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Twee
jeugdboeken
over vriendschap

Negentiende-eeuwse
roman
over Barcelona

Overvallen
door de
nieuwe tijd
Narcís Oller: Goudkoorts
Vertaald door Frans Oosterholt.
Uitgeverij Menken Kasander en
Wigman, ¤34,50.
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PAANSE literatuur is de laatste jaren populair geworden
in het kielzog van de bestseller De schaduw van de windvan Carlos Ruiz Záfon. Deze grote roman
speelt in Barcelona, waar ergens in
het centrum ‘het kerkhof der vergeten boeken’ verborgen ligt.
Maar al te goed verborgen was
het blijkbaar ook weer niet, en de
boeken waren ook nog niet door iedereen vergeten: de Leidse uitgeverij Menken Kasander en Wigman heeft zich, al ver voor Záfon,
over dit kerkhof ontfermd door tal
van vaak onbekende, maar springlevende Spaanse romans in vertaling uit te geven. Zoals zes
prachtige negentiende-eeuwse romans van Benito Pérez Galdós, de
Balzac van Spanje.
De jongste uitgave van MKW
sluit hierbij aan. Goudkoorts van
Narcís Oller (1846-1930) is een op
en top negentiende-eeuwse, realistische roman. Over hoe de nieuwe tijd met de onstuimige economische voorspoed over Barcelona
spoelt en hoe dit de gevestigde orde

TO P T I E N
Deze week het best verkocht
bij Selexyz Scheltema
1 (1) Charlotte Mutsaers
Koetsier Herfst
De Bezige Bij, ¤22,50.
2 (2) Haruki Murakami
Norwegian wood
Atlas, ¤19,90.
3 (3) Anne Enright
De samenkomst
De Bezige Bij, ¤18,90.

van adel en bourgeoisie aan het
wankelen brengt. In de turbulente
jaren tachtig van die eeuw weet Gil
Foix zich op te werken tot beursmagnaat, maar al even snel gaat hij
weer te gronde.
Goudkoorts heeft alle kenmerken van de grote realistische romans uit die tijd. Maar het boek van
Oller weet zich aan voorspelbaarheid te onttrekken door de
prachtige, levendige stijl. De damp

4 (6) Elizabeth Gilbert
Eten bidden beminnen
Cargo, ¤19,90.
5 (4) Khaled Hosseini
Duizend schitterende zonnen
De Bezige Bij, ¤19,90.
6 (5) Pascal Mercier
Nachttrein naar Lissabon
Wereldbibliotheek, ¤22,50.

Gil Foix werkt zich op
tot beursmagnaat, kort
daarna komt zijn val

7 (8) Nelleke Noordervliet
Snijpunt
Augustus, ¤20,00.
8 (9) Arthur Japin
De overgave
De Arbeiderspers, ¤19,95.

van Barcelona stijgt op tussen de
zinderende zinnen door.
Bijzonder is dat Oller zijn boeken in het Catalaans schreef. Tijdgenoot Galdós ried hem het gebruik van dit ‘dialect’ af, maar gezien de sappige taal – die vertaler
Frans Oosterholt vers weet te houden met het op zich discutable gebruik van te moderne woorden –
voelde Oller zich alleen in het Catalaans thuis.
THEO HAKKERT

9 (7) Charles Lewinsky
Het lot van de familie Meijer
Signatuur, ¤25,00.
10 (10) Sándor Márai
Bekentenissen van een burger
Wereldbibliotheek, ¤22,50.

Narcís Oller schreef zijn boeken in het Catalaans.

Adembenemende verhalen over drop en schilderijen
Dirk Weber: Duivendrop
Querido, ¤12,95
Vanaf tien jaar.
Bjørn Sortland:
Eén minuut eerlijkheid
Lemniscaat, ¤17,95
Vanaf dertien jaar.
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ET ZIJN debuutroman
Kies mij! liet Dirk Weber
drie jaar geleden zien dat
hij veel gevoel heeft voor stijl. Op
beeldende wijze vertelde hij over
een meisje in een kindertehuis dat
op zoek is naar warmte en geborgenheid. Als iemand uiteindelijk
interesse in haar toont, wil de directrice van het tehuis haar niet
meegeven.
Zijn nieuwe boek, Duivendrop, is
bij tijd en wijle van een haast adembenemende schoonheid. Fraaie karakterschetsen worden ingebed in
een mooi verhaal, dat soms ontroerend, dan weer beklemmend en af
en toe erg grappig is.
Alexander woont met zijn vader

