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Smullen van vegaburger en sexy latexDe waarheid heeft
vele vermommingen

Nieuwe epigrammen
in een sms-bericht

‘G edachtefoto’s’ vo l
j e ugd h e ri n n e ri n ge n

En dan nu de toekomst in. Het roer
moest om voor Charlotte
Mutsaers. Nadat zij in de jaren
tachtig en negentig haar eigen
vorm had gevonden, tussen essay
en verhaal in, om haar onver-
vreemdbare kunstopvatting uit-
een te zetten en in één moeite door
het resultaat daarvan te tonen,
werd het tijd voor iets anders. Een
consequentie van haar ideeën was
immers dat zij ook zichzelf moest
blijven verrassen. Dat werd peni-
bel, nadat ze met Zeepijn (1999)
haar leven en afkomst nog eens
had doorgenomen, met inspire-
rende uitstapjes naar talloze kun-
stenaars met wie ze zich verwant
voelt. Dat boek leek een samenvat-
ting, en nu Mutsaers acht jaar later
in haar nieuwe roman een schrij-
ver opvoert met een writers’ block,
zou het goed kunnen dat de inzin-
king van deze Maurice Maillot niet
uit de lucht komt vallen. ‘Dit boek
bestaat uit ervaringsfeiten’, laat de
schrijver in de introductie weten.

Ze had met gemak meer van het-
zelfde kunnen maken, maar haar
eigenzinnigheid verbood zulks.
Dus wilde ze niet opnieuw terug
naar haar jeugd, om de verdriete-
lijkheden van toen te verwerken,
ze achteraf draaglijk te maken
door ze om te smeden in welhaast
martiale feestelijkheid. Haar plei-
dooi voor verbeelding en illusie,
desnoods dwars tegen de modes
en codes van de goegemeente in,
was inderdaad zo ongeveer afge-
rond.

Maar levert die houding ook een
program op waarmee je je als rij-
pere kunstenaar in de 21ste eeuw
staande kunt houden? Hoe nu ver-
der? Dat was de vraag waar Char-
lotte Mutsaers zich voor gesteld
zag.

Ze verzon een list. Zo eentje die
al haar vindingrijkheid weer op
stoom zou brengen: de hoofdper-
soon in haar verhaal werd een
man, Maurice Maillot, een schrij-
ver wiens beste boek na zijn vijftig-
ste nog moet komen, een vleeseter
met een hekel aan intellectuelen,
die door de vondst van een mobiel-
tje in het Vondelpark (Mutsaers
houdt van het toeval, van wat je
toevalt als je er niet op bedacht

bent) in aanraking komt met een
jonge blonde Betty Boop met god-
delijke stelten en een Frida Kahlo-
snorretje, die zegt dat ze Adolphe
heet, wat waarschijnlijk Dora
moet zijn, een dierenactiviste die
Maurice meeneemt naar Oostende
rond de kersttijd. Daar gaan ze
hun wittebroodsweken vieren.

Maar terwijl in de voormalige
koningin der badsteden de bevol-
king gehuld in bontjassen koers
zet naar de gemoedelijke restau-
rants om zich daar op arme kreef-
ten te storten, hult Dora zich in
sexy latex, bivakmuts op de blonde
kop, om als lid van het ‘Lobster Li-
beration Front’ de boel op stelten
te zetten.

Maurice leert ze intussen de ge-
neugten van de vegaburger en een
McPita, en eenmaal op de hotelka-
mer opent ze haar mond om een
Golden Shower uit zijn mannelijk-
heid op te vangen. Vanaf het nacht-
kastje kijkt een foto van Osama bin

In haar nieuwe roman spreidt
Charlotte Mutsaers opnieuw
een grote strijdlust ten toon.
Ze lapt normen en waarden
aan haar laars. Het is niet
nieuw wat ze doet. Maar ze
durft.

Laden toe, ‘baard boven baard’,
een beauty, met zijn zachtmoedige
blik en dichterlijke inborst, zwij-
melt Dora.

Ongepast? Incorrect? Ongeloof-
waardig? Radicaal? Het is maar
hoe je het bekijkt. De creatieve ex-
plosie die Koetsier Herfst heet, naar
een melancholiek gedicht van die
heerlijke Osama, een titel die ‘vita -
liteit met vergankelijkheid ver-
zoent’, is de halsstarrige verdedi-
ging van de stelling dat ‘er maar
één realiteit is, die van jezelf’, en
dat er achter de speelsheid en de

In het nawoord bij de tweede
druk van Wijlen Mattia Pascal
schrijft Luigi Pirandello dat
sommige critici hem naar aan-
leiding van die roman een on-
waarschijnlijke plot verweten,
terwijl hij enkele jaren na het
verschijnen ervan een nieuws-
bericht in de krant heeft aan-
getroffen over een identiek ge-
val: een man die zijn eigen
doodsbericht in de krant leest.

In de ‘kroniek’ Het theater
van het geheugen diept Leonar-
do Sciascia een dergelijk piran-
dellesk geval van persoonsver-
wisseling op uit de Italiaanse
geschiedenis. De zaak gaat om
de kleine crimineel Mario Bru-
neri, die op 10 maart 1926
wordt gearresteerd na diefstal
van een bronzen vaas op het
Joodse kerkhof van Turijn. De
arrestant, een recidivist, wendt
totale amnesie voor en wordt
opgenomen in het gesticht
van Collegno. Na publicatie
van zijn foto wordt hij geïden-
tificeerd als Giulio Canella, af-
gestudeerd filosoof, die in de-
cember 1916 tijdens een veld-
slag in Monastir, Macedonië,
zou zijn verdwenen.

