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Depp

gaan lezen en niet te blijven bladeren.
Door alle betrokkenheid, ernst, humor
en oog voor detail die de dichters te
bieden hebben, voel je gaandeweg
steeds intenser hoe het was en is om in
een metropool als Londen te leven.
Ook de harde, eigentijdse kanten van
de wereldstad komen aan de orde, getuige Sonny’s Lettah van rapdichter Linton Kwesi Johnson, uit 1979. Daarin beschrijft een arrestant in Brixton Prison
een dodelijke vechtpartij met de politie, in Jamaicaans Engels: ‘Soh mi jook
one in him eye/ an him started to cry/ mi
tump one in him mout/ an him started to
shout.’
Wat meevalt, is de toegankelijkheid
van het oudere Engels, zelfs voor een
niet-native speaker. Dryden en Pope lezen veel gemakkelijker dan onze Vondel en Hooft. Wat niet wegneemt dat je
je als Nederlandse lezer toch een beetje
een toerist blijft voelen tussen al dat
fraais over de Theems, Charing Cross,
The Isle of Dogs en de Elgin Marbles in
het British Museum. Zie William
Wordsworths liefdesbetuiging aan de
ontwakende stad in Composed Upon
Westminster Bridge, September 3, 1802:
Earth has not anything to show more
fair:
Dull would he be of soul who could pass
by
A sight so touching in its majesty;
This City now doth, like a garment, wear
The beauty of the morning: silent, bare
Ships, towers, domes, theatres, and
temples lie […]
Dat is nog een extra verdienste van
deze bloemlezing: dat hij buitenlanders dromerig maakt over hoe zo’n
boek over de eigen hoofdstad eruit zou
zien. Bij ons heb je dan wel meteen een
probleem: de hoofdstad is niet het regeringscentrum. Omdat De Randstad:
Een Geschiedenis in Verzen me geen optie lijkt, zou ik krachtig willen pleiten
voor Amsterdam. Je mist dan ‘O o Den
Haag’, Huygens’ Voorhout en de Leidse
studentendichters uit de negentiende
eeuw, maar daar staat tegenover dat
Amsterdam al wel vanaf de Alteratie
van 1578 het culturele en literaire centrum van ons land is.
Vondel en Ter Balkt schreven beiden
over de Noorse boomstammen waarop
de stad gebouwd is, Vestdijk en Robert
Anker over het standbeeld van Thorbecke bij het Rembrandtplein. In 2001
bracht Guus Luijters al 191 pagina’s Amsterdam – De stad in gedichten bij elkaar.
Sinds 2008 is er elk jaar een stadsdichter. In datzelfde jaar verscheen een
bloemlezing met ruim honderd gedichten over het Vondelpark. Het begin
is er dus. Nu de rest nog. Dit is geen sollicitatie.

★★★★★
London – A History in Verse.
Edited by Mark Ford.
The Belknap Press of Harvard University Press; 762 pagina’s, ca. € 30,-.
ISBN 978 06 740 6568 0.

ROMAN

Door de geslepen bril
China is geen
levend organisme, maar een
mechaniek.
Het groeit en
bloeit volgens
een plan, als
‘onderdeel van
een nieuw
soort Chinese
plantenkunde’.
De begroeiing is van plastic, de steden zijn opgebouwd uit kunststof en alles is
turkoois – ‘een kleur die niet voorkomt in de natuur’. In die artificiële
wereld speelt de debuutroman Nieuwe Chinese plantenkunde van docent
visuele taalkunde Joost Bottema, die
schrijft ondet het pseudoniem J.B.
Matto.
Een 32-jarige Nederlander vertrekt naar China, terwijl zijn exvriendin naar de VS reist. Waarom
het uit is en wat hij in China gaat
doen, wordt niet duidelijk. Wel
wordt helder dat hij leergierig en
welwillend is, want de naamloze
verteller laat zich leiden door behulpzame Chinezen die hem oosterse wijsheden bijbrengen. Daarom beklimt hij een toren die zonder lijm en spijkers overeind blijft,
staat hij voor de godenvoeten van
Mededogen, Waarheid en Wijsheid
en probeert hij een spelletje mahjong bij de oma van Yong.
Elk hoofdstuk begint met een
kernwoord dat in menig zelfhulpboek niet zou misstaan – Intuïtie,
Wilskracht, Vechtlust. Daarop volgt
telkens een brief van de ex uit Amerika. Zij stelt de rationele vragen,
analyseert wetenschappelijke ontdekkingen, bekritiseert het gedrag
van haar moeder en bevraagt hun
stukgelopen relatie.
Hij vertelt over zijn nieuwe leven
in China, als in een dagboek, maar
dan van literaire kwaliteit: ‘We passeren een brommer, een grijs beeldhouwwerk dat bestaat uit wielen,
een bestuurder en iemand achterop.
De plooien van de jassen en tassen
lijken uit steen gebeiteld en lopen in
elkaar over. De achterste gestalte
houdt zich niet vast aan de voorste
maar, zo lijkt het, aan de tas op haar
eigen schoot.’
De culturele verschillen worden
terloops beschreven, maar nauwelijks uitgelegd, waardoor een licht

