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Ken je onze
nieuwsbrief al?

‘Een absolute aanrader. Een grappig
maar tragisch verhaal over een man
en vrouw die door Amerika reizen met
Albert de alligator op de achterbank
van de auto. Ja, echt.’ - Marie Claire
Kijk voor de trailer en de voorpublicatie
op www.harpercollins.nl

Als abonnee van de Boekensalon ontvang je
ieder kwartaal dit magazine. Maar weet je dat
we ook een e-nieuwsbrief hebben die elke twee
weken verschijnt?
Hierin vind je onder meer de aankondiging
van het Leesclubboek van de Maand, leuke
winacties en prijsvragen en informatie over
wat er nieuw te vinden is op onze website.

Twee keer per maand het laatste nieuws
ontvangen van de Boekensalon? Meld je aan via
www.deboekensalon.nl/algemeen/nieuwsbrief.

Word abonnee en
ontvang een gratis
boekenpakket!
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Word abonnee en ontvang 4 keer per jaar
de Boekensalon, hét tijdschrift voor lezers
en leesclubs. Daarnaast krijg je een
gratis boekenpakket.
Profiteer nú van dit aanbod en ga direct naar
www.deboekensalon.nl/magazine.
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Dossier David Vann – Aquarium
Vijf zelfmoorden en één moord
telt zijn familiegeschiedenis. Het
leverde enkele heftige romans op.
Zijn meest recente, Aquarium, biedt
meer hoop: ‘Ik ben gevoeliger dan
je op grond van mijn boeken zou
denken’.

Clubleven
Uit vijf verschillende landen komen
ze en ze lezen en bespreken samen
Nederlandse boeken. ‘Lezen is de
mooiste manier om je tweede taal
verder te verbeteren.’

Foto: Marc Brester

JRG. 16 NR. 1

Maart 2016

08

De Diepte In
Best lastig: meer zeggen over de stijl
van een boek dan ‘mooi’ of ‘leest vlot’.
Hoe praat je over stijl?

Favoriet

Column

Interview

De Salontafel.......................................... 6
De mooiste ‘boekgadgets’,
boekenweetjes en meer

Column..................................................13
Discussietips

Over boeken

Online

Informatie

4

Boekbeeld..............................................36
La Superba van Ilja Leonard Pfeijffer

Leestrip.................................................38

Frank Westerman over
‘beeldhouwen met de pen’

De geheime liefde van Charlotte:
wandelen in het Brussel van de Brontës
met Jolien Janzing

Logboek.................................................23

De Klassieker........................................41

De Collectie...........................................31

Agenda...................................................42

Wat leest leesclub Biebelebons van Mandy
van Reenen?
Uit de schatkamer van het
Letterkundig Museum

Leesclubtips..........................................32
Persstemmen en tips bij zes recent
verschenen titels

En de akker is de wereld
Dola de Jong

Tips voor literaire uitstapjes

Tot slot ..................................................44
Komend nummer / Colofon....................46

INTERVIEWS

DOSSIERS

LEESCLUBTIPS

VARIA

inhoud

Kom op,
mannen!
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Connie Palmen

Dossier Connie Palmen –
Jij zegt het
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Foto: Chris van Houts

Liefde en dood staan centraal
in het werk van Connie Palmen.
Ook in haar nieuwste roman.
‘Er zijn eigenlijk maar twee
onderwerpen voor een schrijver
toch?’

Rondom Het Boek
De Boekenweek 2016! Onder het
motto ‘Was ich noch zu sagen
hätte…’ staat dit jaar Duitsland
centraal. Wat kun je rond dit thema
doen met je leesclub?

Het Debuut:

Michael Bijnens

24
10

Word vandaag nog lid van een leesclub! Een advies
dat we zelf regelmatig geven, maar dat uit de mond
van dr. Marjolein van Herten toch net iets meer gewicht krijgt. Acht jaar lang deed Van Herten onderzoek naar leesclubs en dat leverde haar afgelopen
december de academische graad van doctor op. Het
is nu ook wetenschappelijk bewezen dat deelname
aan een leesclub je veel goeds oplevert.
Leesclubleden komen met andere boeken in aanraking dan ze als individuele lezer zouden komen. Ze
ervaren de stijl of het thema van een boek beter en
door het uitwisselen van inzichten en het discussiëren over het gelezen boek, krijgen leden een beter
zelfinzicht. Maar leesclubs staan ook garant voor
plezier. Even belangrijk als het leren is namelijk
– chic gezegd – het ‘hedonistische lidmaatschapsmotief’: leesclubleden genieten van hun deelname
aan een leesclub.
Lering en vermaak dus. Maar wel in een modern
jasje. Leesclubs van nu gebruiken de (digitale)
media om zich te informeren en met name jonge
lezers ontmoeten elkaar in de virtuele wereld. De
Boekensalon sluit daar, met dit tijdschrift en onze
website, naadloos bij aan.
Gelukkig is een van de oorspronkelijke doelen van
leesclubs, vrouwen de mogelijkheid bieden hun
kennisachterstand in te halen, inmiddels achterhaald. Maar het is wel een verklaring voor het feit
dat nog steeds veruit het merendeel van de leesclubleden vrouw is. Wij scherpen het advies van
Van Herten dan ook graag wat aan: word vandaag
nog lid van een leesclub, mannen! We horen ook
graag júllie ervaringen.
Voor nu veel lees- en leerplezier gewenst met deze
nieuwe editie van de Boekensalon!

Foto: Petra van Vliet

Ja: hij is de zoon van een prostituee. En nee: zijn roman is geen
autobiografie. Michael Bijnens
debuteert met Cinderella. ‘Voor mij
is het woord “roman” belangrijker
dan dat autobiografische.’

maart 2016

Hoofdredactie
Frank Hockx en Anne-Marie van der Poel
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de s alontafel

Aan tafel!
Dineer in stijl met dit prachtige
servies van het Amerikaanse
Gone Reading. Er zijn boekvormige
borden, schalen en kop- en-schotels.
Perfect om je leesclub
bijeenkomst mee aan
te kleden! Het servies
mag in de vaatwasser
en is oven- en
magnetronbestendig.
Gone Reading levert in
Nederland, maar hou
vanwege de kwetsbaarheid van het servies wel
rekening met relatief
hoge verzendkosten.
Prijs vanaf $ 10 (± € 9).

Verkrijgbaar via www.gonereading.com

Dagboek XXL
Eén dagboek voor een heel leven. Op de
1080 pagina’s van My Life Story kun je letterlijk een heel leven kwijt. Beschrijf per
jaar de hoogte- en dieptepunten, maak
notities van je favoriete boeken, schrijf
je ambities op, maak een to-do-list, etc.
Ook heel erg mooi om als (groot)ouder
mee te beginnen en door te geven aan je
(klein)kind. Verkrijgbaar in een zwarte en
naturel uitvoering.
Prijs € 57,63 (exclusief verzendkosten).
Verkrijgbaar via www.suck.uk.com

Een boekje
opendoen

Lumio is een minimalistische lamp vermomd als boek.
Hoe verder je ‘het boek’ opent, hoe meer licht de lamp geeft.
Je kunt hem overal mee naartoe nemen, want de Lumio is
compact en heeft een ingebouwde accu die energie levert voor
acht uur licht. Prijs € 229.
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Verkrijgbaar via www.hellolumio.com. In Nederland ook
verkrijgbaar bij Misc Store Amsterdam, www.misc-store.com
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de salontafel

Boekentas
Boeken sla je natuurlijk het liefst groot in. De linnen
tassen van Blossom Books zijn modieus, duurzaam en
zeer geschikt om boeken in te vervoeren. De Blossom
Bags zijn verkrijgbaar in diverse designs. En als je niet
kunt kiezen, begrijpen we best dat je er twee koopt.
Of drie. Kun je ook nog eens afwisselen. Prijs € 4,50.
Verkrijgbaar bij de (museum)boekhandel.
Verkooppunten via www.blossombooks.nl

WIN!
We geven vijf
Blossom Bags
weg!
Kans maken?
Kijk op pagina 12

2500
v. Chr.

