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Wilbur is in zee gesprongen,maar wordt gered

H
oeveel schuldgevoelens, hoeveel
tegenslag kan eenmens verdra-
gen zonder onder deze last te

bezwijken?Wanneer is het punt be-
reikt dat zelfmoord de enige uitweg
lijkt? En is er na eenmislukte zelf-
moordpoging een weg terug naar nor-
maliteit en geluk?
Over deze vragen gaat de opmerkelij-

ke roman Naar huis zwemmen van de
Zwitserse schrijver Rolf Lappert. De
hoofdpersoonWilbur Sandberg, twin-
tig jaar oud, is klein, bleek en schriel.
Zijn grote held is BruceWillis. Hij heeft
al zijn films gezien; films die voedsel
zijn voor zijn gewelddadige fantasie. In
deze fantasieën vlucht hij voor een le-
ven ‘dat niets voor hem betekende’. Be-
vrijding, zomeent hij, kan alleen de
dood brengen. De eerste zin van de ro-
man luiden dan ook: ‘Vandaag is de dag

dat ik sterf.’ Waarom dat niet het geval
is, zal de roman in de volgende 486 pa-
gina’s duidelijkmaken.
Lappert, in 1958 in Zürich geboren,

bereikte in 2008met Nach Hause
schwimmen een hoogtepunt in zijn lite-
raire carrière. Hij werd in Zwitserland
genomineerd voor een belangrijke
prijs en kreeg uiteindelijk een andere.
De Neue Zürcher Zeitung schreef: ‘Nach
Hause schwimmen is niet alleen tot nu
toe Rolf Lapperts beste boek, maar ook
een van de rijkste, kleurrijkste en ont-
roerendste romans van de jongste Zwit-
serse literatuur.’
Van deze roman is nu een Nederland-

se vertaling verschenen, en wie deze
vertaling leest, zal snel geneigd zijn dit
oordeel te volgen. Want deze roman is
rijk aan verhalen, kleurrijk in de be-
schrijving van personages en land-

schappen, en het leven van de jonge
Wilbur zal niemand onberoerd laten.
Lappert is een kosmopoliet, en dit

weerspiegelt zich in dit werk. Wilbur,
zoon van een Iersemoeder en een
Zweedse vader, wordt geboren in Ame-
rika. Vanaf zijn te vroege geboorte is hij
alleen op de wereld. Zijnmoeder sterft
in het kraambed en zijn vader is spoor-
loos verdwenen. Wilbur is alleen, maar
niet eenzaam. Zijn Ierse grootouders
halen hemnaar Ierland, waar hij dank-
zij de ‘onmetelijke liefde’ van oma Orla
gelukkige kinderjaren heeft, zij het dat
dit geluk wordt overschaduwd door
het zonderlinge gedrag van zijn opa.
NaarmateWilbur ouder wordt, gaan

de vragen over zijn geboorte en af-
komst een grote en kwellende rol spe-
len. Zij verhinderen dat de hoogbegaaf-
de jongen een normale ontwikkeling
doormaakt en zichmet het leven ver-
zoent.
Lappert heeft zijnmeeslepende ro-

man knap gecomponeerd. Hij volgt
twee verhaallijnen. Het ene verhaal
speelt min of meer in het heden. Wil-

bur is 20 jaar, leeft in New York en is in
zee gesprongen. Hij wilde een eind aan
zijn ontspoorde levenmaken, maar hij
wordt gered.
Als hij weer bijkomt, bevindt hij zich

in een kliniek voormensen die een zelf-
moordpoging hebben ondernomen.
Langzaam keren zijn ‘geschonden her-
inneringen’ terug, herinneringen aan
wat er de afgelopenmaanden in New
York is gebeurd. In deze kliniek leert hij
Aimee kennen, die zijn leven een beslis-

sende wending zal geven. Dit alles
wordt in de ikvorm verteld; Wilbur is
aan het woord.
Daar doorheen wordt het verhaal ver-

teld vanWilburs verleden; zijn geboor-
te, het Amerikaanse kindertehuis, zijn
jeugd in Ierland, eerst bij Orla en later
bij pleegouders, zijn verblijf in Zweden
op zoek naar zijn vader, zijn tijd in een
verbeteringsgesticht en zijn terugkeer
naar Amerika, waar de zoektocht naar
zijn vader wordt voortgezet. Dit alles
wordt door een derde verteld.
Die twee verhaallijnen komen steeds

dichter bij elkaar tot ze elkaar snijden.
Op dat snijpunt is Wilbur ‘naar huis ge-
zwommen’. Hij is terug in Ierland, zijn
liefde voor Aimee was groter dan de af-
keer van het leven. Zij heeft hem gered.