surrealistische sfeer ontstaat die
past bij de filosofie die de verteller
uitdraagt, namelijk dat de werkelijkheid vrijheid in de weg zit.
Nieuwe Chinese plantenkunde vertelt geen meeslepend verhaal, maar
is de moeite waard vanwege het observatievermogen van Matto; om de
geslepen bril die hij opheeft. Dit is
een roman die zowel inhoudelijk als
formeel de oosterse filosofie in zich
draagt ‘dat alles doorgaat en niets
een einde heeft’. Wat wil een docent
visuele taalkunde nog meer?
Simone van Saarloos

★★★✩✩
J.B. Matto: Nieuwe Chinese plantenkunde.
Wereldbibliotheek; 236 pagina’s;
€ 17,90.
ISBN 978 90 2842 452 4.

ROMAN

Advocaat en weduwe
Oude bok, jong
blaadje: het
thema heeft
een lange
baard. Maar
de Spanjaard
Narcís Oller i
Moragas
(1846 - 1930)
weet er goed
raad mee in
zijn laatste roman Pilar Prim (1906), die nu voor
het eerst in Nederlandse vertaling is
verschenen.
Oller staat te boek als de schepper
van de eerste Catalaanse roman,
Goudkoorts (1892), die vijf jaar geleden in Nederlandse vertaling verscheen. Zijn oude bok van dienst in
Pilar Prim is een rijke Barcelonese industrieel die over zijn graf heen regeert: in zijn testament heeft hij bepaald dat zijn jonge weduwe Pilar
Prim onterfd zal worden mocht zij
opnieuw trouwen.
Deze verplichting tot postume huwelijkse trouw is wel het laatste dat
deze loyale vrouw verdient. Aan
haar huwelijk heeft ze geen enkel
plezier beleefd, terwijl het familieleven ook na de dood van haar man
een kwelling is. Haar dochter is een
zelfzuchtige luxepop, haar zoontje
heeft een zorgwekkende gezondheid en haar zwager wil haar een
poot uitdraaien.

Pilar Prim begint wanneer zij tijdens een lange treinreis Marcial Deberga ontmoet, een advocaat die liever achter de vrouwen aanzit dan
dat hij zijn beroep uitoefent. Maar
Pilar, zo merkt hij tot zijn onrust,
haalt het beste in hem naar boven.
Beiden hebben echter zo hun redenen om niet uit te komen voor de
mooie gevoelens die ze krijgen voor
elkaar.
Het duurt bijna driehonderd pagina’s voordat Pilar zich eindelijk in
Deberga’s armen zal storten. Maar
net voordat het zover is, legt Oller
zijn pen neer, en dat is een koude
douche. Niet omdat je zo graag wilt
weten of het echt wat wordt met die
twee, maar omdat je graag meer tijd
met hen had willen doorbrengen.
Hun verhaal heeft niet zo veel om
het lijf, hun scrupules en twijfels
hebben dat daarentegen des te
meer.
Pilar en Deberga zijn personages
om wie je steeds meer gaat geven.
Dat is niet alleen te danken aan Ollers schitterende stijl, maar ook aan
de souplesse en durf waarmee Frans
Oosterholt daar Nederlands van
heeft gemaakt.
Maarten Steenmeijer

★★★★✩
Narcis Oller: Pilar Prim.
Uit het Catalaans vertaald door
Frans Oosterholt.
Menken Kasander Wigman; 294 pagina’s; € 24,50.
ISBN 978 90 7462 285 1.