Het jaar dat in China inkt
werd uitgevonden

Wel voor de poes

Zelf noemen ze het ‘high-end luxury
cat furniture’. Wij noemen het een
onmisbaar meubel voor iedere
letterliefhebbende katteneigenaar. De manshoge letters van het
Duitse Kletterletter zijn een perfect
klauterobject voor je viervoeter.
Maar ook zónder de aanwezigheid
van een huiskat is dit een prachtige
blikvanger die je liefde voor letters
uitdraagt (en de achterkant kan heel
goed dienstdoen als boekenkast).
Prijs op aanvraag.
Verkrijgbaar via
www.kletterletter.de

maart 2016
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Irina
Rusland

Indra
Letland

Daria
Rusland

Marlena
Polen

CLUBLEVEN
WIE
´Lezen is de mooiste manier
om je tweede taal verder
te verbeteren,’ aldus Daria Kasimanova die 3,5 jaar
geleden vanuit Rusland naar
Nederland kwam. Bij het ROC
Graafschap College in Winterswijk volgde ze een cursus

Foto Frank Hoyinck
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Nederlands als tweede taal.
Dat deden of doen ook de andere leden van haar leesclub,
zes hoogopgeleide vrouwen
van tussen de 30 en 40 jaar uit
Rusland, Letland, El Salvador,
Polen en de Filipijnen. De
leden hebben ook buiten de
leesclub contact met elkaar.
‘We zijn eigenlijk vriendinnen

geworden. We gaan bij elkaar
op verjaarsvisite en zijn zelfs
bij de bruiloft van één van de
leden geweest.’
WAAR
De bibliotheek van Winterswijk biedt iedere vrijdagochtend onderdak aan deze club
zeer gemotiveerde lezers. Ze

krijgen veel hulp van de
Nederlandse begeleiders
Annemarie en Julia van het
ROC. ´Zelf beschouw ik me
als begeleider en als lid,’ zegt
Daria. Ze helpt de andere
leden met uitleg van nieuwe
woorden, maar leert weer van
de docenten of logopediste die
soms langskomen.
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clubleven

Mirna
El Salvador

Olga

Rusland

Annemarie

Karina
Brazilië

Julia

OP TAFEL
Omdat ze niet alleen de taal goed willen leren,
maar ook meer willen weten over de Nederlandse maatschappij en cultuur, kiezen de
leden boeken van Nederlandse auteurs.
Ze zijn begonnen met enkele thrillers en
chicklit-romans, maar nu ligt Alleen maar
nette mensen van Robert Vuijsje op tafel.

maart 2016

‘Dat leidt tot heel veel discussie. We zijn zelf
allemaal allochtonen en dit boek komt dan toch
heel dichtbij.’
Per week proberen de leden vijftig pagina’s van
een boek te lezen voor de volgende bespreking.
Tussentijds vliegen de opmerkingen en reacties
heen en weer via de groeps-app die ze hebben
ingesteld.
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HET DEBUUT

Michael Bijnens

Cinderella
TEKST JUDITH ZEEMAN
BEELD PETRA VAN VLIET

Ja: hij is de zoon van een prostituee. En nee: zijn roman
Cinderella is geen autobiografie, ook al is het verhaal
ontleend aan de turbulente relatie tussen hemzelf en
zijn moeder. Michael Bijnens: ‘De recensies waren overwegend positief, maar toch vooral met aandacht voor
mijn achtergrond. Ik vind dat moeilijk. Voor mij is het
woord “roman” belangrijker dan dat autobiografische.’

H

ij is vergeten de
verwarming op te
draaien, vertelt
Michael Bijnens
(1990). Zo ingespannen was hij
bezig met z’n volgende boek.
‘Ik hakkel ervan, zo koud als
het in huis is’, zegt de Vlaamse
auteur en toneelschrijver verontschuldigend. Dat hakkelen
valt erg mee. In rijke volzinnen
die – net als in zijn roman – zijn
gedompeld in een Vlaamse
saus, vertelt hij hoezeer het
hem verraste dat Cinderella al
na drie weken aan een derde

10

druk toe was. En dat een Duitse uitgever vrijwel meteen de
vertaalrechten kocht.
De aandacht voor het onderwerp op zich, verbaast hem
minder. ‘Prostitutie blijft iets
waaraan we geen plek kunnen
geven. Als ik vertel dat mijn
moeder prostituee is, krijg ik
nog steeds geschokte reacties:
“echt waar?” En in interviews
moet ik vaak moeite doen om
het evenwicht te bewaren
tussen feiten en fictie. Want je
krijgt al gauw de vraag: “dat

Cinderella
Michael Bijnens
Uitgeverij Atlas Contact
Prijs € 19,99 / € 14,99 (e-book)
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het debuut

personage lijkt op jou; deel jij
die gedachten?” Voor mij gaat
het niet daarom, maar om de
kunde van het schrijven en
vertellen en daarin de lezer
meenemen.’
‘Cinderella’ is de wat schrijnende naam van het bordeel
waar Iris Vandamme het
grootste deel van de roman
is te vinden: prostituee en
moeder van het personage
Michael Baetens. Zij en de
andere Assepoesters in dit
boek bewonen een rauwe
onderwereld waarin afgunst,
drugs, drank, schulden en
vergelding aan de orde van de
dag zijn. ‘Gij gaat mij redden’,
zegt Iris op een dag tegen
haar zoon als ze bankroet is
en de wanhoop nabij. ‘Ik kan
u niet helpen, moeder’, zegt
Michael. ‘Binnenkort zijt gij
voor die venten niet appetijtelijk meer en is de spaarpot
tussen uw benen volledig
verteerd. Gij moet een andere
job zoeken.’ Maar Iris wil geen
andere job. Ze haalt haar zoon
over haar pooier te worden.
‘Gij kunt daar een boek over
maken. Een boek waar gij prijzen mee wint en dan zijn wij
allebei in één klap gered.’ Het
mondt uit in de aanschaf van
het ‘hoerenkot’ Cinderella.
Alleen blijkt de grauwe wereld
van Iris vernietigender dan
Michael aankan. Meer en meer
verliest hij zichzelf in het morsige, gewelddadige carnaval
van het leven in de marge.
Bijnens maakte voor zijn boek
dankbaar gebruik van alle paradijsvogels en ongure types
die hij tegenkwam in het bordeel waar zijn moeder werkt.
‘Ik heb heel goed geluisterd
naar hoe zij praten. Naar
de drift, de veelheid en het
maart 2016

‘Ik laat mijn moeder de
gruwelijkste dingen zeggen’
barokke daarvan. Ik ben daar
alleen gaan zitten voor dat
boek, want lang houd ik het er
niet uit. Het is een etterende,
zwerende wereld die bijna
openbarst. Alsof mensen daar
te veel bestaan. Een overschot
aan existentie waar ze maar
niet vanaf geraken.’
In Cinderella leest de moeder mee met de roman in
wording van de zoon. ‘Ik
heb dat geïntroduceerd om
spanning te creëren tussen
mijn beschrijving van haar
wereld en mijn moeders visie.
In werkelijkheid las zij pas
aan het eind mee. In bepaalde
passages bejegen ik haar zeer
vilein. Ik laat mijn moeder
ook de gruwelijkste dingen
zeggen. Lang niet alles is echt
gebeurd en toch onderschrijft

ze alles. Heel bizar. Zij is trots
op alle aandacht. En blij dat
haar verhaal verteld is. Maar
ze zou nooit stoppen met werken, zelfs niet als ze genoeg
geld had. Ze staat graag op
het podium van andermans
verlangen.’
De afronding van het boek
was voor Bijnens een opluchting. ‘Ik kan nu weer op een
andere manier naar de wereld
kijken. Mijn volgende boek
wordt een soort theologische
detective over een predikant
in een gewelddadige Mexicaanse stad. Daarvoor kan ik
research doen, in plaats van
te hoeven putten uit een geschiedenis die achter mij ligt.’