Er vormen zich twee kam-
pen. Enerzijds zij die geloven
dat Bruneri een oplichter is die
dit buitenkansje aangrijpt om
zijn straf te ontlopen, ander-
zijds zij die er heilig van over-
tuigd zijn dat de ‘geheugenlo -
ze van Collegno’ de betreurde
professor Canella is. Tot die
laatste groep behoort, merk-
waardig genoeg, Canella’s
vrouw. De zaak houdt Italië
maandenlang in de greep, pas
in 1931 doet het Hof van Cassa-
tie definitief uitspraak: de ge-
heugenloze van Collegno is
níet professor Canella.

In zijn nawoord stelt Sciascia
dat het schrijven van dit essay
‘puur divertimento’ voor hem
is geweest. Die schijnbare luch-
tigheid kan niet verhullen dat
Het theater van het geheugen
veel zegt over het oeuvre van
de Siciliaan, die met boeken als
Todo modo en De dag van de uil
inzicht wilde geven in de com-
plexiteit van de Siciliaanse
maatschappij, maar ook over
de Italiaanse politiek schreef.

De waarheid komt ook in het
gedrang in De dood van Ray-
mond Roussel. Deze Franse
schrijver wordt op 14 juli 1933
dood aangetroffen in zijn ho-
tel in Palermo. De neurastheni-
cus Roussel gebruikte verdo-
vende middelen, op een tafel-
tje wordt een slaapmiddel aan-
getroffen. Zelfmoord door
overdosis, of toch niet? Slordig
en dom recherchewerk van de
politie vertroebelt het zicht op
de ware toedracht, en ook Sci-
ascia komt niet tot een oplos-
sing. Integendeel: ‘De feiten
van het leven worden altijd in-
gewikkelder en duisterder,
dubbelzinniger en verdachter,
met andere woorden meer zo-
als ze werkelijk zijn als je ze
neerschrijft.’ Een Siciliaan weet
beter dan wie ook dat de waar-
heid duizend vermommingen
heeft.
Edwin Krijgsman

Stel dat je geen enkele foto van
jezelf hebt als kind, niet één
vastgelegde herinnering. Niet
omdat je fotoalbums bij een
brand verloren zijn gegaan,
maar domweg omdat ze nooit
hebben bestaan. Met dat ge-
mis proberen de Catalaanse
zusjes Laura en Moira in het
reine te komen in de mooie de-
buutroman Het meisje met de
negen vingers van Laia Fàbregas
(1973), die zelf van Catalaanse
origine is, maar al tien jaar in
Nederland woont.

De ouders van de zusjes ko-
zen ‘voor de oorspronkelijke
herinneringen en gevoelens’
en verklaarden daarmee de fo-
tografie tot verboden gebied.
De enige foto’s die zij maakten,
waren ‘gedachtefoto’s’, en ze
leerden hun dochters ook hoe
ze die moesten maken: door
intens een bepaald beeld op te
slaan in hun geheugen. De ou-
ders wekken de schijn dat het
een pedagogische kwestie was,
maar de echte reden zit dieper.
Dat voelen de meisjes heel
goed aan. Moira doorbreekt
het gebod door fotografe te
worden. Laura gaat pas vragen
stellen als ze begin dertig is en
haar hoofd te vol raakt met ge-
dachtefoto’s.

Fàbregas laat de herinnerin-

gen en gebeurtenissen in el-
kaar overvloeien. In een kun-
stig spel met leugen en waar-
heid, fantasie en werkelijkheid
legt ze het familieverleden
bloot, dat de sporen draagt
van de dictatuur van Franco,
die de ouders aan den lijve
hebben ondervonden.

Laura mist een pink en
schrijft: ‘Met tien vingers zou
ik niet gelukkiger zijn dan ik
nu ben.’ Maar vervolgens – in
haar schrift en haar fantasie –
vergaat het haar vingers als de
tien kleine negertjes. Macaber,
maar nuchter en invoelbaar
beschreven.

Later krijgt Laura telkens een
oude foto toegestuurd. Heeft
haar vader gezondigd en toch
foto’s gemaakt? De bekentenis
die volgt, is te simpel om te
kunnen overtuigen. Deson-
danks blijft het een boeiend
boek over de subtiele grenzen
tussen leugen, fantasie en
waarheid.
Edith Koenders

Dichters houden ervan zich al-
lerlei onzinnige beperkingen
op te leggen. Het dwingt hen
ertoe te zoeken naar woorden
die anders niet in ze opgeko-
men zouden zijn. Rijm, me-
trum, een ingewikkelde strofi-
sche opbouw, het zijn zelfgeko-
zen dwangbuizen die bevrij-
dend kunnen werken. Het epi-
gram is zo’n vorm die talloze
dichters heeft geïnspireerd om
in twee of vier regels een le-
vensdrama te verwoorden. Ca-
tullus en Martialis waren Ro-
meinse grootmeesters in het
genre, bij ons kennen we ze
van Huygens, Staring en Koe-
negracht. Dit is een voorbeeld
van Catullus, die beweert de
overspelige Lesbia onvoor-
waardelijk trouw te zijn ge-
weest:

‘Geen vrouw beweert terecht
dat iemand haar zoveel/ heeft
liefgehad als ik mijn Lesbia lief-
had./ Geen trouw was ooit zo
groot in welk verbond dan ook/
als die van mij aan jou toen ik je
lief had.’

Het zijn de herhalingen die
hier het werk doen. Maar er is
nog iets aan de hand: het ge-
dicht telt, in de vorm waarin ik
het hier gespeld heb, 160 te-
kens, inclusief spaties. Het zou
precies in een sms-bericht pas-
sen.

Sofie Cerutti (1972) is de uit-
vindster van de dichtvorm
‘160’. Sinds ze ermee begonnen
is, heeft ze vele amateurdich-
ters zover gekregen hun diep-
ste zieleroerselen aan hun tele-
foon toe te vertrouwen. Haar
website w w w. p r e c i e s 1 6 0 . n l is
p o p u l a i r.