AUTOBIOGRAFISCH

Seks in Limburg
Het begint in de
vroege jaren
vijftig in het
Limburgse
plaatsje Belfeld,
waar Marita Mathijsen als 10-jarige haar buurjongetje Bennie
hoffelijk toestaat haar billen
te bestuderen.
Het eindigt een jaar of vijftien later in Amsterdam, als ze een vriendje uitverkiest om ‘de eerste’ te zijn.
Seks in Limburg zou je Mathijsens autobiografische ‘éducation sentimentale’ kunnen noemen of, zoals die titel van Flaubert vertaald is, haar
‘leerschool der liefde’. Maar dan wel

ultrakort. Dat is jammer, want in
tweeëndertig pagina’s roert Mathijsen veel herkenbare situaties aan
die betrekking hebben op de toentertijd dominante katholieke moraal, de invloed daarvan op het gezin waarin ze opgroeide en op haarzelf. Bennie dus, gescheiden onderwijs, gebrekkige voorlichting,
maandverbandjes aan de waslijn,
giechelen bij de nonnen over je eerste beha.
Het wordt kort en anekdotisch
verhaald, maar het is voortdurend
duidelijk dat dit geen exclusief Limburgs thema is en dat Mathijsen –
emeritus hoogleraar Nederlandse
letterkunde – hier beslist nog meer
over had kunnen en willen vertellen.
Dat dat niet gebeurt, is ongetwijfeld het gevolg van de opdracht.
Seks in Limburg is het zesde deel in
de reeks Literair Limburg. Daarin
wordt uit Limburg geboortige auteurs gevraagd een tekst te schrijven, die ook in vertaling in het dialect van hun geboorteplaats wordt
afgedrukt.
Zo leren we dat ze in Belfeld dan
nog niet ‘neuken’, maar ‘boemze’ en
‘soppe’. Mathijsen in vertaling: ‘Ich
mein mich ouch waal èns ‘sjietze’
gehuuerd te hebbe.’ Nederlands en
dialectvertaling naast elkaar, het is
een mooie combinatie, maar in dit
geval had ik toch liever meer ruimte
aan de Mathijsen van het standaardNederlands gegund. Vooral ook omdat haar verhaal ook een verhaal is
over boeken en over de voor katholieken verboden literatuur in het bijzonder.
Ze leest stiekem het vroege werk
van Claus, Mulisch en Wolkers. Ze
heeft het geluk dat de leraar Frans
nadrukkelijk opgeeft welke werken
van Camus en Sartre je níet mag lezen. En dan snel op de fiets naar
boekhandel Willems in de grote
stad, helemaal achterin de zaak,
daar staan ze op voorraad.
De literatuur als reddingsboei om
niet te verzuipen in wijwater. Mathijsen weet hoe dat samenhangt
met seksualiteit. Het zou mooi zijn
als ze nog eens de ruimte krijgt of
neemt om dat verhaal uitgebreid te
vertellen.
Ed Schilders

★★★✩✩
Marita Mathijsen: Seks in Limburg.
Uitgeverij B for Books; 79 pagina's;
€ 9,95.
ISBN 978 90 8516 255 1.