OP DE SITE
‘Ik lees altijd zeven of acht boeken tegelijk.’
Op de website vertelt Michael over zijn boekencollectie,
favoriete boeken en leesgewoonten.
www.deboekensalon.nl/debuut

VOOR LEESCLUBS
Meer weten over Michael Bijnens (en zijn moeder)?
Op zoek naar discussietips voor de bespreking van Cinderella?
www.deboekensalon.nl/leesclubtips
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MAIL EN
WIN!
Maak kans op
een Blossom Bag

WAT MOET JE DOEN?
Stuur een mail
met je NAW-gegevens
voor 1 mei 2016 naar*:
win@deboekensalon.nl.

*De winnaar wordt bekendgemaakt via
www.deboekensalon.nl. Deze actie is
eenmalig en over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
We geven vijf Blossom Bags weg met verschillende
teksten. Er kan geen voorkeur worden doorgegeven.
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column

COLUMN

Beeldhouwen
met de pen

OVER FRANK
Frank Westerman (1964)
schreef onder andere De
Graanrepubliek, El Negro en ik
(winnaar Gouden Uil) en
Stikvallei. Dit voorjaar
verschijnt zijn nieuwe boek
Een woord een woord.

Het schrijversgilde bestaat uit
pottenbakkers en beeldhouwers.
De eersten vangen aan met
vormeloze klei. Ze duwen erin met
duim en wijsvinger. Zo geven ze
gestalte aan plot en personages.
Al scheppende blaast de kleiende
schrijver zijn verhaal leven in via
de neusgaten, zoals God dat deed
bij Adam.
De beeldhouwers beginnen met
een brok steen. Ze hakken er
flinten van af. Door de slijptol erin
te zetten proberen ze hun personages en hun plot uit de bestaande
materie te bevrijden - naar
analogie van Michelangelo’s
uitspraak: ‘Het beeld was er al,
ik hoefde het alleen maar uit het
marmer te bevrijden’.
Ik ben er zo een die uitgaat van de
stenen. Aangezien ik niet hou van
het label ‘non-fictie’ (wie wil zich
nou afficheren met wat-ie niet
doet?) zeg ik ook wel dat ik
documentaires schrijf. Of, zoals de
Polen zeggen, ‘literatuur van de
feiten’ beoefen. Maar, hoor ik vaak,
die feiten spreken toch voor zich?
Onzin, al rooster je ze boven een
vuurtje, feiten houden hun mond.
Je zult ze een stem moeten géven,
als een feitenfluisteraar.
Heb je daar verbeelding voor
nodig? Ja, evenveel als voor het
creëren van een verhaal uit het

niets. Verwoorden is sowieso
verbeelden. Net als schilderen: René
Margritte noemde zijn schilderij van
een pijp niet voor niets: ceci n’est
pas une pipe. Schrijven is per
definitie ver-zinnen: ervaringen en
gebeurtenissen weergeven in
zinnen. Pure verbeelding. Hoe een
‘feitenfluisteraar’ dat doet, bepaalt
de zeggingskracht van zijn werk - en
precies in dat ‘hoe’ ligt voor
leesclubs een invalshoek om
‘literatuur van de feiten’ op het
programma te zetten.
De werkelijkheid is vaak fantastischer
dan ik bedenken kan. In Stikvallei
vertel ik hoe pater Jaap uit Wormerveer en pater Fred uit Veendam
elkaar toevallig tegenkomen in een
Afrikaanse vallei waar in één nacht
al het leven - van mens én dier - is
uitgestorven. In een roman zou hun
treffen - tussen de stapels lijken en
de kadavers - ongeloofwaardig zijn.
Te vergezocht. Maar dit is wat de
werkelijkheid zo fascinerend maakt:
zij verrast soms meer dan fictie.
Het waargebeurde verhaal, hoe
ongelofelijk ook, is nooit losgezongen
van de feiten. Ik vind dat prettig:
minder vrijblijvend. De schrijverbeeldhouwer die de contouren van
de uitzondering uit de realiteit weet
te bikken, werpt vanzelf een licht op
de regel. Dat is het geheim.

Foto: Merlijn Doomernik
maart 2016
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Dossier
D AV I D VA N N

‘In literatuur duw je je
personages tot het randje’
TEKST VIVIAN DE GIER
BEELD MARC BRESTER

Het duurde twaalf jaar voordat hij een uitgever vond, maar toen Legende van een
zelfmoord dan eindelijk verscheen, nam de literaire carrière van David Vann een
grote vlucht. Elk jaar schrijft hij een roman, die lovend wordt ontvangen.
Zijn meest recente, Aquarium, is de meest hoopvolle tot nu toe. ‘Het is
gemakkelijker om een tragedie te schrijven.’
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‘Ik ben gevoeliger dan je
op grond van mijn boeken
zou denken’
Vijf zelfmoorden en één moord telt de
familiegeschiedenis van de Amerikaanse
schrijver David Vann, één daarvan was die
van zijn vader. Zijn erflast vond een literaire uitweg in intense en heftige romans.
Zijn meest recente roman Aquarium vertelt het verhaal van de twaalfjarige Caitlin,
die met haar moeder Sheri in Seattle
woont. Ze hebben het niet breed doordat
Sheri slecht betaald werk moet doen,
maar wat de reden daarachter is, wil Sheri
niet onthullen. Pas als Caitlin in het aquarium waar ze na school altijd naartoe gaat
een oude man ontmoet, wordt langzaam
duidelijk wat er in het verleden is gebeurd.

TAFEREEL UIT DE HEL
Is Aquarium de eerste roman die niet
op je eigen familiegeschiedenis is
gebaseerd?
‘Nou, eigenlijk heb ik vóór Aquarium nog
een andere roman geschreven, over
Medea. Die heet Bright Air Black. Dat was
het eerste boek dat niet over mijn familie
ging. In dat boek ben ik tot het uiterste
gegaan qua stijl. Ik vind het mijn beste
werk, en het komt het dichtst in de buurt
van poëzie. Maar mijn Amerikaanse en
Duitse uitgever wilden het niet publiceren.
Mensen zouden het te moeilijk vinden en
niet willen uitlezen, vreesden ze. Ik was
teleurgesteld – ik dacht dat ik inmiddels
literaire vrijheid verworven had en kon
schrijven over wat ik maar wilde. Iedereen
wilde dat Aquarium eerst verscheen: dat
zou meer aanspreken omdat het eenvoudiger proza is, geen tragedie is, en met
een innemend meisje van twaalf als
hoofdpersoon. Ik hou van Aquarium, maar
het biedt een ander soort bevrediging.’
maart 2016

