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Oogstrelend
Elk boek van Judith Schalansky (Greifswald, 1980) is een oogstrelend
project. Ze studeerde kunstgeschiedenis en communicatie-design. In
2006 debuteerde ze met Fraktur Mon Amour, een uitzinnige catalogus
van alfabetten met gotische letters, in 2009 gevolgd door de al even
fraaie Atlas der abgelegenen Inseln, over bestaande mini-eilanden ‘waar
ik nooit ben geweest en ook nooit zijn zal’. Voor de roman De lessen van
mevrouw Lohmark (in het Duits: Der Hals der Giraffe) leverde Schalansky
een groot aantal pentekeningen, waaronder de hiernaast getoonde.
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CHRISTIAAN WEIJTS
EUFORIE
De Arbeiderspers; 400 pagina’s; € 21,95.
Klassieke vragen zijn gekoppeld aan
de actualiteit. Bewonderswaardig,
maar de verrassing blijft uit.
Vorig jaar december schreef Christiaan
Weijts in De Groene Amsterdammer dat
Kees ’t Hart en hij beiden bezig waren aan
een roman over een architect. ‘Zitten er bij
jou bommen in?’ Nee, zei ’t Hart. De bommen (van Al Qaida) waren voor Weijts, die
met zijn bekroonde debuut Art.285b, het
daarop volgende Via Cappello 23 en zijn novelle De etaleur, heeft bewezen dat hij actualiteit weet te belichten met zijn kennis
van de klassieken. Ook zijn geslepen oog
voor schoonheid maakt nieuwsgierig
naar zijn vierde boek Euforie.
Begin jaren negentig was Johannes Vermeer (‘Zijn naam: gekozen om een behulpzame duw te krijgen’) een scholier op
het Stedelijk Gymnasium in Leiden, betoverd door Isa Verstuijven: het krakersmeisje met de volle borsten – ‘handjevol’.
Nu is Vermeer architect, man van ‘tv-babe’
Celine, vader van Anne, wonend en werkend in Den Haag.
Het is Zes Juli. In de tramtunnel bij de
Grote Markt, ontploffen drie busjes vol

springstof: 43 doden. Toevallig is Vermeer
in de buurt. ‘Kom mee’, maant een agent.
Vermeer doet wat hem gevraagd wordt en
draagt een gewonde man de tunnel uit.
Omdat hij zonder overtuiging deed wat
moest, schaamt hij zich voor de lof die
hem ten deel valt.
Wanneer Vermeer en zijn collega’s meedoen aan een prijsvraag in de hoop dat
hun ontwerp wordt gebouwd op de plek
van de aanslag, stuiten ze op allerlei bureaucratische belemmeringen. De winnaar wordt gekozen door het volk, dat
naamsbekendheid voor esthetiek laat
gaan. Dus helpt het als Vermeer op televisie komt. Hij doet wat nodig is om te winnen, maar het is lastig te verkroppen voor
een ‘creatief ideoloog’ die Vitruvius en
diens De architectura bewondert.
Euforie verwijst niet alleen naar welzijn
en geluk, maar ook naar het Griekse ‘eu’
(goed) en ‘forein’ (dragen), bedenkt Vermeer. Zijn ontwerp moet het leed van 43
doden dragen. Maar hij wil niet alleen dragen: steeds weer hoort Vermeer het dwingende ‘kom mee’ van de agent en beziet
hij zichzelf. Hij verlangt te worden opgetild door euforiserende krachten als Mo-
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J. M. DE SAGARRA
KNOFLOOK EN PEKEL
Vertaald uit het Catalaans door Frans Oosterholt.
Menken Kasander & Wigman; 215 pagina’s; € 22,50.

Romans over Spaanse vissersdorpen, daar
moet je voor oppassen. Door buitenlandse
schrijvers zijn de kustplaatsjes verheerlijkt als idyllische gemeenschappen waar
het leven behoeftig maar goed was. Schrijvers van eigen bodem hielden het het
liefst bij een slaapverwekkend portret van
armoede en uitbuiting.
Zo niet Knoflook en pekel van Josep Maria
de Sagarra, de Catalaanse schrijver die hier
een paar jaar geleden werd geïntroduceerd met zijn derde en laatste roman Privéleven uit 1932. Een taalfeest zoals je ze
maar zelden ziet. De blinkende beelden
buitelen over elkaar heen zonder dat ze
ook maar één moment het verhaal van
een aftakelende aristocratische familie in
Barcelona in de weg zitten. Met dank aan
Frans Oosterholt, een van die zeldzame
vertalers die liever hun nek uitsteken dan
zich te verschuilen in een krampachtige
angst voor een foutje hier of daar.
Voor Knoflook en pekel, de roman die
voorafging aan Privéleven, bleef Sagarra
niet in de grootstedelijke kringen die hij

het beste kende. Zijn uitstapje naar een Catalaans vissersdorpje weerhield hem er
gelukkig niet van om ook voor deze gelegenheid uit te pakken met een stijl waarin
zintuiglijke en plastische uitbundigheid
hand in hand gaan zonder ook maar een
moment uit de bocht te vliegen.
Neem mevrouw Caterineta, ‘een vette
tol; in plaats van een hart heeft ze een zure
en harde perzikpit en op haar tanden ligt
de gelakte lach van een sacristiemuis.’
Of het meisje dat als ze probeert te lachen ‘een grote hoeveelheid rood tandvlees toont dat doet denken aan een in
wijn gemarineerde hazenrug die aan-

