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Juweeltjes van Unamuno
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itgever Paul Menken werkt al achttien jaar gestaag aan de
opbouw van De Spaanse Bibliotheek met vertaalde romans
van Spaanse en Latijns-Amerikaanse auteurs. Hij zoekt
juweeltjes die fijnproevers doen watertanden. Een van de
nieuwste projecten van zijn uitgeverij Menken Kassander
en Wigman is de Unamuno-serie. Vertaler Bart Peperkamp stortte zich op
het oeuvre van de tegendraadse Spaanse schrijver en filosoof Miguel de
Unamuno (1864-1936) en maakt dat nu toegankelijk voor het Nederlandse publiek. Liefde en Pedagogiek, Abel Sánchez, Nevel en Tante Tula zijn
stuk voor stuk pareltjes die soms wat gedateerd aandoen, maar wel een
grote universele waarde hebben. Via indringende dialogen onderzoekt
hij thema’s als jaloezie, moederschap, opvoeding en de literatuur zelf.
Als vroege existentialist beschrijft Unamuno in deze vier romans de gespannen verhoudingen tussen geloof en rede, religie en vrijheid, literatuur
en essayistiek. Opvallend is vooral zijn eigenzinnige stijl waarmee hij alle
regels van de 19e-eeuwse literatuur overboord zet. De Bask Unamuno,
wiens vader overleed toen hij zes was, toont een opmerkelijk inzicht in de
vrouwenwereld, bijvoorbeeld in Tante Tula, een werk dat bij tijd en wijle
zelfs feministische trekjes vertoont. In Liefde en pedagogiek trekt hij weliswaar fel van leer tegen de vrouwenbeweging, maar uiteindelijk verslaat
ook hier de vrouwelijke liefde de mannelijke logica en rede.

Tante Tula, Abel Sánchez, Liefde en Pedagogiek, Nevel, Miguel de Unamuno,
Menken Kassander & Wigman, €22,50 per roman.
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Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa is inmiddels 74 en heeft een indrukwekkend oeuvre
op zijn naam staan. Toch slaagt hij er met De droom van de Ier (El sueño del Celta) weer
in om je als lezer te verrassen. In deze roman vertelt de Peruaanse schrijver het bewogen
levensverhaal van de Britse diplomaat Roger Casement, die in het begin van de 20e eeuw
gruweldaden uit Congo en Peru rapporteerde. Llosa schetst een intrigerend beeld van
een man die door zijn onthullingen over het kolonialisme in Belgisch Congo en misstanden
in Peru aanvankelijk als een held werd gezien, maar die uiteindelijk tragisch aan zijn einde
kwam. De twee reizen die hij maakte veranderden hem voorgoed. De ijverige diplomaat
keerde zich tegen het onrecht in zijn eigen Ierland en besloot zich aan te sluiten bij de
Ierse vrijheidsstrijd. In de Eerste Wereldoorlog reisde hij naar Berlijn om samen te zweren tegen het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk werd hij opgepakt en kreeg hij de strop. Vlak voor
zijn dood werden dagboekfragmenten van hem gepubliceerd waaruit zou blijken dat hij
homoseksueel was, in die tijd beschouwd als een misdaad. Een schokkend portret van
een dappere man die misstanden in de wereld aan de kaak stelde, maar niet durfde af te
dalen in de krochten van zijn eigen ziel.
De droom van de Ier, Mario Vargas Llosa, 400 pagina’s, Meulenhoff, €19,95.
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