Jan Luijten
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Rolf Lappert: Naar huis zwemmen.

Uit het Duits vertaald door Jan Bert Kanon.

Signatuur; 486 pagina’s; € 19,95.

ISBN 978 90 5672 326 2.

Hij is terug in Ierland,
zijn liefde voorAimee
wasgroterdanzijn
afkeer vanhet leven

Recensies kort

Zabaglione

Iris is het ro-
mandebuut
vanMaarten
van Buuren
(1958) die enke-
le jaren terug
opzien baarde
met het relaas
over zijn de-
pressie in Kik-
ker gaat fietsen!
Van Buuren is

in het dagelijks leven hoogleraar
Franse letterkunde in Utrecht. En
hoewel de twee in elkaars verlengde
liggen is (over) literatuur lezen niet
vanzelfsprekend hetzelfde als litera-
tuur schrijven.
We volgen Bas. Hij blikt terug op

de periode dat hij onderzoek deed
aan de universiteit vanWaalstad,
wat nogal opzichtige literatuurtaal
is voor Nijmegen. Daar werd hij
schoorvoetend verliefd op Iris. Zo-
veel jaren later laat zij hemweten
dat hij, Bas, en niet Jos, zijn rivaal
van destijds, de vader is van haar
zoon.
De roman begint zo: ‘Wanneer

kwam ik voor het eerst in aanraking
met Iris.’ Waarop Van Buuren de he-
le geschiedenis opdist en allesmet
veel aplomb en tot in belachelijke
details uitlegt. Een voorbeeld: be-
schrijft Van Buuren wat de persona-
ges als dessert hebben, zabaglione,
dan vertelt hij daar ook bij wat de in-
grediënten zijn, hoe de textuur
moet wezen enwat ermis kan gaan
bij het bereiden ervan.
Ander voorbeeld betreft de tussen-

tijdse conclusies van Bas’ literatuur-
wetenschappelijke onderzoek: ‘Ik
merk dat Proust heel anderemetafo-
ren gebruikt danMusil en die weer
heel andere dan Zola.’ Asjemenou
zeg.
Helemaal fraai wordt het wanneer

Bas de promovendus uitlegt waar-
om de genoemde drie schrijvers zul-
ke grootheden zijn: ‘niet vanwege de
avonturen’, maar doordat ze ‘een on-
benullig onderwerp omtoveren tot
iets prachtigs door hun stijl.’
Braaf werken we dit hybride ge-

val – iets tussen syllabus, memoires
en roman in – door. We lezen over
feestjes, seks, een vakantie, maar
worden almet al niks wijzer. Behal-
ve een goed recept voor zabaglione.

Daniëlle Serdijn
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Maarten van Buuren: Iris.

De Arbeiderspers; 240 pagina’s;

€ 18,95.

ISBN 978 90 2957 502 7.

POËZIE

Mooiemomenten

De belangrijk-
ste 20ste-eeuw-
se Cypriotische
dichter Kostas
Montis (1914 -
2004) is heel
zijn leven zijn
specifiek eigen
vorm, die hij al
vroeg in zijn
dichterschap
gevonden had,

trouw gebleven. Naast romans en
langere gedichten schreef Montis
duizenden kleine puntdichten, die
hij ‘momenten’ noemde en ongeor-
dend in een groot aantal bundels
onderbracht. Dicht bij het aforisme
liggende poëtische notities zijn het,
van somsmaar een of twee regels
(‘Wat een tonnen zwijgen zijn er nodig
/ om een woord uit je te krijgen, m’n
poëzie’).
Waarheid, schoonheid, vrijheid,

liefde, verdriet, natuur, de evolutie,
tijd, ouderdom, dood, demenselijke
waardigheid – het is maar een greep
uit het scala van steeds weer opdui-
kende thema’s.