In plaats van een hart
heeft mevrouw Caterineta
een zure perzikpit
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BEN LERNER
HET VERTREK VAN STATION ATOCHA
Uit het Engels vertaald door Ronald Vlek.
Atlas Contact; 208 pagina’s; € 19,95.
Een dichter, flaneur en bedrieger in
Ben Lerners fascinerende debuut.
Adam Gordon, een Amerikaanse dichter
en twintiger, is een flaneur. Hij zwerft door
Madrid, drinkt, rookt, schrijft en denkt te
moeilijk na (‘waar blijft de diepgaande
kunstzinnige ervaring?’). Pretentieus?
Een beetje, maar de debuutroman Het Vertrek van Station Atocha van de Amerikaanse
dichter Ben Lerner (1979) is vooral origineel, bevreemdend en knotsgek.
Adam mag een jaar onderzoek doen in
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JUDITH SCHALANSKY
DE LESSEN VAN MEVROUW LOHMARK
Vertaald uit het Duits door Goverdien Hauth-Grubben.
Signatuur; 222 pagina’s; € 16,95.
Een strenge biologiejuf merkt dat de
natuur zich niet laat temmen.
Een kruiswoordraadsel: eerste mens, begint met een A. Niet moeilijk voor biologiejuf Inge Lohmark: ‘Aap’. Ruim dertig
jaar is ze docente van het Charles Darwin
College in Vorpommern, voormalig
Oost-Duitsland. Haar leerlingen spreekt
ze met ‘u’ aan.
Ze is streng als de natuur zelf: planten
hebben geen gevoelens, dierproeven
zijn prima, en ook weet ze waarom de giraffen lange nekken hebben. En zwakke
leerlingen zijn ‘parasieten op het gezonde klassenlichaam’.
De roman De lessen van mevrouw
Lohmark is zelfs opgebouwd als een biologieboek, met paragrafen als ‘biodiversiteit’ en ‘afstamming’. En de schrijfster,

Judith Schalansky (1980) leverde bovendien pentekeningen van kikkervisjes,
koeien en kwallen. Het ziet er zó verzorgd en educatief uit, dat je de droefenis pas gaandeweg beseft.
Lohmark moet krampachtig vasthouden aan de natuurwetten om haar eigen
leven te structureren: haar baan staat op
de tocht, ze ziet haar geëmigreerde
dochter nooit meer, en wat moet ze met
die verwarrende gevoelens voor de stille
Erika uit klas negen?
Onherroepelijk leef je mee met Inge,
die niet buiten systemen kan denken,
terwijl ze ervaart dat de natuur zich niet
laat temmen. Ze zou er niets mee kunnen, met dat medeleven van ons, en dat
maakt van dit zogenaamde lesboek een
wrang drama.
Arjan Peters
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Y.M. DANGRE
MAARTSE KAMERS
De Bezige Bij; 344 pagina’s; € 19,90.
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Ook de voorlaatste roman van Josep
Maria de Sagarra is meesterlijk.

zarts Lacrimosa en de dicht- en denkkunst
van Rimbaud, Pessoa en Nietzsche.
De poëzie en filosofie bieden houvast
om schijnbare tegenstellingen uit te pluizen. Weijts weegt de keuze voor rebellie of
gedwee meedoen en contrasteert de verstilling van schilder Johannes Vermeer
met de beweeglijke lelijkheid van Pieter
Breughel.
Zijn ambitie is bewonderenswaardig:
hij verbindt de klassieke vraag over ‘het
goede’ met de wereld van vandaag. Maar
zijn hoofdpersonage kan die ambitie niet
goed dragen. Vermeer blijft te veel een samenraapsel van ideeën en overtuigingen.
‘Achteraf is alles duidelijk. Achteraf zijn
half opgemerkte gedragingen en semi-gebeurtenissen de bakstenen van een verhaal.’ Maar Euforie beschrijft geen ‘semi-’
gebeurtenissen. Alles wordt duidelijk uiteengezet: wanneer de roman zijn einde
nadert, voel je dat extra: de touwtjes worden aan elkaar geknoopt en conclusies
worden – ten overvloede – getrokken.
‘Zelfs zonder armen is de Venus van
Milo een meesterwerk’, houdt Vermeer
zichzelf voor, telkens wanneer een of andere gemeentelijke regel zijn creativiteit
in de weg komt te zitten. Maar Venus is
juist zo betoverend omdat haar armen
ontbreken: daar verschijnen de open plekken waar ruimte is voor verrassing en interpretatie van het publiek.
Weijts leidt de lezer langs inzichten, dilemma’s en vragen die te nadrukkelijk
worden uitgesproken, waardoor ‘de gift
van het onverwachte’ ontbreekt.
Simone van Saarloos

