer 
Ishida informeerde naar de oom van de samoerai en sprak met een 
glimlach: ‘Hij was hier een paar dagen geleden weer met klachten.’
 De samoerai boog diep ter verontschuldiging. Telkens wanneer 
zijn vader of zijn oom verzocht had om teruggave van hun leengoed 
in Kurokawa, had Heer Ishida hun verzoekschrift doorgezonden 
naar het kasteel. Later had de samoerai van Heer Ishida vernomen 
dat dergelijke verzoekschriften van vazallen het kasteel binnenge-
stroomd waren en in grote stapels lagen te wachten op behandeling 
door de raad van ouderlingen. Als er geen dwingend argument voor 
bestond was het onwaarschijnlijk dat de Hoge Heer op zulke ver-
zoeken zou ingaan.
 ‘Ik begrijp hoe de oude man zich voelt.’ Heer Ishida werd plotse-
ling ernstig. ‘Maar er komen geen oorlogen meer. De Naifu wil al 
zijn energie wijden aan Osaka, en de Hoge Heer steunt dat besluit,’ 
zei hij krachtig.
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 Ben ik helemaal naar Nunozawa ontboden om dit te horen? 
vroeg de samoerai zich af. Wil Heer Ishida me duidelijk maken dat 
het zinloos is om nog meer verzoekschriften in te dienen?
 Verdriet golfde als overstromend water door zijn binnenste. 
Hoewel hij aan het moerasland gehecht was dacht hij nog dagelijks 
aan de landerijen die verzadigd waren met het zweet van zijn voor-
ouders en alle herinneringen aan hen. Nu Heer Ishida hem botweg 
beval alle hoop op te geven, kwam het eenzame gezicht van zijn 
vader hem voor ogen. En eveneens zag hij de geïrriteerde uitdruk-
king op het gezicht van zijn oom voor zich.
 ‘Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn, maar u moet het de 
oude aan zijn verstand brengen. De beste man kan het uit zichzelf 
niet opbrengen de veranderingen die in de wereld plaatsvinden te 
aanvaarden.’
 Heer Ishida keek met oprechte sympathie naar de samoerai, 
wiens ogen op de grond waren gericht.
 ‘De raad van ouderlingen heeft niets tegen uw familie in het bij-
zonder. Heel wat andere lansiers hebben ook om teruggave van 
hun vroegere landerijen gevraagd. Dat heeft de ouderlingen veel 
hoofdbrekens gekost. Als zij gehoor zouden geven aan de  egoïstische 
eisen van ieder afzonderlijk, zou het hele systeem van toewijzingen 
in elkaar storten.’
 De samoerai liet zijn handen op zijn beide knieën rusten en 
staarde naar de grond.
 ‘Maar ik heb u om een andere reden gevraagd hier te komen. Er 
zullen spoedig nieuwe bevelen tot het verrichten van diensten ko-
men, waaronder misschien speciale instructies voor u. Ik wil dat u 
dat niet vergeet.’
 De samoerai had geen idee wat zijn meester bedoelde of waar-
om hij hem hier ineens van op de hoogte stelde. Al gauw boog hij 
met zijn hoofd en maakte aanstalten zich terug te trekken, maar 
Heer Ishida gelastte hem te blijven en begon vervolgens te praten 
over de bedrijvigheid in Edo. Het vorige jaar hadden de verschil-
lende daimyo’s de taak op zich genomen het kasteel van Edo voor 
de shogun te herbouwen. De Hoge Heer was belast met een deel 
van de verantwoordelijkheid, en sinds kort dienden Heer Ishida, 
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Heer Watari, Heer Shiraishi en andere generaals om beurten in 
Edo.
 ‘Ze hebben daar een massale jacht op de christenen ingezet. Op 
de terugweg zag ik hoe er een heleboel gedwongen werden in op-
tocht door de straten te lopen.’
 De samoerai was ervan op de hoogte dat de Naifu, de vader van 
de huidige shogun, dit jaar de christelijke leer verboden had in de 
gebieden die direct onder het shogunaat vielen. Als gevolg daarvan 
waren verbannen christenen naar de westelijke provincies of naar 
het noordoosten getrokken, waar geen verbod van kracht was. De 
samoerai had meermalen gehoord over christenen die in de goud-
mijnen werkten, en op andere plaatsen binnen de grenzen van het 
gebied van de Hoge Heer.
 Heer Ishida had gezien hoe de gevangenen gezeten op werkpaar-
den omhuld met papieren vlaggetjes door de hoofdstraten van de 
dorpen paradeerden, op weg naar het executieterrein. De gevange-
nen spraken met kennissen in de menigte die ze passeerden en leken 
onbevreesd voor de dood.
 ‘Er waren een paar buitenlandse padres bij. Heeft u ooit een 
christen of een padre gezien?’
 ‘Nee.’
 Terwijl hij naar het verhaal van Heer Ishida luisterde, ontstond 
bij de samoerai niet de minste belangstelling voor de christelijke 
gevangenen. Het christendom zei hem niets. Het had op geen en-
kele manier te maken met de ondergesneeuwde wildernis waar hij 
woonde. De mensen van het moerasland zouden hun hele leven 
nooit de christenen zien die Edo ontvlucht waren.
 ‘Het spijt me dat u door die stromende regen terug moet.’ Heer 
Ishida nam vriendelijk en vaderlijk afscheid. Buiten stond Yozo ge-
huld in een strooien regenjas die in de ijzel doorweekt was geraakt 
te wachten als een gehoorzame hond. Hij was drie jaar ouder dan 
zijn meester, opgegroeid in hetzelfde huis, en zijn leven lang werk-
zaam geweest voor de familie Hasekura. Terwijl de samoerai zijn 
paard besteeg dacht hij aan het maanverlichte moeras waarnaar ze 
zouden terugkeren. De sneeuw van enkele dagen daarvoor zou nu 
tot ijs zijn bevroren, glinsterend in de duisternis, en de huizen van 
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de boeren zouden stil zijn als de dood. Slechts zijn vrouw Riku en 
drie of vier anderen zouden nog wakker zijn en bij de verzonken 
vuurplaats op zijn terugkeer zitten te wachten. Bij het horen van 
voetstappen zou de hond blaffen, en in de naar muf stro ruikende 
stal zouden de paarden wakker worden en met hun hoeven stampen.