Een bij tegen het raam

Kijkt u eens hoe ze precies dezelfde fout
maakt als wij
en al gonzend omhoog vliegt
en er telkens tegenaan botst
op zoek naar een kier omweg te komen

ze weet niet hoe laag de kieren zitten,
ze weet niet dat de kieren vlak bij de
vloer zitten
en dat ze alleen maar lopend,
en dat ze alleen maar stil en gebogen,
zonder gegons en gevlieg,
erdoor zal kunnen.

Eenmin of meer chaotische, ‘ver-
brokkelde samenhang’ is zijn enor-
me oeuvre, waaruit een overwegend
melancholiek levensgevoel oprijst.
Door de springerigheid, de quasi-na-
ïviteit en de knorrige humor van al
die brokstukken en scherfjes doet
het tevens aangenaam relativerend
aan.
Dat Hero Hokwerda erin geslaagd

is veel van dat alles over te brengen,
is een prachtige prestatie.

Erik Menkveld
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Kostas Montis: Momenten en andere

gedichten.

Keuze, vertaling en nawoord Hero Hok-

werda.

Uitgeverij Ta Grammata; 512 pagina’s;

€ 22,50.

ISBN 978 90 8089 428 0.

NON-FICTIE

STEFAN VERWEY

Spindoctor tijdens EersteWereldoorlog

Joan Hemels
neemt ons in Een
journalistiek ge-
heim ontsluierd
mee terug naar de
EersteWereldoor-
log, met Neder-
land als de neu-
trale buffer tus-
sen enerzijds
Duitsland en de
dubbelmonarchie

Oostenrijk-Hongarije, en anderzijds En-
geland, datmet Frankrijk en Rusland
de Triple Entente vormde. Hemels’ on-
derzoek resulteert in het beeld van een
perscultuur die nog niet voorbereid is
op subtiel georganiseerde propaganda
en voorlichting, in dit geval geleid van-
uit Oostenrijk.
Hoofdpersoon in deze journalistiek-

historische casus is Robert Saudek, een
Boheem diemet Oostenrijks geld in
Den Haag een persdienst, het Hol-

landsch Nieuws-Bureau, opzette om de
publieke opinie te beïnvloeden. Saudek
deed dat zo goed dat hij niet alleen het
vertrouwenwon van de Nederlandse
persmaar zelfs van ‘de vijand’ in Frank-
rijk, Engeland en Amerika. Uiteraard
wil Hemelsmet zijn verhaal ook licht
werpen op begrippenwaarmee wij te-
genwoordig bekend zijn: gekleurde
maar toch onverdacht ogende voorlich-
ting, de schijn van journalistieke be-
trouwbaarheid, en de snelheid van de
nieuwsgaring. Hemels karakteriseert
Saudek treffend als een ‘handige scha-
vuit’ maar ook als een ‘knappe spindoc-
tor avant la lettre’.

Ed Schilders
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Joan Hemels: Een journalistiek geheim

ontsluierd.

Spinhuis Uitgevers; 270 pagina’s; € 29,50.

ISBN 978 90 5589 308 9.
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Geboren verteller

‘Denk aan een
kasteel. Jouw
hoofd is een
prachtig kas-
teel. Jij bent al-
tijd gelukkig
verdwaald, do-
lend door de
gangen (…)
Dansend. Roe-
pend. Door
rood en groen

en blauw. Onder sluiers van stilte en
muziek. Eeuwig geboeid en verwon-
derd’, zegt pastoor Goeghebeure in
De verzonken jongen, de strak gecom-
poneerde en losjes vertelde debuut-
roman van Jan Vantoortelboom (Tor-
hout 1975, docent Engels aan de Ho-
geschool Zeeland).
De pastoor heeft het tegen de dan

bijna zestienjarige Stoffel, die net
zijnmoeder heeft begraven ‘onder
godslasterlijk gevloek van voetbal-
supporters’ omdat het kerkhof nu
eenmaal naast het voetbalveld ligt.
Door haar vroegtijdige dood is zijn
relatief zorgeloze jeugd voorbij,
waar al eerder barsten in waren ge-
komen door de zelfmoord van zijn
opa Victor.
Vantoortelboom is een geboren

verteller. Hij wisselt fraaie, poëtische
natuurbeschrijvingen af met rauwe
dialogen, die doorspekt zijnmet
Vlaamse woorden en vloeken. Ver-
der vervlecht hij de geschiedenis,
vooral die van De Grote Oorlogmet
treffende beelden in het verhaal.
Het litteken dat het gezicht van