‘Zoals sommigen / de vrijheid
niet kunnen verdragen, / smeken
/ opgesloten te / worden, voel ik /
mij als een vis in / het water, als /
gegoten in deze / zelfverkozen /
dwangbuis.’ Aldus Cerutti’s
poëtica, die een bundel tame-
lijk onbeduidende gedichten
heeft opgeleverd: ‘Zoals je de
maan/ haar naam geeft,/ de din-
gen groet,/ zoals je leert wat/ pijn
boos lief bang/ betekent, zoals je/
de taal uitvindt,/ de wereld leeft,/
het leven neemt.’ Het is duide-
lijk dat hier geen nieuwe taal
wordt uitgevonden.

Als genre is de 160 beslist
een vondst. Nu is het wachten
op de Catullus die er poëzie
van maakt.
Piet Gerbrandy

onwil tot relativeren die het ge-
drag van Maurice en Dora ken-
merkt, een groot medelijden
schuilt met alles wat weerloos is,
inzonderheid met de machteloos-
heid van dieren tegenover de zoge-
naamd verstandelijke mensen.

‘Radicaliteit bestaat niet’, houdt
Dora haar schrijver voor: ‘Er be-
staan alleen verschillende stand-
punten. Kijk maar naar de hori-
zon. Bij het geringste sprongetje
gaat hij al omlaag maar de lafaards
durven dat sprongetje niet te ma-
ken.’ Er bestaat alleen rechtvaar-

digheid: ‘Is het leven in een klein li-
chaam minder waard dan in een
groot? Dat zou je niet zeggen als je
de gebrekkige ouderenzorg afzet
tegen de overdreven aandacht
voor couveusewormen. Dat zou je
echt niet zeggen.’

Verwar daarom ook de lofzang
niet die Maillot aanheft op de
Nieuwe Leliestraat in de Amster-
damse Jordaan, waar het barst van
de aanbiddelijke huisdieren, al
dan niet in geborduurde vorm op
kussens (‘een bonte kunstnijver-
heids-zoo, dat is het’) met onge-
vaarlijke leut. Het is niet minder
dan een overlevingsstrategie, wat
dacht u daarvan? Alleen door de
‘School des Levens’, de consensus,
de goede smaak, de dwang van wat
wel mag en wat niet is toegestaan
aan je laars te lappen, maak je kans
om je eigen illusies en overtuigin-
gen gestand te doen.

Nieuw is het niet wat Charlotte
Mutsaers demonstreert, maar on-

verminderd is haar strijdlust, en
het vuurwerk van haar geen mo-
ment verflauwende proza werkt
geregeld op de lachspieren: ‘Kof -
fie?’, vroeg ze. ‘Graag.’ ‘Apfelstru -
del?’ ‘Graag.’ ‘Melk in de koffie?’
‘Graag.’ ‘Suiker erbij?’ ‘Graag.’
‘Voor een schrijver’, zei ze, ‘is uw
woordenschat tamelijk beperkt.
Of bent u zenuwachtig?’ Dit soort
dialogen durft het gros van
Mutsaers’ collega’s, tuk op doorge-
werkte dialogen die het aan na-
tuurlijkheid ontbreekt, zich zel-
den of nooit te permitteren.

Zij trekt zich daar niets van aan –
of nee, ze wordt door de conventio-
naliteit juist aangespoord het eens
op háár manier te zeggen. En ieder
die haar koddig of snoezig wenst
te noemen, kan direct de mond
spoelen. Bittere ernst is het, willen
we dat wel geloven? Ja, ook als
Maurice opmerkt dat je af moet
blijven van een man die ligt te pit-
ten in bed: ‘Dan doe je niet stiekem
zijn broek omlaag om met je
schalkse kop aan zijn zak te lur-
ken.’ Zo is het toch zeker? Net zoals
een vrouw let op een fijne geur als
het eenmaal zo ver is, ‘als ze met
andere woorden een brandschoon
en geurig bedje spreidt voor het
ejaculaat, dan getuigt dat van stijl,
begrip en inlevingsvermogen’.

Zo kun je de herfst, ook de herfst
des levens, met een gerust hart ver-
beiden. Want zo ben je gewapend
tegen de terreur van middelmaat,
die alle excentriciteit uit het be-
staan probeert te bannen. Poëzie
van een terrorist, sierkussens in de
Jordaan, een mobieltje dat op de
bodem van de Bloemgracht ligt en
ruisend antwoordt als je het belt,
een poedel die met zijn tongetje
hulp verleent in het liefdesnest,
een asbak in het wonderlijke Ja-
mes Ensor-museum in Oostende,
het ‘clownsneusje’ van Do dat ze
zielsgraag laat beplassen – het is
helemaal niet raar, al is het mis-
schien komisch; het wordt eerst en
vooral zomaar mogelijk, het denk-
bare krijgt vleugels en bestaans-
recht, in het mobiele circus van
deze oorspronkelijke geest, die
vanuit haar bonte koets met ver-
trouwen de winter tegemoet
wuift.

Arjan Peters

Home School
Charles Webb
Thomas Dunne Books, import Van Ditmar;
225 pagina’s; ! 27,99
ISBN 0 312 37630 8

Charles Webb ging
er wel van roken,
maar na 44 jaar ver-
scheen dan eindelijk
het vervolg op zijn

roman The Graduate, waarvan
de verfilming met Dustin Hoff-
man een megasucces werd.
Home School ligt sinds dinsdag
in de boekhandel. Webb zal er
waarschijnlijk, net als bij The
Graduate, niet rijk van worden.

Opnieuws

Straatarme, paffende schrijver laat eindelijk zien hoe het met Mrs. Robinson gaat

De hele wereld stopt met roken, maar
Charles Webb is weer begonnen. Alleen
met behulp van sigaretten kon hij Home
School af krijgen, het vervolg op The Gra-
duate na 44 jaar.