Was het moeilijker om te schrijven
doordat het volledig fictie is?
‘Eigenlijk niet. Toen ik bezig was met de
afronding van Bright Air Black begon ik al
scènes uit Aquarium voor ogen te krijgen
– zoiets was nog nooit eerder gebeurd.
Ik zag Caitlin duidelijk voor me, hoe ze
met die oude man [die haar grootvader
blijkt te zijn, red.] zit te kijken naar het
aquarium. Ik heb de roman in zes maanden geschreven, het ging heel vloeiend.
Alleen met het einde heb ik geworsteld.
Het is gemakkelijker om een tragedie te
schrijven, waarin mensen aan alle kanten
falen en op een ramp afstevenen. Met het
model van de Griekse tragedie ben ik
vertrouwd. Ik vond het moeilijker om een
situatie waarin mensen zich verzoenen of
elkaar vergeven geloofwaardig te maken
en vroeg me af of lezers het wel zouden
geloven.
Ik dacht aanvankelijk dat het misschien te
weinig gewicht zou hebben omdat het
verhaal niet gebaseerd is op ware
gebeurtenissen. Caitlin, haar moeder
Sheri en haar grootvader lijken in de verte
niet op iemand uit mijn familie of omgeving. In het verleden had ik wel eens
personages “verzonnen”, maar toen
kwamen ze niet tot leven. Misschien duurt
het even voordat je zoiets kunt. Ik móést
eerst over mijn familie schrijven; dat was
onvermijdelijk. Ik heb veel boeken nodig
gehad om met mijn familie af te rekenen.
Goat Mountain was als een tafereel uit de
hel, een vuur dat alle nare gevoelens
wegbrandde die ik had over de mannen in
mijn familie, mijn achtergrond en het
slechte in mijzelf. Daarna ontstond ruimte
om iets nieuws te doen.

Maar ook al komen de personages en situaties niet rechtstreeks uit je eigen leven,
alles wat je schrijft bevat een kern van
jezelf. Aquarium gaat in zekere zin wel
degelijk over mijn eigen leven, over het feit
dat mijn moeder en ik jarenlang onenigheid hebben gehad en moeite hadden om
elkaar te vergeven.’

OVER DAVID
David Vann (1966) groeide de eerste zes
jaar van zijn leven op in Alaska. Na de
scheiding van zijn ouders verhuisde hij
met zijn moeder en zus naar Californië.
Toen hij dertien was, schoot zijn vader
zichzelf door het hoofd. Hierover schreef
Vann het indringende Legende van een
zelfmoord (in het Nederlands verschenen
in 2010). Geen uitgever wilde het publiceren, en het manuscript verdween in een
la. Vann werkte jarenlang als kapitein,
maar zijn loopbaan op zee eindigde desastreus: tijdens een storm brak zijn boot
doormidden. Hij publiceerde hierover het
non-fictieboek A Mile Down: The True
Story of a Disastrous Career at Sea. Toen
de novelle Sukkwan Island uit Legende
van een zelfmoord een literaire prijs won,
kon Vann een literaire carrière beginnen.
Sindsdien schreef hij elk jaar een roman.
In het Nederlands verschenen sinds zijn
debuut de romans Caribou Island (2011),
Aarde (2012), Goat Mountain (2013) en
Aquarium (2015).
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MEER DAVID
Naast romans heeft David
Vann ook enkele non-fictie
boeken op zijn naam
staan, onder meer over zijn

eigenlijk vrij beperkt, op Goat Mountain
na, waarin drie moorden voorkomen. Is
dat in andere romans zo veel minder? Er
zijn zeker vrijwel geen televisieseries of
films waarin minder geweld voorkomt.’

avonturen op zee en over
een schietpartij op Northern
Illinois University (Last Day
on Earth: A Portrait of the NIU
School Shooter). Voor diverse
kranten en tijdschriften
schrijft hij essays en verhalen.
Vann werkt een deel van het
jaar als hoogleraar Creative
Writing aan de universiteit
van Warwick in Engeland en
woont afwisselend in Londen
en Nieuw-Zeeland. Zijn vrouw
Nancy en hij zijn in 2014
gescheiden. Hij heeft geen
kinderen.

GEWELD

‘Iedereen wil
wel eens
iemand van
wie hij houdt
door elkaar
rammelen’

Doordat vergeving zo’n belangrijke rol
speelt, is Aquarium ook je eerste roman
waar een zekere hoop van uitgaat.
‘Dat komt denk ik door wat ik meemaakte
met mijn moeder. Pas recent hebben we
onze conflicten laten rusten en ons
gerealiseerd dat we graag deel willen
uitmaken van elkaars leven. Ik heb haar
gemist, ik hou van haar en wil graag beter
met haar kunnen opschieten. Daarom is
het misschien ook geen tragedie geworden: ik wilde graag dat het goed zou
komen tussen ons.’
Er zit wel weer veel gewelddadigheid in.
Waarom kom je daar steeds weer bij uit?
‘Mensen hebben het altijd over het geweld
in mijn boeken, maar het fysieke geweld is
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Psychische gewelddadigheid is toch ook
geweld?
‘Het is niet zo dat ik in mijn fictie mijn
toevlucht neem tot geweld; ik werk in een
literaire traditie en presenteer drama. In
literatuur duw je je personages tot het
randje. We hebben maar een paar
momenten in ons leven waarbij we echt tot
de grens worden gedreven en breken. Dan
worden we razend en doen we verschrikkelijke dingen. Dat is wat er in literatuur
ook gebeurt: personages worden overrompeld, tot het uiterste gedreven en dan
wordt onthuld wie ze werkelijk zijn en wat
ze denken. Caitlins moeder houdt van haar
dochter, ze wil haar geen pijn doen, maar
dat gebeurt toch omdat het haar tot
waanzin drijft dat haar vader zomaar hun
leven binnenwandelt, zonder dat hij hoeft
te boeten voor wat hij haar heeft aangedaan. Ze kan maar niet begrijpen dat dit
niet tot Caitlin wil doordringen en zij er
niet over ophoudt dat ze een opa wil
hebben. Sheri voelt zich in het nauw
gedreven en raakt de controle kwijt.
Dat ze Caitlin onder water duwt, is een
daad van geweld, maar verder is het
allemaal psychologische interactie.’

VERGEVING
Wat doet het jou om zulke heftige scènes
te schrijven?
‘Ik word er altijd door verrast en gechoqueerd. Ik ben gevoeliger dan je op grond
van mijn boeken zou denken. Die gaan
veel verder dan wat ik zou willen schrijven
of bedenken. Maar dit komt eruit, dus
blijkbaar maakt dat óók deel uit van wie ik
ben, alleen niet van het geaccepteerde
deel van mezelf.

INTERVIEWS

De scène in Aquarium waarin Sheri in bed
schijt en Caitlin het moet verschonen
bijvoorbeeld ging me veel te ver. Ik vroeg
me af of ik dat stuk eruit moest knippen.
Maar de scène liet zien wat Sheri vroeger
heeft meegemaakt met haar moeder, die
zwavelgeur herinnert aan de hel die haar
leven vroeger was, en zulke vreselijke en
smerige dingen zijn een realiteit als je
voor een zieke moet zorgen. Door Caitlin
hetzelfde te laten meemaken, probeert
Sheri haar dochter duidelijk te maken wat
zij heeft moeten doorstaan. Iedereen wil
wel eens iemand van wie hij houdt door
elkaar rammelen: waarom kun je niet
begrijpen wat ik heb moeten doormaken?
Maar hoe ver ga je daarin? En waarom
willen we per se dat de ander onze pijn
begrijpt? Dat zijn de vragen die dit boek
stelt.
Ik ben me gaan realiseren dat om tot
vergeving te kunnen komen, je moet accepteren dat anderen niet volledig jouw kant
van het verhaal zullen kunnen invoelen. En
hoe erger iemands lijden is, hoe minder
ruimte hij heeft het lijden van een ander te
begrijpen. Het besef dat iemand niet helder
kan nadenken of handelen doordat hij
gewond is vanbinnen, is de eerste stap
naar vergeving. Dan kun je sympathie voor
diegene opbrengen.
Sheri is geen slecht mens. Ze lijdt en laat
haar dochter lijden, omdat ze de grip op
zichzelf kwijtraakt. En ze probeert het ook
weer goed te maken en een beter mens te
worden. Hetzelfde geldt voor de grootvader, die eveneens een getraumatiseerd
mens is. Niemand is slecht; je kunt
begrijpen hoe ze tot hun daden zijn
gekomen. Tragedie gaat over het raadsel
waarom we degenen van wie we het meest
houden ook het diepst kwetsen.’
Waarom doen we dat?
‘Ik denk dat het komt doordat we vaak
dénken te weten wat we doen, terwijl we
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LEESCLUBTIPS