Opa Victor in tweeën splijt, voedt de
fantasie van de jonge Stoffel en de
vele geruchten die in hetWest-
Vlaamse dorpje Elverdinge de ronde
doenwakkeren zijn nieuwsgierig-
heid verder aan.
Stoffel, die aan het eind van de ro-

man de waarheid kent, licht telkens
een tip van de sluier op door het ver-
leden te reconstrueren. Ruim-
schoots voor het einde van de ro-
man vermoed je hoe de vork in de
steel zit. Als alles ten slotte netjes
wordt uitgelegd, is dat eigenlijk
jammer. Vantoortelboom bewijst
met deze levendige roman immers
dat de grootste kracht juist in de ver-
beelding schuilt.
Volgens eigen zeggen schreef Van-

toortelboomde roman in een roes,
en zo lees je hem ook.

Edith Koenders
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Jan Vantoortelboom: De verzonken

jongen.

Contact; 299 pagina’s; € 19,95.

ISBN 978 90 2543 586 8.

FictieMeeslepende en ontroerende roman van
Rolf Lappert, een van de belangrijkste heden-
daagse schrijvers uit Zwitserland.

T
wee fotoboeken heeft grafisch
ontwerper Esther Krop (1974)
tot nu toe uitgegeven, van
MarikenWessels. Het derde
project van Alauda Publicati-

ons (Alauda is haar tweede naam, Latijn
voor veldleeuwerik) wordtminstens zo
apart: de negentien brieven die Arnon
Grunberg (1971) tussen 7 juli 1992 en 14
september 1993 richtte aan haar zelf,
Esther Krop dus. Dat komt niet vaak
voor, dat de ontvanger van brieven van
een nog springlevend auteur als uitge-
ver opereert.
Vanzelfsprekend heeft Krop de schrij-

ver toestemming voor publicatie ge-
vraagd, zegt ze, in haar kantoor in Am-
sterdam. ‘Nu alweer twee jaar geleden.
Arnon logeerde toen in Leidsche Rijn.
Daar ben ik heen gegaan, om hemdit
te vragen. We hadden elkaar sinds 1993
nooit meer gezien. Die brieven zijn
toch privé, zei Arnon eerst. Hij voelde
zich een beetje ongemakkelijk, omdat
de brieven nooit voor de openbaarheid
bedoeld zijn geweest. Maar nadat we er
over hebben gepraat, en hij zijn brie-
ven weer heeft gelezen, ging hij ak-
koord.
‘Los van de inhoud vind ik het ook

bijzonder om te laten zien dat die brie-
ven nog op demachine zijn getypt, en
toen ondertekend, en in een envelop
gedaan – het was de tijd dat dat ouder-
wetse handwerk nog nét bestond.’
Documenten uit de periode dat

Grunberg nog niet Arnon Grunberg, de
alom bekende schrijver was, maar een
beginneling. Zijn eerste grote publica-
tie, de roman Blauwemaandagen
(1994), moest nog verschijnen – in 1993
was hij met dat boek bezig. Tevoren was
hij verwijderd van het Vossius Gymna-
sium, had toneelstukken geschreven
en teksten in kleine uitgaven gepubli-
ceerd, en een paar boekjes onder de uit-
geversnaam Kasimir.

Esther Krop: ‘Op eenmiddag in 1992
kocht Arnon in Galerie Guido de Spa in
Amsterdam een speciaal vormgegeven
dichtbundel vanmij uit 1991, die daar
tentoonwerd gesteld. Bij de opening
hebbenwe elkaar toen ontmoet. Kom
een keer langs in de Van Eeghenstraat,
zei hij toen. Dat heb ik gedaan. Terwijl
ik aan de kunstacademie in Enschede
studeerde en daar woonde, gingenwe
elkaar schrijven.’
Interessantmateriaal, vindt Krop, bij