De geur van muf stro vulde ook de gevangeniscel waarin de missi-
onaris zat en vermengde zich met de urinestank van de christenen 
die hier eerder gevangen gezeten hadden, en deze melange van 
vieze luchtjes drong voortdurend zijn neusgaten binnen. Al sinds 
de vorige dag zat hij in deze cel de kans dat hij geëxecuteerd zou 
worden af te wegen tegen die dat hij zou worden vrijgelaten. Hij 
beschouwde de mogelijkheden onbewogen, als een koopman die 
twee schaaltjes goudstof taxeert om uit te maken welk het zwaarst 
is. Als zijn leven gespaard werd zou dat komen doordat de staatslie-
den van dit land hem nog nodig hadden. Tot nu toe hadden ze hem 
steeds als tolk gebruikt wanneer er afgezanten uit Manila kwamen, 
en er waren nu geen andere missionarissen in Edo meer die het 
Japans even vloeiend spraken als hij. Als de hebzuchtige Japanners 
hun lucratieve handelsrelatie met Manila of met Nueva España ver 
weg aan de overzijde van de Grote Oceaan wilden voortzetten, 
zouden ze zich moeilijk van hem kunnen ontdoen, aangezien hij als 
contactpersoon bij hun onderhandelingen kon fungeren. ‘Ik ben 
bereid te sterven als Gij dat wenst,’ dacht de missionaris, en hief 
zijn hoofd op, fier als een havik. ‘Maar Gij weet hoezeer de Kerk in 
Japan mij nodig heeft.’
 Ja. Zoals voor de heersers van dit land mijn diensten vereist zijn, 
zo heeft ook de Heer mij nodig. Er trok een triomfantelijk lachje 
over zijn gezicht. De missionaris had vertrouwen in zijn bekwaam-
heden. Als provinciaal van Edo van de orde der franciscanen had hij 
steeds het gevoel gehad dat het falen van de missie in Japan het 
gevolg was van de blunders van de Sociëteit van Jezus, die zijn orde 
in alle opzichten tegengewerkt had. Hoewel de jezuïeten hun uiter-
ste best deden zich zelfs in de onbelangrijkste kwesties politiek op 
te stellen, wisten ze in werkelijkheid niets van politiek af. Na zestig 
jaar prediken hadden ze in Nagasaki parochies gesticht met een 
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Een pakkend portret van een buitengewone reis vol 
gevaren en ontberingen; een roman over verdraagzaamheid, 

geloof en hoogmoed die je niet loslaat.

In 1613 gaat een droom van de missionaris Vader Pedro Velasco in vervulling: 

de Japanners steken de Stille Oceaan over. En hij gaat met hen mee. Samen 

met een groep Samoerai zet hij koers naar Mexico, vervolgens Spanje en uit-

eindelijk Rome, in de hoop dat door nieuwe handelsrelaties met de Westerse 

wereld, Japan rijp zal worden voor bekering tot het christendom – met hem 

als hun bisschop. Maar het lot heeft andere plannen voor Vader Velasco.

‘Het is om de levenslange rij van armzalige Christus-gestalten die 

door zijn oeuvre wandelt, dat Endo herinnerd zal worden als een der zeer 

groten, vergelijkbaar met Dante of Dostojevski.’ – Willem Jan Otten

shusaku endo (1923-1996) was een van de 

grootste Japanse naoorlogse schrijvers. Hij 

werd geboren in Tokio, maar groeide op in 

Mantsjoerije en Kobe, waar hij in 1934 werd 

gedoopt. Endo studeerde Franse literatuur 

aan de universiteiten van Tokio en Lyon en 

publiceerde vanaf 1955 talloze romans waarin 

het christelijke geloof en de worsteling met 

morele dilemma’s centraal staan. Zijn werk 

wordt vaak vergeleken met dat van Graham 

Greene, die Endo roemde als een van de beste 

auteurs van de twintigste eeuw. De samoerai 

verscheen voor het eerst in 1980 en geldt als 

een van Endo’s beste werken.

9 789043 521734

www.kok.nl

NUR 302

De samoerai
roman

S H U S A K U  E N D O

Van de auteur van Stilte

D
e sam

oerai
SH

U
SA

K
U

 E
N

D
O

‘Volgens mij leeft er ergens in het hart van de 

mensen een  verlangen naar iemand die je hele 

leven bij je blijft, iemand die je nooit ver-

raadt, nooit in de steek laat – al is die iemand 

maar een zieke schurftige hond. Die man 

werd ter wille van de mensheid zo’n erbar-

melijke hond.’ De samoerai herhaalde de 

woorden haast bij zichzelf. ‘Ja, die man 

werd een hond die bij ons blijft. Dat schreef 

die Japanner bij het moeras van Tecali. Dat 

hij toen hij op aarde was tegen zijn leerlin-

gen zei dat hij gekomen was om de mensen 

te dienen.’
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