VARIA

´Ik denk dat ik door
het schrijven anderen
en mezelf beter begrijp´
onbewust handelen en vaak nauwelijks
weten wie we zijn of wat we voelen, laat
staan dat we aan onze woede, frustraties
en pijn kunnen ontstijgen. Daarom is fictie
betekenisvol: zij biedt de mogelijkheid en
veiligheid om over zulke dingen na te
denken. In een boek zie je de beweeg
redenen van de personages, waardoor je
sympathie voor ze kunt opbrengen, in het
echte leven ken je iemands beweegredenen niet. Caitlin begrijpt dat haar moeder
iets afschuwelijks heeft meegemaakt.
Maar ze heeft ook haar eigen gevoelens en
die zijn nog te sterk om haar moeder te
vergeven. Want je kunt wel wíllen vergeven, maar als je nog steeds kwaad bent,
gáát dat niet – dan moet er simpelweg
meer tijd overheen gaan. Gevoelens van
woede, schuld en schaamte zijn niet
controleerbaar door gedachten.’

Fictie biedt je de mogelijkheid even in
iemands schoenen te staan, en dat maakt
het mogelijk om meer compassie te
ervaren. Toch denk ik niet dat je iets
helemaal kunt begrijpen totdat je het aan
den lijve hebt meegemaakt – fictie brengt
je daar maar ten dele. Als iemand vroeger
vertelde over zijn worsteling ten gevolge
van een scheiding, kon ik me daar
nauwelijks in verplaatsen. Nu ik niet in
staat ben gebleken mijn eigen huwelijk
overeind te houden, kan ik meer begrip
opbrengen voor het feit dat het mijn vader
ook niet is gelukt. Ik ben hem dat eigenlijk
altijd kwalijk blijven nemen. Pas nu kan ik
hem daar écht voor vergeven.’

Heeft schrijven je inzichten geboden?
‘Ik heb veel geleerd van het schrijven; ik
denk dat ik anderen en mezelf beter
begrijp. Maar het heeft me geen defini
tieve antwoorden of grondbeginselen
opgeleverd, slechts een beeld van wat er
mogelijk is. Mijn werk laat de schaduwen
zien van wie ik zou kunnen zijn of geweest
ben – ik verwacht niet meer volledig te
kunnen doorgronden wie ik ben of waarom
ik doe wat ik doe. Ik kan niet eens zeggen
of ik een goed of slecht mens ben. Het
enige wat ik nastreef is: niet ontkennen.
Wat ik ook voel of denk, ik probeer eerlijk
te zijn. Mijn vrouw Nancy en ik zijn vorig
jaar uit elkaar gegaan. Drie jaar lang heb
ik aan scheiden gedacht en geprobeerd
dat te negeren, wat voelde alsof ik een
dubbelleven leidde. Dat wil ik nooit meer
meemaken.

DE BOEKEN
Legende van een zelfmoord
Prijs € 12,50 (paperback) /
€ 9,99 (e-book)
Caribou Island
Prijs € 19,90 (paperback) /
€ 9,99 (e-book)
Aarde
Prijs € 19,90 (paperback) /
€ 14,99 (e-book)
Goat Mountain
Prijs € 18,90 (paperback) /
€ 12,99 (e-book)
Aquarium
Prijs € 18,90 /
€ 14,99 (e-book)
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DOSSIER
D AV I D VA N N

Analyse: Aquarium
TEKST VIVIAN DE GIER
BEELD JOE MABEL

PERSONAGES

HET VERHAAL
Caitlin is twaalf jaar en woont met haar

Het boek draait om vijf personages:
Caitlin, Sheri, grootvader Bob, Steve en
Shalini. De moeder van Sheri is een ‘personage’ dat in afwezigheid toch een grote
impact heeft.

moeder Sheri in een klein appartement
naast het vliegveld van Seattle, in een
troosteloze betonbuurt. Elke dag gaat ze
na schooltijd naar het Seattle Aquarium,
waar ze uren doorbrengt met kijken
naar vissen en andere onderwaterdieren, totdat haar moeder klaar is met
haar werk en haar komt ophalen. In
het Aquarium ontmoet ze een oude
man, die net als zij gefascineerd is
door alle bijzondere zeedieren. Ze
praten met elkaar, wisselen kennis uit

CAITLIN
De jonge Caitlin is een twaalfjarig, donkerharig meisje, dat verlangt naar geborgenheid, liefde, veiligheid. Haar observaties en
gedachten over vissen zijn scherpzinnig en
vaak gevat. Haar verlangen naar harmonie, vergeving en de geborgenheid van
familie brengt Sheri en haar grootvader
weer bij elkaar en biedt haar moeder de
kans in het reine te komen met haar pijn
en woede.

en zo ontstaat er langzamerhand een
vriendschap tussen hen. Als Caitlin haar
moeder vertelt over de oude man, denkt
Sheri dat Caitlin belaagd wordt door een
kinderlokker. Ze zorgt ervoor dat de politie aanwezig is bij een volgend bezoek
van Caitlin aan het aquarium. Dan blijkt
dat de oude man Sheri´s vader is, wiens
bestaan ze tegenover haar dochter altijd
verzwegen heeft.
David Vann
Aquarium

SHERI
Sheri is een vrouw die zwaar getraumatiseerd is door wat zij als tiener heeft
moeten doormaken, wat ervoor heeft
gezorgd dat zij nu een zwaar en armoedig
bestaan leidt. Ze biedt Caitlin een veilige
thuishaven, totdat ze uit woede haar kind
een staaltje psychologische oorlogsvoering
demonstreert dat haast onmenselijk is. Ze
krijgt wel berouw van haar daden en slaagt
er uiteindelijk in haar vader weer in haar
leven toe te laten en zelfs te vergeven.

Uitgeverij De Bezige Bij
252 pagina’s
Prijs € 18,90 / € 14,99 (E-book)
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BOB
Grootvader Bob is een man die zelf ook
getraumatiseerd is geraakt, doordat hij

– toen de Tweede Wereldoorlog net was
afgelopen en alles eigenlijk veilig behoorde
te zijn – zijn maten verloor ten gevolge van
een aanslag. Ze kwamen dood boven op
hem terecht. Wanneer zijn eigen ‘veilige’
gezin kapotgaat doordat zijn vrouw ongeneeslijk ziek wordt, kan hij dit niet aan en
vertrekt. Zijn leven lang vlucht hij, totdat
hij tot inkeer komt en beseft dat hij zo niet
dood wil gaan en dat hij zijn dochter en
kleindochter wil leren kennen. Daar heeft
hij alles voor over, ook al realiseert hij
zich dat hij daarmee nog niet automatisch
vergeven zal worden.
STEVE
Steve is de vrolijke, grappige en nuchtere
tegenpool binnen dit familiedrama. Doordat hij om Sheri en Caitlin geeft zoals ze
zijn en niet terugschrikt op het moment dat
alles volkomen uit de hand loopt, draagt hij
bij aan hun helingsproces.
SHALINI
Voor Shalini is een bijrol weggelegd; zij
vertegenwoordigt alles wat Caitlins omgeving ontbeert: schoonheid, intelligentie,
verfijning, rijkdom, kleur. Ze is voor Caitlin
als het ware een toevluchtsoord, een plek
van liefde en veiligheid.