Madrid naar de invloed van de Spaanse
Burgeroorlog op de poëzie, maar hij
schuift het seizoen op seizoen voor zich
uit, in een delirium van ouderwetse marihuana en kalmeringspillen. Als beroepsbedrieger schildert hij (in hilarische scènes) zijn leven mooier, en vooral diepzinniger af bij zijn vrienden.
De terroristische aanslagen in Madrid
van 2004 maakt hij wat nukkig mee – als
Joey Berglund, in Jonathan Franzens Freedom, die de aanslagen van 9/11 beleeft als
irritante verstoring van zijn egocen-

stonds in de pan gaat.’
In deze barokke behuizing krijgt het
kleine verhaal van visserszoon Quimet de
proporties van een zinderend drama. Tegen zijn zin volgt Quimet een priesteropleiding in Gerona. Tijdens een verlof in het
dorp van zijn ouders doet het jonge, rebelse naaistertje Mari zijn zintuigen tot
onbeheersbare hoogte oplaaien.
Verder dan een onbeholpen aanranding op het strand en een vroegtijdige
zaadlozing tijdens een andere ontmoeting komt hij niet.
Terug in Gerona probeert hij het vuur
van zijn zintuigen te blussen bij enkele dames van plezier. Ook dat loopt tot twee
keer toe uit op een beschamende mislukking. Intussen is Mari naar Figueras getrokken om daar een middelbare vertegenwoordiger in fournituren van dienst
te zijn. Maar al snel weet deze lepe meid
haar werkterrein uit te breiden.
Quimets begeerte voert hem onherroepelijk naar Figueras. De nieuwe ontmoeting met Mari kan natuurlijk niet goed
gaan. Verbazingwekkend is wel dat de
schrijver de leerlingpriester korte tijd later laat verdrinken in de buurt van het
dorp waar hij is opgegroeid.
Je zou Sagarra er bijna van verdenken
dat hij zijn toevlucht heeft genomen tot
deze stompzinnige dood omdat hij genoeg had van zijn verhaal en er geen beter
einde aan wist te breien. Hoe het ook zij,
een schrijver die zo’n zinderend taalmonument weet op te trekken, kun je dat
moeilijk kwalijk nemen.
Maarten Steenmeijer

trisme. Door dit gebrek aan spanning
dringt de fascinerende verteltoon zich op.
De gesproken woorden komen tot ons via
het filter van Adams uitbundige interpretatie. Tekst wordt bedolven onder subtekst: ‘Wat heeft ze dan?’ vroeg Teresa, wat
ik als gevoelloos ervoer, misschien omdat
er in haar stem, hoewel ze niet meer glimlachte, niet méér tederheid klonk dan normaal.’
Elke taaluiting is een code die Adam
denkt te kunnen ontcijferen tot de werkelijke boodschap. Hij is blind voor het triviale. Wanneer iemand zijn telefoonnummer geeft of een afspraak wil maken,
hoort Adam het niet. Een dichter moet je
nooit vertrouwen, en zeker deze niet (‘dat
ik een bedrieger was, had nooit ter discussie gestaan – wie was dat niet?’), maar
soms lijkt Adam overrompelend eerlijk:
‘Misschien was alleen mijn bedrog bedrieglijk.’
Persis Bekkering

De jonge Y.M. Dangre boeit, al zou
zijn roman evenwichtiger kunnen.
In zijn tweede roman Maartse kamers
verbeeldt de Vlaming Y.M. Dangre (1987)
moeiteloos de haat-liefdeverhouding
tussen twee hoogbejaarde mannen die
al decennia samen zijn.
In geuren en kleuren beschrijft hij hoe
Fernand (‘echt een soort professor met
al zijn boeken en literair gedoe’) en Albert (‘één brok lompheid verpakt in valsgracieuze beweginkjes en flemerij’) bezit hebben genomen van elkaars lijf en
leven. Aan dat leven komt nu een eind,
want Albert is stervende en Fernand
blikt terug op hun relatie.
Tegen wil en dank vindt hij steun bij
Céleste, de vrouw met wie hij veertig jaar
geleden kortstondig een relatie had, en
dochter Madeleine die daarvan het on-

STEFAN VERWEY

bedoelde bijproduct is. Dangre’s proza
bezit een natuurlijke souplesse en een
aanstekelijke rauwheid. Toch is Maartse
kamers matig geslaagd. Het begin is
sterk, met de onmacht van beide oude
mannen. Ook hun weerbarstige liefde levert mooie en nare scènes op.
Maar dan wordt het verleden herverteld zonder dat het iets toevoegt. Integendeel, de escapade met Céleste verliest aan geloofwaardigheid, de reconstructie ervan is nogal pathetisch en
langdradig. De vele plastisch beschreven
sekstaferelen boeten gaandeweg in aan
zeggingskracht.
Ook de vader-dochterrelatie blijft een
beetje steken, al bewijst Dangre daar dat
hij wel degelijk weet dat je beter niet te
veel kunt uitleggen, en het vooral moet
laten zien.
Edith Koenders