Het ranke boek verscheen afgelopen
dinsdag zonder veel fanfare. ‘Het lang-
verwachte vervolg op de The Graduate’,
vermeldt het omslag, waarop twee sexy
vrouwenbenen prijken.

‘Ik ging er eindelijk voor zitten, en he-
laas was het zijdelingse effect roken, wat
ik ook deed toen ik het origineel
schreef ’, vertelde Webb aan de Daily
News, een krant in New York. ‘Om de een
of andere reden was die drug nodig om
iets in mijn brein om te zetten.’

Charles Webb (68) is een zonderling
uit Californië die met zijn vriendin Fred
(voorheen Eve) in Engeland woont. Hij
was 24 jaar toen The Graduate, een ver-
rukkelijk boek over de amoureuze avon-
turen van de jonge Benjamin Braddock,
in 1963 een hit werd. De schrijver ont-
ving een schamele twintigduizend dol-

lar voor de filmrechten en de rechten
om in de toekomst iets met de karakters
te doen.

In 1967 volgde de gelijknamige film,
waarmee regisseur Mike Nichols, script-
schrijver Buck Henry en acteur Dustin
Hoffman sterren werden. The Graduate
leverde een Oscar en 120 miljoen dollar
op. Maar Webb kreeg slechts een scha-
mele tienduizend dollar na het eerste
succes van de Hollywood-productie.

Webb en zijn gezin zwierven door
Amerika en Europa. Hij schreef zes nau-
welijks opgemerkte romans en was bij
tijd en wijle blut en dakloos. Mensen
vroegen hem wat er met Ben Braddock,
Mrs. Robinson en haar dochter Elaine
was gebeurd. ‘Hoe moet ik dat nou we-
ten?’, zei Webb dan steevast.

Maar hij wist het wel en schreef de af-
gelopen jaren Home School. Het is een
lekker boek geworden, een zedenschets
van de progressieve elite in de jaren ze-
ventig. Ben en Elaine zijn van middelba-
re leeftijd, getrouwd en onderwijzen

hun twee zonen thuis in een saaie bui-
tenwijk boven New York, waarover ze
strijd moeten leveren met de autoritei-
ten. Ook Mrs. Robertson, Bens schoon-
moeder en voormalige geliefde, duikt
natuurlijk op. ‘Niet echt hetzelfde, niet
iconisch zoals The Graduate’, zei Webbs
redacteur Paul Sidey in het dagblad The
Los Angeles Times, ‘maar het heeft alle
humor en stijl van het origineel.’

Een van de redenen waarom Webb
zijn manuscript steeds bij zich hield,
was dat hij de rechten op de karakters
praktisch had weggegeven. Nadat de
Britse journalist Jack Malvern het ver-
haal hierover had verteld, kwam redac-
teur Sidey in actie. In Malverns artikel
stond dat Webb uit zijn huis gezet zou
worden omdat hij de huur niet kon be-
talen.

‘Het is makkelijk voor mensen van
kwaliteit om tussen de wal en het schip
te belanden’, zei Sidey. ‘Vooral in de uit-
geefwereld.’ Binnen een maand had hij
een boekcontract voor Webb geregeld.

Home School is opgedragen aan Malvern,
‘een onzelfzuchtige persoon’.

De eerste recensies in de VS waren ge-
mengd. ‘The Graduate mag een van de
meest memorabele boeken van de jaren
zestig zijn’, schreef The New York Sun,
‘Home School is een meelijwekkende op-
zet voor het filmische vervolg.’ Helemaal
niet, vond The Los Angeles Times: ‘Een
licht, grappig en bevredigend boek.’

Het kan Webb weinig schelen wat de
critici vinden en wat de verkoopcijfers
van zijn nieuwe boek zijn. ‘Ik schrijf om
persoonlijke redenen’, zei hij. ‘Ik denk
niet dat het leuk zou zijn om veel geld te
hebben.’

Hij is niet verbitterd en heeft geen
spijt; zonder het megasucces van de film
zou zijn eerste boek geruisloos verdwe-
nen zijn, vermoedt hij. Bovendien: ‘Al dit
drama, al deze financiële crises, het
heeft echt een rol gespeeld. De straatar-
me auteur is een stereotype dat me
past.’
Diederik van Hoogstraten

Vervreemding in migrantengezin
De tweede roman van Naema
Ta h i r is heel anders dan haar
seksueel getinte debuut. In
Eenzaam heden, over de lot-
gevallen van Pakistaanse mi-
granten in Londen, geeft zij
blijk van literaire ambities.

Het literaire debuut van Naema
Tahir (1970, Slough, Engeland) was
een in seksuele zin nogal explicie-
te roman. Een kostbaar geschenk
(2006) deed haar meteen in de stu-
dio van N OVA belanden, waar zij
geïnterviewd werd door Jeroen
P a u w.

Een beeldschone, internationaal
georiënteerde moslimauteur die
openhartig over seks sprak moest
vanzelf een prachtgast zijn. En zo
was het ook. Niet in de laatste
plaats omdat zij schaamteloos
flirtte met de presentator, die daar,
zo zou later blijken, kinderlijk
slecht tegen kon.

Maar Tahir had haar televisie-
roem vergaard en sindsdien is de

schrijfster een graag geziene gaste
in diverse programma’s. En dat
met maar één roman. Er zijn
schrijvers die daarvan dromen. An-
derzijds heeft succesvol debuteren
met zo’n seksboek ook wel weer
nadelen. Voortdurend meent men
dat de schrijfster zelf in opgewon-
den staat verkeert, en derhalve
niet geheel au sérieux genomen
hoeft te worden.