THEMA EN MOTIEVEN
Aquarium laat zien hoe traumatische ervaringen opgelopen door een ouder kunnen
worden doorgegeven aan latere generaties.

INTERVIEWS

DOSSIERS

LEESCLUBTIPS

VARIA

analyse

Belangrijke motieven in de roman zijn
schuld (en daarmee samenhangende zaken als boetedoening, wraak en vergiffenis)
en (het verlangen naar) familie, geborgenheid en liefde.
SCHULD, BOETE EN VERGIFFENIS
Wat grootvader Bob en moeder Sheri hebben meegemaakt, bepaalt in grote mate
hun gedrag, waardoor ze in het krijt komen
te staan bij de generaties na hen: Bob laat
zijn vrouw en kind in de steek, Sheri viert
haar woede bot op haar dochter door haar
een weekendlang te kwellen op de manier
zoals haar moeder haar heeft behandeld,
en neemt wraak op haar vader, onder
andere door zijn auto volledig te vernielen.
Hoewel ieder zo zijn wonden – en dus redenen – heeft, ontslaat dat iemand niet van
zijn verantwoordelijkheid. Bob komt tot dat
inzicht en wil het graag goedmaken: ‘Het is
vreselijk dat ik haar alleen heb gelaten, en
ik verdien geen vergiffenis, maar ik hoop er
toch op (...). We leven maar één keer, dus
moeten we op vergiffenis hopen’ (p. 129).
Na de helse dag waarop er zo veel woede
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en frustratie naar boven komen, vraagt
Caitlin zich af: ‘Hoe maak je een gezin weer
heel, en hoe kun je vergeven?’ (p. 244). De
volwassen Caitlin realiseert zich: ‘Misschien kunnen we niet dichter bij vergiffenis komen. Het verleden kan niet worden
uitgewist, niets kan ongedaan worden
gemaakt, maar in het hier en nu moet er
de wil zijn, erkenning, een aanvaarding,
een tot rust komen’ (p. 246). Hoe moeilijk
vergeven is, ontdekt ze zelf ook. Wanneer
Sheri haar walging laat blijken als ze ontdekt dat haar dochter verliefd is op Shalini,
knakt er iets in Caitlin. ‘Het einde, ook,
van dat eenvoudige, volkomen houden van
mijn moeder. De grenzen van mijn eigen
vergiffenis’ (p. 247). Haar grootvader stierf
‘geliefd en vergeven’. ‘Ik hoop dat ik haar
ooit hetzelfde kan bieden’ (p. 250).
GEBORGENHEID, LIEFDE EN FAMILIE
De jonge Caitlin voelt zich aanvankelijk wel
geborgen bij haar moeder, maar vindt het
jammer dat deze nooit iets wil vertellen
over haar eigen jeugd. Caitlin verlangt naar
familie en geborgenheid. De onderzeese

wereld van het aquarium biedt lange tijd
die geborgenheid, zeker als ze daar dagelijks Bob ontmoet.
Liefde speelt in de roman vooral een rol in
de innige vriendschap van Caitlin met Shalini, die zich ontwikkelt tot (door Caitlins
moeder niet geaccepteerde) verliefdheid
en in het gedrag van Steve die duidelijk
geeft om Sheri – en haar wil helpen om in
het reine te komen met haar traumatische
ervaringen – en om Caitlin.

TITEL
De titel Aquarium slaat vanzelfsprekend
op het Seattle Aquarium, waar Caitlin elke
schooldag naartoe gaat en waar ze haar
grootvader leert kennen. Bij de intrigerende onderwaterwereld voelt Cailtin zich
veilig. Die wereld contrasteert scherp met
de benauwende, grijze wereld waarin ze
zelf opgroeit, die op zichzelf ook wel een
aquarium lijkt: Sheri en Caitlin zitten min
of meer gevangen in een besloten glazen
bak: hun appartement.
Tot slot is het aquarium ook een metafoor
voor het donkere (onder)bewustzijn, de
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‘Gruwelijk van schoonheid,
en daarnaast nogal geniaal
van opbouw’
Jan Donkers in NRC Handelsblad

eigen geest, de beschutting waar Caitlin
graag in wegzinkt als het haar allemaal te
veel wordt en waar het vaak lichter is dan
in de grauwe realiteit. De vissen en hun
gedrag staan symbool voor het hele leven,
stelt Kathy Mathys (De Standaard, 17 april
2015).

STRUCTUUR EN
PERSPECTIEF
Het boek bestaat uit korte hoofdstukken
zonder titel. De inmiddels 32-jarige Caitlin
vertelt het verhaal in terugblik en kan
zaken met wat meer distantie bekijken,
maar het perspectief ligt grotendeels bij
de twaalfjarige Caitlin. Dat er sinds de
beschreven gebeurtenissen inmiddels
geruime tijd verstreken is, blijkt uit een
aantal passages in de roman. Zo zegt de
volwassen Caitlin bijvoorbeeld: ‘Het zal de
kamer zijn waarin ik het einde bereik, het
huis dat mijn grootvader me schonk. Hij
is er nu niet meer, maar hij heeft ons iets
nagelaten, een plek om hem te herinneren’
(p. 199). Of even verderop: ‘Er zouden die
dag nog zo veel vreselijke momenten zijn,
maar op dat moment was alles nog veilig
en kalm, en was het nog eenvoudig om
van iedereen te houden’ (p. 217), waarmee
ze nadrukkelijk vooruitloopt op wat gaat
komen.
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PLAATS EN TIJD
De beschreven gebeurtenissen spelen zich
af in 1994 (zie onder andere pagina 202) en
nadien zijn twintig jaar verstreken. De volwassen Caitlin blikt dus terug vanuit 2014.
De twee belangrijkste locaties in de roman
zijn de woning die Caitlin met haar moeder
deelt en uiteraard het Seattle Aquarium
waar de jonge Caitlin dagelijks verblijft.
Beide locaties bieden haar lange tijd geborgenheid en veiligheid, maar uiteindelijk
zijn ze ook allebei het toneel van heftige
gebeurtenissen die Caitlin confronteren
met de traumatische ervaringen van haar
moeder.

TAAL EN STIJL
David Vanns stijl kenmerkt zich door
soberheid, zijn taal is kaal en uitgebeend
en de zinnen zijn vaak tamelijk staccato.
Ook zijn er geen aanhalingstekens gebruikt
bij de directe rede. In het begin kan dat onduidelijk zijn, maar het went snel en geeft
een bepaald gevoel van ‘spreek-/straattaal’
aan het geheel. Die past goed bij de personages en de harde omgeving waarin zij
leven. Het vormt bovendien een sterk contrast met de sprookjesachtige onderwaterwereld die veel kleuriger en bloemrijker is
dan de manier waarop de personages zich
uitdrukken en ook zo wordt beschreven.

