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derhoekbesloot haar ervaringen en recepten te
bundelenineenboek:OngezoutenZuiderhoek
(Nijgh&VanDitmar,€ 18,50).Eenfijnboekishet,
nuttigvoorwielastheeftvaneenhogebloeddruk
of vanzijnnierenenmethandigenatriumindex
voor wie nu nog nergens last van heeft en dat
graag zowil houden.Want natrium is een silent
killer enOlga’s lamslappen op zijnMarokkaans
smakenuitstekendzonder.

N
et zo’n smaakmaker als zout,maarmin-
der dodelijk: wijn. HaroldHamersma en
NicolaasKlei,doorgaansverwikkeldinbit-

tere gevechten om de wijnliefhebbende lezer,
bundeldenditkeerhunkrachtenenschrevenhet
mooivormgegevenHandboekvoordemoderne
wijnliefhebber(Podium,€ 29,50)waar,schrijven
deauteurstrots, ‘bijelkaaropgeteldzeventigjaar
proefervaringdoorheenstroomt.Echtzo’nboek
datalle anderewijnboekenoverbodigmaakt.’

E
en opde achtmensenheeft een burn-out
enhetaantalmensendatmet ‘klachtenvan
depressieveaard’naardepsychotherapeut

stapt, neemt nog altijd toe. In Succes met je
stress (Boom, € 24,90) onderzoekt Ed van Slie-
dregt de oorzaken, de gevolgen engelukkig ook
demethodendiestressdoenafnemen.Zoalsont-
spannings- enmeditatieoefeningen: ‘Als je een
partnerhebt, vraagdanomeenmassageof stre-
ling’; ‘goedeseksiseenprimaslaapmiddel’en‘Op
zoekgaannaarinnerlijkerust isgeenoverbodige
luxe als je weet dat eenmensminstens 50 dui-
zendgedachtenperdagheeft.’

D
eCatalaanseschrijver JosepPla(1897-1981)
wasalopleeftijdtoenhijElquehemmenjat
schreef,datnuisvertaalddoorAdriBoon

alsWat wij aten - Culinaire notities uit Catalo-
nië (Menken Kasander &Wigman, € 29,50). De
inhoudsopgave alleen al is een culinair genoe-
gen: Stoofschotels, Houtsnip, De keuken vande
tuinbonen,Dezomerkeukenendeherfstkeuken,
Het fruit vanhet einde en tot slot de afdelingen
IJs, Koffie, Cafeïnevrije koffie, Tabak enhet illus-
tere trio Koffie, Glaasje, Sigaar. Pla was een on-
geëvenaardchroniqueurvanzijntijd,hij schreef
biografieënendagboeken, reportagesenherin-
neringen, alles bijeen dertigduizend pagina’s.
Somsbrommend,somsspinnend,altijd metken-
nis van zaken, blikt hij indit boekmet smaak te-
rugopdeCatalaansekeuken,engeeftstringente
adviezen: ‘Eten is eenkunst, net als kokendat is.’
Enmensendieinstilteeten,zijnbeesten. ‘Jemoet
kunnenetenenpraten tegelijk.’

I
ndevroegeverhalenvanDylanThomas(1914-
1953)herkennenwevooraldedichter, schrijft
vertaler BertMeelker, laterwerd zijn stijl di-

recter en toegankelijker. IndebloemlezingVer-
halen (Prominent,€ 19,95) vindenwemetname
herinneringen aanDylan Thomas’ jeugd inWa-
les: ‘De eneKerst leek zozeer opde andere, al die
jareninhetstadjeaanzeewaarvannunietsmeer
totmij doordringt dan af en toewat verre stem-
menvoorhet slapengaan, dat iknietmeerweet
of hetzesdagenenzesnachtensneeuwdetoenik
12 was, of twaalf dagen en twaalf nachten
sneeuwde toen ik6was.’

D
e Antwerpenaar Paul vanOstaijen liet in
1921 op ‘ritmiese’ wijze het leven en de
chaos vande stad ziendie in 1914was ge-

bombardeerd en daarna ingenomen door de
Duitsers. Met de facsimile-heruitgave Bezette
stad (Vantilt, € 29,95) is dit kunstwerk in de
boekverzorgingvanOskar Jespers voorheteerst
sinds lange tijd weer beschikbaar op origineel
formaat. ‘MusicHall ligtvolvaagverlangeninzijn
elektriekspaarzaamheid mensen in spanning
vóór het banalewonder.’ Een pulserendmonu-
mentvol lyriek, liedjes, reclamekretenennieuws
vanhet front.