Dat Tahir nu een ander soort
boek heeft geschreven, is imago-
technisch gezien daarom een ver-
standige keuze geweest. Ook om-
dat het zo duidelijk is dat zij de
schrijverij verkiest boven al het an-
dere. Haar werk als juriste gaf ze er
bijvoorbeeld grotendeels voor op.
Aan haar nieuwe roman Eenzaam
heden is te zien dat het Tahir ernst
is, en dat ze literaire ambities
heeft.

Eenzaam heden vertelt het ver-
haal van het migrantengezin Mo-
hajer. Het begint met Humayun
Mohajer die vanuit Pakistan naar
Londen vertrekt om er als gastar-

beider aan de slag te
gaan. Hij vindt een
baantje. Na verloop
van tijd arrangeert
zijn vader een huwe-
lijk met een vrouw uit
zijn geboorteland. De
bruid komt naar Euro-
pa en droomt ervan
hier een bedrijf op te
zetten. Maar Hu-
mayun is er nauwe-
lijks voor te porren, hij
gaat op termijn liever terug naar
Pakistan.

Dan worden er drie kinderen ge-
boren. Allen zijn verwekt rond
steeds dezelfde datum, omdat va-
der Humayun het liefst nageslacht
wil dat geboren is op 14 augustus,
de Onafhankelijkheidsdag van
Pakistan. De eerste die wordt gebo-
ren is Dina. Zij is een jaar of twaalf
wanneer ze optreedt als de vertel-
ler in de roman. Het is een schat
van een kind. Ze is gezeglijk, trouw,
ambitieus en maakt zich het En-
gels snel eigen, omdat ze beseft dat

Profiel Joseph Conrad

Stefan Ve r w e y

In Noord-Oeganda lijkt een
hele generatie voor het leven
verwoest. Moses Isegawa
verhaalt in zijn vierde roman
over de kindsoldaten die in
louter wreedheid worden
g r o o t g e b ra c h t .

Hoe haal je de oorlog uit een kind?

Wereldwijd bestaan er ongeveer
een half miljoen kindsoldaten, van
wie er zo’n driehonderdduizend
actief betrokken zijn bij gevechts-
handelingen. Moreel mag dat een
drama zijn, militair gezien is het –
cynisch genoeg – alleszins begrij-
pelijk.

In veel opzichten zijn kinderen
de beste soldaten die een krijgs-
heer zich maar kan wensen. Ze zijn
snel, in staat tot een bijna blinde
kadaverdiscipline, gemakkelijk
manipuleerbaar en door hun ge-
ringe besef van de dood vaak uitge-
sproken moedig. Bovendien hoef
je ze geen soldij te betalen.

Wie niet horen wil, de vierde ro-
man van Moses Isegawa, vormt
een heldere en veelvuldig meesle -
pende illustratie van deze werke-
lijkheid. Het boek speelt in het
noorden van Oeganda, niet ver van
de grenzen met Soedan en Congo
(het vroegere Zaïre) en is geïnspi-
reerd op de terreur van het rebel-
lenleger van Joseph Kony, het Ver-
zetsleger van de Heer, die in deze
streek al twintig jaar huishoudt.

Isegawa vertelt zijn verhaal gro-
tendeels aan de hand van twee per-
sonages: de 16-jarige Beeda en de
15-jarige Azizima. De twee kennen
elkaar van jaren geleden. Ooit wa-
ren ze vrienden. Hun moeder had-
den elkaar beloofd voor elkaars
kinderen te zorgen, mocht een van
hen iets overkomen. Op een dag
wordt Azizima’s moeder ver-
moord en worden haar kinderen
door rebellen ontvoerd en opge-
voed tot soldaten. Azizima is in-
middels opgeklommen tot ma-

joor in het ‘Leger van de Heilige
Geest’.

Beeda is onderwijzer op de
dorpsschool die zijn moeder heeft
opgericht. Aan het begin van de ro-
man is het de enige onderwijsin-
stelling in de wijde omgeving die
nog niet door het rebellenleger in
as is gelegd. Maar een brief van bri-
gadier Balo, een jongen van 17 die
zelf nog op de school heeft geze-
ten, maakt duidelijk dat er aan
deze situatie een einde kan ko-
men.

Het is een van de vele intimida-
tiepraktijken die de rebellen toe-
passen om de bevolking bang en
gehoorzaam te houden, zodat het
regeringsleger geen poot aan de
grond krijgt.

De elkaar afwisselende vertel-
lersstandpunten tonen twee ge-
heel verschillende kanten van de
Noord-Oegandese werkelijkheid.
Beeda heeft een relatief bescherm-
de opvoeding genoten. Hij geniet

van het gezag dat hij heeft bij zijn
leerlingen en heeft heftige seksue-
le fantasieën over zijn collega, juf-
frouw Alaso. Azizima vindt zijn be-
vrediging in het bevelen en verne-
deren van zijn ondergeschikten,
luitenant Dagomin (15) en serge-
ant Kabalega (13), en het terrorise-
ren van weerloze burgers. Het af-
snijden van oren en het in brand
steken van huizen zijn daarbij fa-
voriete middelen.

I s e g aw a ’s portretten van de
kindsoldaten zijn overtuigend en
voor de lezer allesbehalve comfor-
tabel. Want hoewel de kinderen al-
lemaal hun eigen dramatische le-
vensverhaal hebben, dat alles in
een breder perspectief plaatst, is
hun handelen zo bruut en wreed,
dat het buitengewoon moeilijk is
empathie voor hen te ontwikke-
len.

Wie niet horen wil moet het voor-
al hebben van zijn verhalende
kracht. Stilistisch hapert het soms

(‘Als een overbelast juk was de hit-
te van de dag gebroken en maakte
plaats voor de koelte en het milde
licht van de avond’), sommige za-
ken worden meerdere malen uit-
gelegd, en de manier waarop het
perspectief van de twee hoofdper-
sonages hier en daar verschuift
naar bijfiguren, is onhandig. Daar
staat een goed gedoseerde couleur
locale – inclusief trompetneus-
hoornvogels, palmmarters, lanta-
na camerastruiken en malachiet
ijsvogels – t e g e n o v e r.