PERSSTEMMEN
‘Vooral de beschrijving van al dat leven
onderwater, dat als een contrapunt van
Caitlins huiselijke bestaan kan worden
gezien, is prachtig.’
Jan Donkers in NRC Handelsblad
‘Het zijn niet alleen de inzichten, maar
ook de perfect getimede onthullingen die
Aquarium misschien wel tot Vanns beste
roman maken.’
Dries Muus in HP/De Tijd
’Hoewel Aquarium in de loop van
het boek het karakter krijgt van een
weeënstorm die wel wat rustiger had
mogen verlopen, verliest het nooit
emotionele lading.’
Leonie Breebaart in Trouw
‘Het is jammer dat Vann, die vroeger
niet psychologiseerde en die de gebeurtenissen voor zich liet spreken, hier veel
uitlegt aan het eind, op zoek gaat naar
een heldere afronding.’
Kathy Mathys in De Standaard

INTERVIEWS

DOSSIERS

LEESCLUBTIPS

VARIA

analyse

DISCUSSIETIPS

1

Verteller Caitlin is 32 als ze de gebeurtenissen beschrijft die haar leven op haar
twaalfde ingrijpend veranderden. Hoe zou jij
het meisje van destijds karakteriseren? Hoe
verhoudt die zich tot de volwassen Caitlin,
die op een paar momenten een glimp van
zichzelf laat zien?

2

Hoe typeer je de relatie van Caitlin met
haar moeder Sheri? En die van Sheri
met haar eigen moeder? Welke overeenkomsten en verschillen zie je?

3

David Vann gebruikt de metafoor van
de onderwaterwereld/het aquarium op
verschillende manieren. Welke voorbeelden
vind je hiervan in het boek?

4
5
6

Wat betekent de onderwaterwereld
voor Caitlin, wat zoekt zij hierin?
Welke functie vervullen de personages
Steve en Shalini in het verhaal?

Sheri brengt Caitlin in de situatie
waarin zijzelf jarenlang heeft verkeerd.
Hoe beoordeel je Sheri’s gedrag? In NRC
Handelsblad (8 mei 2015) schrijft Jan Donkers over Sheri: ‘kan woede zó ver en diep
gaan?’. Wat denk jij?

7
8

Wat deed het lezen van deze geweld
dadige scènes met je?

Grootvader geeft Sheri min of meer
een uitleg over waarom hij zijn gezin in
de steek liet. Vind je zijn verklaring plausibel? Waarom wel/niet?
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9

Caitlin worstelt met de vraag hoe je tot
vergeving komt. Waarom vindt ze het
zo moeilijk om haar moeder te vergeven? In
hoeverre kun je je hierin verplaatsen?

10

Welk effect hebben de vooruitwijzingen in het verhaal, door de terugblikkende, volwassen Caitlin?

11

Betty de Boeck (Cutting Edge, 1 mei
2015) vindt het slot van de roman niet
geloofwaardig genoeg, het zou te sprookjesachtig zijn en te gemakkelijk. Ben je het
met haar eens? Waarom wel/niet?

12

Nadat Sheri haar vader heeft teruggezien, verandert de roman sterk
van toon. Hoe heb je deze omslag ervaren?

13
14

Hoe heb je de scènes tussen Caitlin
en Shalini ervaren?

In De Standaard (31 oktober 2015)
stelt interviewer Vicky Vanhoutte dat
Vann door middel van het landschap iets
zegt over zijn personages en hun angsten,
waarop hij antwoordt: ‘Het [landschap,red.]
is de kern van mijn boeken’. In hoeverre zie
je dit terug in Aquarium?
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Leonie Breebaart (Trouw, 11 april
2015) stelt dat je Aquarium behalve
een ‘aanklacht tegen armoede’ ook een
‘feministische roman’ zou kunnen noemen.
Wat vind je van die stelling?

OP DE SITE
Links naar recepten van gerechten uit
het boek, zoals Sheri’s specialiteit: het
picknickdiner (p. 35). Dat bestaat uit
hamburgers met uien en verstopte bacon
in het gehakt, met een heleboel barbecue
saus, aardappelsalade, barbecuechips en
augurken, geserveerd met sinas.
Of Steve’s heilbot-fajitas (p. 69): warme
maïstortilla’s met reepjes heilbot, paprika,
champignons en uien. Met guacemole,
un poco de salsa en margarita’s. Ook
maakt hij kaneeltoast (p. 40), aubergine
met pasta en tomatensaus (p. 112),
mosselsoep en mosselbeignets (p. 172).
Voor een bijpassend muziekje kies je
bijvoorbeeld ‘Summertime’ (1935) van
George Gershwin, gecomponeerd voor
de opera Porgy and Bess en sindsdien
tienduizenden keren gecoverd. Steve
speelt het op zijn mondharmonica voor
Sheri en Caitlin (p. 15 en 69).
www.deboekensalon.nl/leesclubtips

MEER AQUARIUM?
Bestel de uitgebreide
romananalyse via onze
lezersservice (zie pagina 44 ).
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DE DIEPTE IN

Praten over stijl?
Een checklist kan helpen
TEKST MAARTEN DESSING

Als iemand een ‘schitterend schilderij van een zonsondergang’ aanprijst, heb je geen
exact idee wat je zult zien. Als iemand een ‘schitterend geschreven boek over een
energieke reus’ aanprijst, weet je ook niet wat je gaat lezen. Het is daarom belangrijk
zinvolle dingen te zeggen over stijl – een van de belangrijkste ingrediënten van een
literaire roman.

D

it zijn de eerste regels van J. Kessels:
The Novel: ‘Het
begon allemaal
met zo’n telefoontje waar ik
echt niet op zat te wachten.
“Spreek ik met P.F. Thomése,
de beroemde schrijver?” Op
zo’n toon van: o o o, wat zijn
we weer interessant. (Als ze
zo beginnen, hoeft het voor
mij eigenlijk al niet meer.)’
Dit zijn de eerste regels van
De onderwaterzwemmer:
‘De vader en de zoon komen
tevoorschijn uit het rijshout
en laten hun bleke, met reuzel
ingevette lichamen stil als zilvervissen in het duistere water glijden. Stroomopwaarts,
in de verte, wordt de onderkant van de nacht al blauw, ze
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mogen wel opschieten.’
Het zijn maar een paar regels.
Toch voelt iedere lezer onmiddellijk hoe onvergelijkbaar
beide romans van P.F. Thomése zijn. Woordkeus, ritme,
toon – het is zo verschillend
dat het haast niet te geloven is
dat een schrijver twee totaal
andere stemmen kan laten
klinken. In de eerste roman
een vermoeide cynicus, in de
tweede een verteller die er
eens goed voor gaat zitten.
Dát is de kracht van de stijl.

BLOEMKOOLOREN
Veel lezers weten na lezing
van een boek weinig te zeggen over de stijl waarin het
geschreven is. Een boek leest
vlot, het is prettig geschreven.

Of juist niet. Afhankelijk van
het gemak waarmee een lezer
door het boek glijdt, krijgt de
schrijver het compliment dat
hij prachtig schrijft. Of juist
niet.
Dat is onbevredigend. Dat
valt vooral op wanneer je op
dezelfde manier zou praten
over andere kunstdisciplines.
‘Mooie muziek, ligt lekker in
het gehoor.’ Wie weet dan hoe
het klinkt? Of: ‘Schitterend
schilderij van een zonsondergang.’ Wie weet dan of hij er
zich een Jan van Goyen of een
Vincent van Gogh bij moet
voorstellen?
Een manier om méér over
stijl te zeggen is twee boeken
naast elkaar te leggen, zoals
in bovenstaand voorbeeld. De
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de diepte in
logboek

verschillen springen zo in het
oog dat het niet moeilijk is die
te benoemen. Ook de stijl van
auteurs met een unieke, eigen
stem – Gerard Reve, Arnon
Grunberg, Jeroen Brouwers –
laat zich goed beschrijven.
Zo eenvoudig is het voor de
meeste romans niet: die lijken
in een soort anoniem, functioneel proza te zijn geschreven.
Bijvoorbeeld: ‘Siem Sigerius
was een gedrongen, donkerbehaarde kerel met een stel oren
waarnaar je meteen moest
kijken; ze waren kroppig, ze
leken gefrituurd, en omdat
Aaron gejudood had wist hij
dat het bloemkooloren waren.’
Wat kun je over de stijl zeggen
van Peter Buwalda’s Bonita
Avenue, waaruit dit voorbeeld
stamt?