en buitenlandse moeder (‘Ze komt
van heel ver weg’) in een statig
huis, dat moeder heeft geërfd. Vader en zoon zijn fervente duivenhouders. Onlangs kreeg Alexander
zijn eerste duif, Blanche, die hij
met veel liefde en toewijding verzorgt. Als zijn duif op een dag niet is
teruggekeerd van een vlucht en hij
haar zoekt, hoort hij achter de
muur van een allang gesloten kazerne duiven koeren. Blanche is erbij, hij weet het zeker. Hij lokt haar
met voer en hoort ineens de stem
van een jongen.
Het duurt een tijdje voordat
Alexander contact krijgt met de uiterst schuwe Jules, maar uiteindelijk ontstaat een bijzondere
vriendschap tussen de twee jongens.
Jules blijkt in de kazerne te wonen. Met andere kinderen en volwassenen vormen ze een gemeenschap, die vrijwel geheel zelfvoorzienend is en alleen contact heeft
met de buitenwereld via één van de
bewoners, die hun zelfgemaakte

drop aan een plaatselijke winkelier
verkoopt.
Als Alexander af en toe naar
binnen sluipt, leert hij langzaam
maar zeker Jules’ leefwereld kennen en wil hij hem ook de buitenwereld laten zien. De leiding van de
commune straft dat echter genadeloos af.
Voor Alexander betekent dit dat

Bijzonder boek dat
je met pijn in het
hart weglegt
hij zijn vriend, de enige echte kameraad in zijn leven, weer moet laten gaan. Hij blijft achter met een
doosje drop in de vorm van duiven,
de dieren waar beide jongens zo
veel van houden.
Eén minuut eerlijkheid van de
Noorse schrijver Bjørn Sortland is
zo’n bijzonder boek dat je met pijn
in het hart weglegt nadat je de laat-

ste bladzijde gelezen hebt.
Zelden werd beeldende kunst zo
mooi, zo simpel en toch zo intens
naar de jonge lezers toegebracht.
Sortland doet dat door ‘de lessen in
kunstgeschiedenis’ te vervlechten
met een modern liefdesverhaal.
Als de zeventienjarige Frida van
haar arts hoort dat ze een ooginfectie heeft, die in het ergste geval tot
blindheid kan leiden, wil ze alleen
nog maar weg. Weg uit Noorwegen,
weg van alle problemen. Ze boekt
stiekem geld over van haar moeders rekening naar haar eigen rekening en koopt een interrailticket.
Eerste halte is Florence. Daar
ontmoet ze de eveneens Noorse Jakob, een jongen die op een kunstreis is. Hij schrijft een artikel over
33 schilderijen waarop de kruisiging van Jezus is afgebeeld, van
Brunelleschi (1377-1446) tot Luc
Tuymans (1958-).
Frida veinst aanvankelijk interesse in zijn project, simpelweg
omdat ze haar ogen niet van hem af
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kan houden. Ze wordt snel hevig
verliefd en wil vooral in zijn buurt
blijven. Probleem is alleen dat Jakob al verliefd is, op een meisje dat
Ida heet en dat hem geregeld belt
op zijn mobiel of hem berichtjes
stuurt.
Ondanks haar toenemende jaloezie, kan Frida zich niet van Jakob losrukken en blijft ze bij hem
totdat haar afnemende gezichtsvermogen haar dwingt met spoed
naar Noorwegen terug te keren.
De afloop vertellen zou veel van
het leesplezier vergallen, maar wel
wordt met dit boek duidelijk dat
het echt mogelijk is op een prettige,
ongecompliceerde en toch fascinerende manier over kunst te schrijven.
Zelfs als Jakob in zijn voordrachten wat wijdlopig dreigt te worden,
blijf je, net als Frida, ademloos aan
zijn lippen hangen. Zo’n leraar
kunstgeschiedenis wil iedereen.
En met dit boek kan dat ook.
HANNEKE VAN DEN BERG