Keer op keer maakt Isegawa dui-
delijk dat de wreedheid van zijn
personages is terug te voeren op
de trauma’s die ze zelf hebben on-
dergaan. Hij toont daarmee ook de
uitzichtloosheid van de hele situa-
tie in Noord-Oeganda aan, waar
een hele generatie kinderen voor
het leven geestelijk verwoest lijkt.
Want inderdaad: je kunt een kind
uit de oorlog halen, maar hoe haal
je de oorlog uit een kind?

En als aan het slot, na een reeks
bloedige gebeurtenissen, een
woordvoerder van de regerings-
troepen de gevangen genomen
kindsoldaten een nieuw leven be-
looft, is het duidelijk dat zijn be-
doelingen op zijn minst ten dele
propagandistisch zijn. De rebellen
zijn monsters, het regeringsleger
is menselijk.

De hoop die aan het eind van
deze roman gloort, is maar schijn.
De wereld die hier wordt verbeeld,
is er een waarin opportunisme en
de wil tot overleven de centrale
menselijke waarden zijn. Vitaal,
maar keihard en amoreel.

Hans Bouman

Monument ale
auteur met
een klaaglijk
triviaal leven

Z ou er wel eens een ac-
countant of een andere
professional uit de bran-
che die zich heeft be-
kwaamd in het tellen van

andermans geld, naar het inko-
men van Joseph Conrad hebben
gekeken?

Schrijven doe je niet voor de ba-
ten, heet het vanouds, maar dat
heeft dan toch bepaald niet gegol-
den voor deze curieuze Pool die er
geen kon zijn en toen maar Engels-
man werd. Duizend woorden voor
de krant, nog geen tweederde van
dit stuk? Dat werd dan, omgere-
kend naar hedendaagse geldwaar-
de, achteneenhalfduizend Britse
ponden. Een mijmerend stuk over
de koopvaardij voor Lord North-
cliffe’s Daily Mail, om tijdens de
Eerste Wereldoorlog de stemming
er wat in te houden? Kassa: 42 dui-
zend pond – het vaderland riep
niet alleen, het tastte ook diep in
de beurs. Daar moet je tegenwoor-
dig ten minste vormgever voor
zijn, om dergelijke bedragen voor
een beetje knip- en plakwerk uit
ouder werk te toucheren.

Maar daar bleef het niet bij. Als,
begin vorige eeuw de nood in hui-
ze Conrad weer eens wat oploopt,
komt de overheid met een ‘Ro yal
Bounty’ ter grootte van bijna twee
ton, Engels geld, huidige waarde,
over de brug. Let wel, dan is er nog
geen sprake van een oeuvre en dus
evenmin van een oeuvreprijs – en
trouwens, dan nog: Ronald (‘idee -
tje!’) Plasterk zou de auteur al zien
aankomen, voor ‘een fooi’ van
tweemaal een ministerieel jaarsa-
laris na een leven lang groots
schrijven.

Conrads jongste biograaf, John
Stape, een man met een respecta-
bele staat van dienst als universi-
tair onderzoeker en een autoriteit
in de Conrad-kunde, krijgt er onte-
genzeggelijk zo nu en dan jeuk van
als hij in de loop van zijn recon-
structie van het leven van zijn held
voor de zoveelste keer weer eens
op diens gezanik over financiële
bekommernis stuit. Keer op keer
rekent hij dan diens royalty’s en
andere revenuen om, met toene-
mende verbittering.

Waar zou het trouwens allemaal

gebleven zijn? Bij Conrads dood,
in 1924, was er een aardig kapitaal-
tje over – en dat werd nog wat on-
derhouden doordat de verkoop
van zijn boeken doorging. De er-
ven hebben het er in enkele jaren
doorheen gejaagd, de weduwe
met kwalen, vetzucht en een jam-
merende familie, de oudste zoon
met een oorlogstrauma, gokzucht
en al weer: doktersrekeningen.
Toch stond die erfenis in geen ver-
houding tot wat de biograaf on-
derweg aan revenuen becijferd
heeft. Jaar in jaar uit laat Conrads
literair agent hem weten dat hij
zijn uitgaven, royaal boven een
half miljoen pond, nu toch echt
eens moet gaan temperen. Hij
mag veel verdienen, hij geeft onbe-
kommerd aanzienlijk meer uit.

Die extravagante levensstijl
duidt op ten minste twee belang-
wekkende karakteristieken: een
ongehoord succesvolle schrijvers-
loopbaan én een zekere zorgeloos-
heid, alle tobberige klachten ten
spijt. Allebei zijn ze intrigerend, al-
lebei dwingen ze zijn biograaf tot
nadere bezinning. Wat mankeerde
Conrad, wie dacht hij dat hij was
en waarom heeft hij niet alleen En-
geland omhelsd, maar omhelsde
Engeland hem ook?

D ie laatste kwestie wordt
nog interessanter in het
licht van wat er na Con-
rads dood met de waar-
dering van zijn werk is

gebeurd. Dat werk – 22 delen, in de
‘Uniform Edition’, inmiddels aan-
gevuld met negen secuur verzorg-
de banden waarin zijn correspon-
dentie is opgenomen – heeft zich
in de loop van de 20ste eeuw im-
mers geheel en al losgemaakt van
de persoonlijkheid en de levensge-
schiedenis van de auteur. Het is ge-
leidelijk aan de inspiratiebron ge-
worden van zowel generaties be-
langrijke schrijvers als de toets-
steen voor de strengste literatuur-
wetenschap. Daar lijkt de schrijver
wel los van te staan: zo monumen-
taal als Conrads werk is, zo triviaal
is zijn leven, of ten minste zijn per-
soonlijkheid.