het teruglezen van zijn brieven – de ha-
re zijn niet bewaard gebleven. ‘Heel
veel persoonlijks overmij staat er niet
in zijn brieven, viel me op. Hij heeft het
vooral veel over het schrijven, en zijn
drijfveren, die ernstig verschillen van
demijne. ‘Het scheppen van dingen sla
ik nog steeds het hoogste aan. Maar
meer dan in het verheerlijken van een
moment, of in het uitdrukken van een
bepaald soort berusting ligt voormij
het schrijven voor een belangrijk deel
verborgen in de woede die ik voel en de
drift. Ik ben woedend overmijn lot en
woedend overmijn leven omdat het
onvolmaakt is, omdatmisschien alleen
de dood het zou kunnen volmaken, en
door te schrijven probeer ik iets daar-
van te vervolmaken voordat het niet
meer kan.’ Dat schrijft hij me, en ook ‘ik
ben geobsedeerd door de vernietiging.’
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Arjan
Peters

Van Dis dus

D
e laatste jaren heeft de Li-
bris Literatuurprijs aan ge-
zag ingeboet. Sommige ju-

ry’s bekroonden niet het beste
boek, maar een ludiek alternatief.
Dat is de organisator niet ont-
gaan. De boekhandelsketen Libris
wil niet geassocieerd wordenmet
een prijs voor een onverkoopbaar
boek. Daarom is het reglement
onlangs veranderd. D. Hooijer en
Bernard Dewulf zouden nu niet
meer kunnenwinnen.
Tijdens het diner voorafgaand

aan de uitreiking van vorig jaar,
ben ik nog op het toenmalige ju-
rylid Susan Smit toe gestapt om
te vragen of ze haar hart wel had
laten spreken bij het kiezen van
de winnaar. ‘Waarom denk je dat
ik vanavond hier zit?’, was haar
antwoord, en ze knikte naar tafel-
genoot Tom Lanoye. Toch jammer
dat Susan Smit haar collega’s niet
had kunnen overtuigen. Dewulf
won.
Het huidige nominatie-rapport

maakt één ding duidelijk: de jury
houdt van een beschaafd grapje.
Datmoet de reden zijn dat Mar-
griet deMoor is gepasseerd, die
in haar uitstekende roman De
schilder en het meisje niet aan
grappen doet. Daarom kwamNai-
ma El Bezaz evenmin op de short-
list, die in Vinexvrouwen ook on-
beschaafde grapjes durft tema-
ken.
Onze schrijvers ‘brengen de

chaos in huis, de narigheid is op
lowcost-afstand’, viel de jury in
het algemeen op. Ze berichten
veelal over ‘de teloorgang van de
idealen en het engagement’. Veel
boeken zijn literaire thrillers zon-
der kwaliteit: ze ‘doen niet trillen,
om het zomaar eens uit te druk-
ken’. Al ginnegappendmiste de
jury het beste debuut van 2010:
Alles is altijd fictie van Daphne
Huisden.
Dat rapport begintmet een ci-

taat vanMontesquieu. Ik hoor
het jury-voorzitter Philip Freriks
maandag graag uitspreken, ter-
wijl hij over zijn leesbril de zaal
in kijkt. Hij kent genomineerde
Adriaan van Dis goed, uit hun bei-
der woonplaats Parijs. Jurylid Ton
Anbeek was veertig jaar geleden
almet Van Dis bevriend. Jurylid
Louise Fresco is hem ook herhaal-
delijk tegengekomen. En als er íe-
mand een dankwoord vol be-
schaafde grapjes kanmaken, dan
Adriaan.
Een verkoopbare winnaar.

‘Arnon begon, ik stopte’

1
Jean M. Auel

Het lied van de grotten

A.W. Bruna (5)

2
Herman Koch

Zomerhuis met zwembad

Anthos (14)

3
Annejet van der Zijl

Sonny Boy – filmeditie

Querido (106)

4
Martin Bril

Het evenwicht

Prometheus (2)

5
Jenna Blum

Het familieportret

De Boekerij (26)

Tussen haken het aantal weken dat

het boek in de CPNB-topzestig staat.