THRILLERS
Het afgehakte hoofd werd tussen haar dijen gelegd

E

en verhaal begint altijd bij het
begin. Ook wanneer het bij het
eind begint. De verslinder, het debuut van Lorenza Ghinelli, eindigt met
het beeld van Pietro, met zijn donkere
ogen vastgeplakt aan het plafond.
Waarmee niets verraden is van de plot.
Pietro was er ook al in het begin. Op de
troosteloze binnenplaats van drie
volksflats. Drie jongetjes met grimmige gezichten. De vierde is de oudste,
14 jaar, vreemde houding. Pietro, aan
de grond genageld, kan de andere jongens niet aankijken. ‘Pietroniettelaatkomen, Pietroniettelaatkomen…’ De
vijfde jongen, Dario, is zijn broertje,
die wanhopig is.
‘De eerste die eraan ging was Filippo. Dezelfde vreemde dood die de anderen zouden sterven.’ De volgende
dag was Francesco aan de beurt. Hij
ging dood boven op een rots waarop
stond geschreven: ‘Ik zoek een kut.’
Pietro Monti, autist, met het syndroom van Asperger, bijzonder intelligent, is het middelpunt van dit verhaal. Getreiterd, vernederd of in de
steek gelaten door kinderen die met
zichzelf geen raad weten. Net als
twintig jaar geleden, in 1986, het mis-

handelde jongetje
Denny, dat zichzelf
in de spiegel niet
meer herkende.
In een sprookje
zou er een Dromenman gekomen zijn die hun
leven kwam verlichten, maar de
Dromenman blijkt
een Verslinder.
Ogenschijnlijk een bejaarde, met een
wandelstok, tik, tik, tik. ‘Ik, die ook
een wij, een jullie en een zij ben, ik
leef in jouw nachtmerries.’ En dan zie
je waar je altijd naar verlangd hebt –
je gewelddadige fantasie, die werkelijkheid wordt.
Petro’s therapeut raakt nauw betrokken bij de zaak, die bovennatuurlijke elementen vertoont. Teleportatie, klopgeesten, paranormaal? Om de
waanzin de kop in te drukken, verzinnen de mensen namen. Onzin. ‘Wat er
echt toe deed waren de geheimen van
de geest.’ Een fascinerende combinatie van realiteit en fantasy. Fantasy?
De vierde roman van Kisling & Verhuyck heet Zwarte kant. Een dorpje in

de Dordogne. Rondleiding in het kasteel Cudessac. Werkstudente Evy vertelt het lugubere verhaal van een jonge vrouw uit de zestiende eeuw die
door haar echtgenoot was ingemetseld in de torenkamer. Soms komt
haar wraakzuchtige geest terug. De
groep toeristen huivert. ‘Een snufje
gothic werkte altijd.’ Niemand is aanvankelijk dan ook verbaasd als er in
de vertrekken van Marie-Antoinette
een man uitgestrekt op het hemelbed
ligt. Hij heeft dun zwart haar, draagt
witte handschoenen. Hij is dood.
Professor Hervé Pelleport, de dode,
nam deel aan het vijftigste congres
van de Société Philologique Inernationale, met als thema: smaadschriften
en prenten uit de achttiende eeuw,
populaire voorbodes van de Franse
Revolutie. Vooral koningin Marie-Antoinette was mikpunt geweest van
een vloedgolf perverse en pornografische prenten en gravures.
Als de eigenaar van een nabijgelegen kasteel tijdens zijn lezing een
kanten kousenband van Marie-Antoinette toont, zwart geworden, ‘doordrenkt van het bloed uit haar afgehakte hoofd dat tussen haar dijen was

gelegd’, zijn zenuwslopende ontwikkelingen niet meer te stuiten. Er is de
strijd tussen twee mannen – een rijke
en een verarmde kasteelheer – en Nora Blanker, werkzaam bij een vooraanstaand Amsterdams antiquariaat, cultuur snuivende vakantieganger in
Frankrijk. Waar ze leert dat echt en
vals niet altijd eenvoudig te onderscheiden zijn.
Een verhaal dat, evenals de vorige
boeken, rijk is aan taal, inhoud, historische kennis, fantasie, plot en originaliteit.
Ineke van den Bergen

★★★★✩
Lorenza Ghinelli: De verslinder.
Uit het Italiaans vertaald door Pieter
van der Drift en Manon Smits.
Anthos; 263 pagina’s; € 15,-.
ISBN 978 90 414 2025 1.

★★★★✩
Kisling & Verhuyck: Zwarte kant.
De Arbeiderspers; 272 pagina’s;
€ 18,95.
ISBN 978 90 295 8493 7.