I
nde jarennegentigverscheenhetverzameld
werkvanMichailBoelgakov(1891-1940)indrie
delen.Diezijnnubijeengebracht ineenspec-

taculaire dundruk-hardcovereditie van ruim
1.600 pagina’s, in hoofdzaak vertaald door Aai
PrinsenMarkoFondse. InDemeester enMarga-
rita - Romans en verhalen (Van Oorschot,
€ 29,50) treffenwe dusdegenoemdegroteRus-
sischeromanaan,– ‘ofmoetenwezeggenOekra-
iense’,meldt de uitgevermet een knipoognaar
deactualiteit, aangezienBoelgakovinKievgebo-
ren en getogenwas. Daarnaast ook kleinere ro-
mansenverhalen,zoals ‘Aantekeningenvaneen
jongearts’en‘Dewonderlijkelotgevallenvaneen
dokter’. Boelgakovhadmedicijnengestudeeerd
enwasenige tijddorpsdokter.

I
n 2006 kreeg jazzmuzikantWillemBreuker
– hijoverleedin2010aankanker–tehorendat
hijgeenzoutmeermochteten.Hij enzijnge-

liefde, actriceOlga Zuiderhoek, schrokken zich
rot: zewarengekop zout. ‘Willemhadaltijdwel
eensmoesomnaarhetstalletjete lopenvooreen
zoutharinkie’, zeiZuiderhoekvorigeweekinhet
AD. ‘Allemaal ineensverboden. Ikwistnietwat ik
moest,want zoutblijktwerkelijkoveral in te zit-
ten.’Maar het lukte, koken zonder zout, en Zui-

Enwekondenhet niet laten uhier ooknog tewijzen
op andere originele, lyrische, lekkere,mooi
vormgegeven en anderszins fijne net verschenen titels.

SIGNALEMENT
EEN VEROVERDE STAD, KOKEN ZONDER ZOUT EN BURN-OUTS

Als éénoverledenenogboeken
kanontvangen, isdatHarryMu-
lisch.DaaromkrijgthijFluiste-
raarsvanOrlandoFiges.

O
p je 14deheb jeerde leeftijd
voor,maarweinigboeken
hebbenzo’nverpletterende
indrukopmegemaaktalsDe

aanslag. Indie tijdgeloofde iknog
datdeDodenherdenkingop4mei
eenuniverseel karakterhad, endat
hetwaarwaswatHarryMulischal-
tijd zei: dat er in 1945eenoverwin-
ningvanhetgoedeophetkwade is
behaald. Eenpaar later stapte ikmet
een interrailkaartopde treinnaar
hetOosten. Inde tijddievolgde,
leerde ikdat ikeenEuropeaanwas
uitdewestelijkehelftmeteendito
beeldvanhet jaar 1945.

Toendewestersegeallieerden
westelijkEuropabevrijdden,bezet-
tendeSovjetsoostelijkEuropaen
zettenzemiljoenenEsten, Letten, Li-
touwers, Tsjetsjenen,Krim-Tataren,
Grieken,Moldaviërs enzonogwat
anderegroepen inveewagonsop
transportnaardegoelag. Executies
endeportaties vancompletevolke-
rendooréénvandegeallieerdepar-
tijen?HetNederlandsonderwijs
hadmij eenuiterst summiereenop-
pervlakkigekennismeegegevenvan
deSovjet-wereld.

Degenadeklapvoormijngeloof
inde ‘overwinningvanhetgoede’
wasalleswatdeafgelopentwintig
jaarbekend isgewordenover Stalins
antisemitischeoffensief inzijn laat-
ste levensjaren. IndeSovjet-Unie
werdener Jodenvermoordná 1945.
AlleenStalinsdood inmaart 1953
heeftgroteaantallen Jodenvoorhet
vuurpelotonbehoed. Totopdedag
vanvandaagontbreken insteden in
deoudeSovjet-UnieHolocaust-mo-
numenten.

‘IkbendeTweedeWereldoorlog’,
zeiHarryMulischaltijd.Hijwaser,
besefte ik in 1989voorheteerst,
maareenstukjevan. Iedereendie
Mulisch’oeuvrekent,weetdathij op
deplekwaarhijnu isboekenkan
ontvangen.Daaromstuur ikhem
eenvandebesteenaangrijpendste
boekenoverdeSovjet-Unie,Fluiste-
raarsvanOrlandoFiges.
Olaf Tempelman

EEN BOEK VOOR...
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