BESTSELLER
TOP5

p1

Links: boekomslag met Arnon Grunberg in de vroege jaren negentig. Rechts: Esther Krop nu. Foto Joost van den Broek / de Volkskrant

Volgende week verschijnen de brieven die de jonge Arnon Grunberg in 1992-’93
schreef aan de nog jongere Esther Krop. Achttien jaar later geeft zij ze uit, met zijn
toestemming. Door Arjan Peters

‘Overmijn gedichten was hij gaande-
wegminder lovend, hij kon zelfs tekeer
gaan als ze te zoetsappig of idealistisch
waren. Dat deed hij op een geestige,
maar ook uiterst scherpemanier. Zijn
kritiek was, voorzichtig gezegd, geen
stimulans. Dat is het grote verschil tus-
sen ons: deze brieven tonen hem in zijn
opkomst, hij heeft zijn stiel al bijna on-
der de knie – de herhalingen, de humor,
de woede, alles wat hem typeert is al
aanwezig – en voormij is deze briefwis-
seling eigenlijk de bezegeling van het
einde vanmijn prille schrijverschap.
‘Het was een kwetsbare levensfase,

voor ons beiden. Je bent aan het uitzoe-
ken wie je bent, en wat je wilt worden.
Dit soort discussies, met grote woorden
en al, met passie en onzekerheid, voer
je nietmeer als je eenmaal 35 bent.
‘Hij kon geweldig pesten. Schreef me

bijvoorbeeld dit: ‘In de laatste zin van je
brief ging je de beledigde leverworst
spelen. Dank je wel, schreef je, omdat ik
het gewaagd had aan de grote Esther
Krop te schrijven dat zemaar gewoon
aan het werkmoest gaan (...) Schoon-
heid is niet kapot te krijgen. Esther
heeft het net gezegd. Zo ik ga numet
deze hamer de tanden uit jemond
slaanmaar daarmoet je nietmoeilijk
over doenwant de schoonheid is niet
kapot te krijgen. Zo in een klap verlost

van tandenpoetsen.’ Krop: ‘Op sommi-
gemomenten had Arnon natuurlijk
groot gelijk. Zo geweldig warenmijn
gedichten niet. En hij boordemijn
idealismemeteen zo hard de grond in,
dat ik al snel begreepmet hem daar
niet over te kunnen praten. ‘Hartstoch-
telijk oneens ben ik hetmet je opmer-
king dat de lieve vrede belangrijker is
dan de waarheid’, schreef hij me. Daar-
om is het dood gelopen, we hadden
niet genoeg gemeenschappelijke inte-
resses.
‘Een jaar later werd Arnon een natio-

nale bekendheid, met Blauwemaanda-
gen. Vanaf toen heb ik hemniet zo goed
gevolgd. Sinds kort hebbenwe pas
weer contact, vanwege deze uitgave. Ik
ben na Enschede naar Amstelveen ver-
huisd om filosofie te studeren aan de
VU, tweemaandenmaar, en daarna aan
de Rietveld Academie en De Ateliers. Ja-
ren heb ik gewerkt als beeldend kun-
stenaar, maakte grote sculpturen en in-
stallaties. Die periode liep af toen ik in
2002 als autodidactmet grafisch ont-
werpen begon.’
‘Ik geloof niet dat ikmij verschrikke-

lijk aangetrokken voelde tot haar, maar
ongetwijfeld was ik bereid geweest ge-
noegenmet haar te nemen’, schrijft Ar-
non Grunberg (40) in het voorwoord
dat hij op 15maart 2011 voor deze brie-

venuitgave schreef, in zijn woonplaats
New York: ‘Dat zij niet bereid wasmet
mij genoegen te nemen pleit voor
haar.’
Volgende week zal Esther Krop de

brieven, die haar bezit blijven, overdra-
gen aan Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam. ‘De brie-
ven zijn aan haar verstuurd, daarom
zijn die brieven haar eigendom gewor-
den’, aldus Grunberg in het voorwoord
van Brieven aan Esther, ‘en als zij twintig
jaar na dato een slaatje wil slaan uit die
brieven kan ik daar wel een sardonisch
plezier aan beleven.’

Arnon Grunberg: Brieven aan Esther.

Redactie Ingrid Commandeur.

Alauda Publications; 84 pagina’s; € 13,50.

ISBN 978 90 81531450.

Er verschijnt ook een eenmalige facsimile-

editie (€ 200,-; 200 exemplaren; ISBN 978

90 81531467), en een uitgave als e-book

(€ 7,50; ISBN 978 908 1531474).
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