Een burgerman en een snob, die,
zodra hij in de jaren negentig van

de 19de eeuw aan land was gegaan
en besloten had de brui te geven
aan zijn zeemansleven, zich erop
toelegde deftige landhuizen te be-
wonen in het gezapigste deel van
Engeland, het graafschap Kent, en
die veel van zijn tijd besteedde aan
het klagen over zijn gezondheid
en zijn inkomsten, aan het bezoe-
ken van dokters en het belagen
van financiers. Toen hij als schrij-
ver een zekere bekendheid had
verworven, stortten rijke verzame-
laars zich op zijn handschriften –
en hij had zijn typoscripten nog
niet klaar, of hij bood ze al ter ver-
koop aan. John Galsworthy, een ge-
neratiegenoot, beschouwde hij als
een van de grote schrijvers van zijn
tijd. Over de modernisten, die zich
hem na zijn dood toe-eigenden als
voorloper en voorbeeld, liet hij
zich nauwelijks uit. E.M. Forster, Ja-
mes Joyce en Virginia Woolf maak-
ten een begin met hun schrijvers-
loopbaan toen hij op het hoogte-
punt van zijn roem was. Maar tot
de Pool in zijn landhuis in Kent
drong dat niet door.

Schrijven was wat hem betreft
vertellen, rechttoe, rechtaan, liefst
over hachelijke avonturen van rui-
ge mannen op een nog ruigere zee.
Dat leek hij niet alleen te vinden,
dat vonden zijn critici ook. Bij zijn
dood wordt hij in de Britse kran-
ten herdacht als een schrijver van
zeeverhalen, van maritieme ro-
mans met een fikse scheut nostal-
gie erin. Hij had het grote zeilen
nog mee gemaakt, op de Indische
Oceaan en de Chinese Zee, en het
leek wel alsof hij mokkend van
boord was gegaan toen de stome-
rij het definitief van de wind had
gewonnen.

Daar kijken wij tegenwoordig
volslagen anders tegenaan: na de
Tweede Wereldoorlog zijn de aan-
delen-Conrad alleen maar geste-
gen en heeft de reputatie van een
curieuze zeevaarder die ten slotte
bij Dover aan land is gegaan om er
in zorgvuldig geciseleerd Engels
met een zwaar accent over zijn
avonturen te berichten, plaatsge-
maakt voor een geheel andere, één
die zelfs niet te verenigen is met
die eerdere. Het waren enkele
scherpzinnige critici die in de ja-

ren veertig en vijftig het werk van
Conrad vanuit de verkeerde kast
hebben overgeheveld naar die an-
dere, de eregalerij van de 20ste-
eeuwse literatuur. Zijn biografen –
en dat zijn er zo zoetjesaan heel
wat – deden de rest.

E en geval, een curieus ge-
val. En het interessante is
dat wij tegenwoordig zijn
boeken niet meer lezen
vanwege al die maritieme

opwinding, nostalgisch of niet. De
Conrad van onze tijd is pas interes-
sant zodra hij aan land gaat, zodra
hij – zie The Heart of Darkness – aan
de bovenloop van de rivier in het
ondoordringbare oerwoud een
verdoolde blanke aantreft die er
een mythologie van de beschaving
op na houdt, of wanneer hij zich in
de geest van zelfmoordterroristen
verplaatst, in The Secret Agent, of op
het moment dat hij zijn eigen
Dostojevski-roman probeert te
schrijven, Under Western Eyes, en in
de diepste krochten van de ver-
schillen tussen Rusland en het
Westen gaat wroeten. Conrad ligt
niet alleen op de divan, hij heeft
zelf hele beschavingen in zijn be-
handelkamer geanalyseerd.

Vreemd geval, zoals die hele zee-
vaarderij al eigenaardig is voor ie-
mand die op onoverbrugbare af-
stand van de zee, in Podolië, ter we-
reld kwam, eind 1857. Hij was de
zoon van etnisch-Poolse groot-
grondbezitters, net geen adel, die
in de onafzienbare vlaktes van wat
toen Rusland was en tegenwoor-
dig Oekraïne zaten te mokken over
hun verloren vaderland. Van mok-
ken kwamen complotteren en
emigreren: de vader van Józef Teo-
dor Konrad Korzeniowski (zijn
ware naam; ‘Joseph Conrad’ was
een vriendelijke geste aan de En-
gelsen én aan de boekhandel)
moest voor zijn Poolse nationalis-
me boeten met een verbanning
naar de winterse streken in het ui-
terste noorden van Rusland. Hij
stierf aan de gevolgen ervan toen
zijn zoontje nog geen twaalf was.
Die werd vervolgens opgevangen
door een oom van moederszijde
en nog verdere verwanten die de
wijk hadden genomen naar West-
Europa. Het milieu van samen-
zweerders tegen de Russische
staat, thuis of in ballingschap, dat
Conrad in Under Western Eyes zo
pijnlijk precies tekent, kende hij
van binnenuit.

Dan begint de zwerftocht van
een jongen met aanpassingspro-
blemen, een zwerftocht die een
voorlopige apotheose vindt wan-
neer die jongen, afwijkend van alle
familietraditie, in 1874 in Marseille
aanmonstert. Je hoeft niet eens
een passie voor de psychoanalyse
te koesteren om daar grote en in-
trigerende vragen te zien opdoe-
men. In literair opzicht is het geen
wonder dat tegenwoordig de no-
velle The Shadow Line – A Confession
als een hoogtepunt in zijn werk
wordt gezien: in zijn laatste roman
Exit Ghost brengt Philip Roth er
nog een hommage aan. In die no-
velle benoemt én beschrijft Con-
rad de schemerzone tussen adoles-
centie en volwassenheid, die mys-
terieuze passage van de ene wereld
in de andere, even onverbiddelijk
als lastig benoembaar.

