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Fanny Schoonheyt van Yvonne Scholten moest Ton bestellen, want anderen
waren me voor geweest. Er stond een goede recensie in de Volkskrant, die
zaterdag. Fanny was een Hollandse strijdster in de Spaanse burgeroorlog. Ik
zou naar Noord Spanje gaan in september. Zonder boeken, want ik had een
Ipad. Fanny was niet digitaal te krijgen. Ik beloofde een stukje voor de Bode
te schrijven in Spanje.
For whom the bell tolls van
een heerlijke Engelse humor, scherp,
Ernest Hemingway over de
nergens pompeus. Hij kan haarfijn het
Spaanse burgeroorlog is gratis
universiteitstheater neerzetten, waar ik net
te downloaden via het Project
aan ontsnapt ben. Cyclothymia heet Fry’s
Gutenberg van Michael Hart,
ziekte. Mijn Ipad zegt, dat het een
die de wereld-literatuur digitaal
verouderde term is voor manisch
beschik-baar heeft gemaakt
depressiviteit. Als je het op kan brengen om
voor iedereen, overal, gratis.
je ellende op te schrijven, dan poets je alles
Hemingway moet je lezen in Spanje, het toch een beetje op? Zoniet Fry. Hij relativeert
is grote literatuur.
zich rot. Ik lach me tranen om zijn treurige
verhalen.
We gaan op reis.Van Bilbao met dat idioot
mooie museum, naar Guernika, waar ze
Maar ik heb beloofd Fanny te lezen en in
een anders mooi museum hebben over
Spanje over haar te
het bombardement in de Spaanse
schrijven. Het is ook een
burgeroorlog. Picasso’s schilderij heeft het
biografie. Yvonne
wereldberucht gemaakt. Daarover kan ik
Scholten kan knap dorre
vast wel wat lezen bij Scholten en
feiten in het leven van
Hemingway.
Fanny in de Spaanse
burgeroorlog verwerken,
Eerst nog even iets leuks lezen. Ik ben
volgens mijn reisgenoot.
tenslotte op vakantie aan het strand en ik
Hemingway schrijft ook
ben met pensioen. The Fry Chronicles op
erg goed. Over mannen in
mijn Ipad, een gratis voorproefje. Dan kan
grotten, die bruggen
reisgenoot K. Fanny lezen, want hij neemt
willen opblazen om volle
altijd de verkeerde boeken mee.
treinen te laten neerstorten
Ik zit te schateren om Stephen
en onderling oorlog
Fry. Wat kan hij goed
voeren over wie daarvoor
opschrijven hoe ik me vaak
de eer zal krijgen. Grote
voel. Zal ik dan toch maar van literatuur.
Amazon.com The Fry
Chronicles kopen? Er is hier
Ik wil lekker Fry uitlezen, Wat dondert het,
overal WiFi. Kopen van
ik koop dat boek van Amazon.com. Wie doet
Amazon, die Amerikaanse grootgrutter? me wat?
En Ton dan, onze boekhandelaar met die Het valt erg tegen. Niks aan. Niet doen.
rake kwinkslagen in zijn oergezellige
Dorre opsomming van namen in tvwinkeltje op de Weteringschans?
programma’s die je niet gezien hebt.
En Hemingway en de rest van de
Reisgenoot K. jubelt over Fanny. ‘Wist je wereldliteratuur op internet? Laat toch zitten.
wel dat die enge Franco na WOII meteen Lees vooral waar je zin in hebt. Literatuur
de beste vriendjes was geworden met de moet geen handelswaar worden, zelfs niet
VS? ‘ Tjee, nog even lachen om Fry. Wat voor Boekhandel Schimmelpennink.

Als af & toe de dag wat somber oogt is er altijd nog...
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Ton Vink
Bij Miguel de Unamuno gaat het in zijn
boek “Abel Sanchez” over het leven van
( de schilder) Abel Sanchez en Kain in de
persoon van (de arts) Joaquin Menegro .
Zij kennen elkaar, bijna als broers, sinds
hun kindertijd; zijn elkaars tegenpool.
Zonder franje beperkt de schrijver zich
in deze compacte roman tot het
essentiële.
De joviale, levenslustige en artistieke
Abel verleidt zijn model Helena, waar de
gedisciplineerde, leergierige, ambitieuze
Joaquin pissig jaloers en afgunstig op is.
De succesvolle intellectueel zint op
(achterbakse) wraak. We raken het veel
voorkomende thema bij Unamuno van de
rede ten opzichte van het gevoel, de
wetenschap tegenover de kunst. De
paradox van de vriend als vijand.
Joaquin trouwt, krijgt een dochter, houdt
openbare lofredes op Abel en zijn
schilderstalent en laat zijn dochter met de
zoon van Abel en Helena trouwen.
De afgunst fungeert als een
kankergezwel waaraan volgens
Unamuno de Spaanse maatschappij als

geheel lijdt, een mening die hem tot een
typische representant van de Generatie
van ’98 maakt (-Peperkamp-).
Had Joaquin zich van deze kwelling
kunnen bevrijden door de liefde (voor zijn
vrouw) redding te laten brengen in plaats
van te denken door de rede tot inzicht te
kunnen komen ? Een thema, op
meesterlijke wijze, aan de orde gesteld in
een andere juist vertaalde roman van de
schrijver uit Salamanca ”Liefde en
pegagogiek”.
In deze twee bijzondere tijdloze boeken
wordt het bewijs geleverd dat God
inderdaad de mens naar zijn evenbeeld
heeft geschapen , waarin gespiegeld wordt
dat het leven van de mens een tragedie is
met God als scheidsrechter.
Die mens mag de vraag blijven stellen:
“Waartoe en waarom zijn we geboren?”
Er zijn godzijdank nog uitgevers die dit
soort bijzondere boeken uitgeven en niet
alleen de tendens die Schiffrin aangeeft
volgen. Er zijn gelukkig ook
boekhandelaren die deze boeken inkopen,
zelfs uitstallen en aanbevelen.

Wat we missen
kunnen
Herdruk van een
manifest tegen de
overdaad.

Alessandro
Perissinotto
Wraak
Professor Parodi
heeft genoeg van
het morele verval
in zijn vaderland
en vertrekt naar
Argentinië. Maar
ook daar wordt hij
geconfronteerd
met het donkere
verleden.

Debby Kowsoleea
Madzy
Ooit schreef ze
stukjes voor onze
Bode. Thans
verschijnt haar
debuutroman over
een uit de hand
gelopen kerstdiner.
We zijn benieuwd!
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