E igenlijk heeft hij niet eens
zo gek lang op zee geze-
ten: begin jaren negentig
houdt hij het al voor ge-
zien, na een overigens

vlotte en succesvolle loopbaan aan
boord. In deerniswekkende om-
standigheden begint hij, in Lon-
den, te schrijven. De eerste roman

van Conrad werd Almayer’s Folly –A
Story of an Eastern River. Het verhaal
staat dicht bij zijn belevenissen, al-
thans wanneer wij zijn biografen
mogen vertrouwen.

En daarmee komen wij bij het
wonderlijkste aan Conrads Nachle -
ben, aan wat er, vanaf de herwaar-
dering van zijn werk, met zijn re-
putatie en de statuur van zijn werk
is gebeurd: die lijken zich van el-
kaar te hebben losgezongen. Con-
rad heeft nogal wat mystificaties
in omloop gebracht over zijn af-
komst en belevenissen, en zijn eer-
ste bewonderaars, die direct na
zijn dood zowat allemaal hun her-
inneringen aan hem hebben opge-
tekend, hebben er nog een schepje
bovenop gedaan: zij hebben hetzij
zijn verhalen geloofd, hetzij er zelf
nog enkele bij verzonnen. Werk
aan de winkel voor de biografen
die zich in de eerste plaats ontmas-
keraars voelen, een procedure die
dan allicht ook op de romans van
toepassing is. Die romans worden
dan als het ware gecontroleerd op
hun authenticiteit, op hun over-
eenkomsten met de door de au-
teur geleefde werkelijkheid.

Tegelijkertijd leest niemand die
romans om hun historische gel-

digheid, maar juist om hun more-
le en psychologische inzicht. Zo
ontstaan er algauw twee werkelijk-
heden: die van de studie over de
auteur én die van de analyse van
het werk. In toenemende mate lij-
ken die twee niets meer met elkaar
te maken te hebben: ook John Sta-
pe ontkomt daar niet aan. Hij is
een strenge onderzoeker die ieder
feit of verdichtsel uit Conrads le-
vensloop nauwgezet heeft ge-
toetst, maar tegelijkertijd over dat
werk niet veel nieuws te berde te
brengen heeft. Het lijkt soms wel
alsof Conrad zijn oeuvre schreef in
de vrije uren tussen het boekhou-
den en het klagen door, in een
trance, alsof hij iemand anders
was. Verschillende levens, inder-
daad, levens bovendien die niet
met elkaar verweven waren: een
zeeman, een schrijver, een zeur.

het haar kans op een
beter leven vergroot.

Dina moet zich zien
te verzoenen met haar
plaats in het gezin,
waar ze als meisje wei-
nig voorstelt. Alle pri-
vileges zijn voor haar
jongere broer. Hunke-
rend naar aandacht,
maakt niet uit van wie,
desnoods van de juf,
doet Dina op school

vreselijk haar best. Ze wil híer aar-
den, in Europa liggen haar wor-
tels.

Met veel nadruk beschrijft Tahir,
wier biografie opvallende overeen-
komsten vertoont met haar perso-
nage, hoe het meisje werkelijk op
de grond gaat liggen om te worte-
len. Terwijl vader Humayun zich
steeds meer ontheemd voelt en
zich ontpopt als een traditionele
Pakistaan, verlangt Dina ernaar
blond haar te hebben en is ze fer-
vent liefhebber van de Union Jack.

Het zijn deze verhalen inclusief

hun tegenvoeters die we uit de
non-fictie kennen; uit columns, in-
terviews en essays van verschillen-
de auteurs van uiteenlopend kali-
ber: Ayaan Hirsi Ali, Kees Beek-
mans, Hassan Bahara, Fadoua Bou-
ali.

Tahir schreef ze zelf ook, maar
het mooist en ook treffend samen -
gevat zijn al deze uitingen door ge -
schiedschrijver Oscar Handlin,
aangehaald door Paul Scheffer in
diens Het land van aankomst
(2007): ‘De geschiedenis van immi-
gratie is de geschiedenis van een
vervreemding en de gevolgen
daarvan.’

Toch, hoe goed Tahirs roman ook
in deze tijd past, een bruikbaar en
evenwichtig boek, zo’n boek waar-
naar we kunnen verwijzen zoals
naar Max Havelaar of De Duivelsver-
zen, is Eenzaam heden helaas niet.
Dat ligt aan Tahirs idee dat ze het
van literatuur moet hebben. Een li-
teraire tekst, daar moet assonantie
in, alliteratie, beeldspraak, verge-
lijkingen, de hele santenkraam.

Daaraan zie je vooral dat ze haar
best heeft willen doen. Maar al die
vlijt leidt nogal af. Tot halverwege
houdt ze het vol ‘geluidloos,
groots, sloom en loom’ in een zin
te stoppen. Daarna wordt het min-
der; met hakklikken als ze lopen be-
doelt, of het flapperen van neusvleu-
gels als het trillen of trekken moet
zijn, probeert ze Hafid Bouazza na
te doen. Het eind van de geschiede-
nis is eraan geplakt, willekeurig.
Alsof Tahir tot halverwege geboeid
heeft zitten werken, daarna haar
interesse verloor en het boek toen
maar braaf heeft afgemaakt. Jam-
mer van zo’n goed verhaal. Jam-
mer dat het niet wat beter is ge-
schreven.

Daniëlle Serdijn

Maskers in het James Ensor-museum te Oostende. Foto Martine Franck/ Magnum Photos/ HH

Hij heeft veel mystificaties over zichzelf in omloop
gebracht. In een nieuwe biografie wordt gepoogd
de persoonlijkheid en betekenis van Joseph Conrad
te ontraadselen. Door Michaël Zeeman
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Je moet afblijven van een man die ligt te
pitten in bed: ‘Dan doe je niet stiekem zijn
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