Maak ten derde een verbinding met de inhoud. Want
zoals Yves Petry ooit terecht
klaagde: ‘Velen hebben de
neiging om literaire stijl als
een bijkomstigheid op te
vatten, als louter verpakking
(...) waarmee de auteur ons de
inhoud van zijn boek tracht op
te lepelen in de hoop dat het
een beetje zal smaken.’
In een goed boek is stijl juist
nooit toevallig. Een schrijver
kiest woorden die passen bij
de setting en de personages
van zijn boek. Een vermoeide
cynicus praat nu eenmaal
anders dan een wijdlopige
verteller. Ook is het eerste
deel van De onderwaterzwemmer gesitueerd in 1944. Dat zie
je terug in de taal.

CHECKLIST

Als je er oog voor ontwikkelt,
is het niet moeilijk. Arnon
Grunbergs Tirza bevat veel
herhalingen omdat de hoofdpersoon zo’n obsessieve man
is die de grip op zijn leven
denkt te verliezen. Thomas
Rosenbooms Publieke werken
is geschreven in een pseudo-negentiende eeuws Nederlands dat ze in 1880 hadden
kunnen spreken.
Ook de stijl van die ene zin uit
Bonita Avenue is veelzeggend.
Al die sterke woorden benadrukken het epische karakter:
kerel, gefrituurd. En: ‘je moest
er meteen naar kijken’. Ook
de bondige formuleringen,
bínnen de lange zin, en de
specifieke muzikaliteit van de
vele o-klanken onderstrepen:
dit verhaal gaat over een energieke reus.

Vul om tot uitspraken over
een dergelijke vraag rond
een boek te komen een zo
uitgebreid mogelijke checklist
in. Hoe lang zijn de zinnen?
Met veel bijzinnen? Wat is de
moeilijkheidsgraad van de
taal? Overheersen alledaagse woorden? Of gebruikt de
schrijver zeldzame woorden?
Misschien zelfs neologismen?
Gebruikt de auteur metaforen?
Hoe klinken de zinnen? Hoe
meer je verzint, hoe beter.
Probeer het vervolgens te
typeren en te waarderen. Is
het taalgebruik barok? En is
die woordenvloed weldadig
of ronkend? Of andersom:
is de soberheid weldadig of
armoedig? Hoe kun je het
ritme omschrijven? Heeft de
taal de neiging het leestempo
te versnellen of te vertragen?
Enzovoorts.
maart 2016

MUZIKALITEIT

LOGBOEK
Ze leest graag literaire
thrillers, maar omdat ze
ook nieuwsgierig was
naar andere boeken, nam
Mandy van Reenen (49)
uit Pijnacker begin 2013
samen met haar nicht het
initiatief om een leesclub
te starten. Bekenden en
bekenden van bekenden
sloten aan en zo ontstond
leesclub Biebelebons. De zeven deelneemsters,
in leeftijd variërend van 43 tot 63, komen acht
keer per jaar bijeen. Zeven keer om een boek te
bespreken dat is geleverd via de ‘leeskringkoffer’
van de bibliotheek, de achtste bijeenkomst is een
feestelijke jaarafsluiting, in 2015 bijvoorbeeld met
een zelfgemaakte quiz over de gelezen boeken. Wat
zat er zoal in de leeskringkoffer de afgelopen tijd?
1 VONNE VAN DER MEER – ZONDAGAVOND
‘Heel anders dan haar “eilandboeken”. Het boek
leest makkelijk, maar de auteur heeft wel wat te
melden. Mooi maar beklemmend: het gedeelte aan
het eind dat is geschreven vanuit het perspectief
van de stervende vader.’
2 HERTA MÜLLER – VANDAAG WAS IK MEZELF
LIEVER NIET TEGENGEKOMEN
‘Werk van een Nobelprijswinnaar over haar leven
onder de dictatuur in Roemenië. We hadden aanvankelijk moeite met de manier van schrijven.
Een documentaire die we op internet vonden,
gaf meer verdieping. Je zag de angst in haar ogen.’
3 CAROLIJN VISSER – ARGENTIJNSE AVONDEN
‘Literaire non-fictie over het avontuurlijke leven van
een Nederlandse man die in Argentinië belandt, met
zijn dochters. Niet wat je noemt een “gezellig” boek,
wel heel informatief. De foto’s voegen daar nog wat
aan toe.’

OP DE ROL
‘De nieuwe koffer is net binnen. Daar zit De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek
in, van Conny Braam. Op de lijst voor de bibliotheek gezet door een lid dat graag opvallende
titels kiest… Ik ben benieuwd.’
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RONDOM
DE BOEKENWEEK

Tips voor een inspirerende bijeenkomst
met je leesclub

Veel suggesties voor
Duitse muziek op
www.muziekweb.nl.
Daar ook een themawijzer
Ontdek Berlijn. Van
Brechts Dreigroschenoper
tot Berlijnse hiphop.

Nederland en Vlaanderen vieren in maart de Boekenweek.
In Nederland loopt deze van 12 tot en met 20 maart, in
Vlaanderen van 19 tot en met 26 maart. Het thema dit jaar
is ‘Duitsland’, onder het motto Was ich noch zu sagen hätte,
een bekende regel uit het lied ‘Gute Nacht, Freunde’ van
Reinhard Mey dat al veertig jaar de herkenningsmelodie is
van het radioprogramma Met het Oog op Morgen.
Over Duitsland valt veel te schrijven – en dus te lezen. Er is
veel Duitse literatuur in vertaling beschikbaar, daarnaast
hebben Nederlandse auteurs het nodige geschreven over het
land van Bach, Berlijn en Brecht. Op deze pagina’s enkele
suggesties voor een Boekenweekbijeenkomst met je leesclub.

ZIEN
PROEVEN
LUISTEREN
DOEN

Op de site meer tips en links voor het organiseren van
een bijeenkomst met je leesclub rond de Boekenweek.
www.deboekensalon.nl/leesclubtips
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Een literair uitstapje over de grens
met je leesclub? Berlijn is de ideale
locatie voor een literaire city-trip. Tips
rond Literair Berlijn op de website.
Maak een digitale reis door Berlijn
op je smartphone of iPad met de app
Bitterveld waarin Liesbeth Eugelink je
het verhaal van Berlijn en de Tweede
Wereldoorlog vertelt. Meer info op:
www.bitterveld.eu.
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rondom het boek

Bekijk op dvd uitgebrachte
verfilmingen van Duitse
boeken, bijvoorbeeld The
Reader (De voorlezer) naar
het boek van Bernhard
Schlink of de serie Berlin
Alexanderplatz naar het
boek van Alfred Döblin.

Bespreek de romans
Goldberg van Bert Natter
of Contrapunt van Anna
Enquist en beluister
(passages uit) de beroemde
Goldbergvariaties van Bach.
Op het luisterboek van
Contrapunt zijn de Goldbergvariaties te horen in uitvoering
van pianist Ivo Janssen.

BOEK
EN
WEEK
2O16

12 - 20
MAAR T
PROEVEN
Om te beginnen:

Wat ga je doen?

Kaffee mit Kuchen, Apfelstrudel

Braadworst grillen of bakken.

of Schwarzwalder Kirschtorte

Hak de uien heel fijn en braad
glazig in een beetje olijfolie.

Later op de avond

Voeg tomatenpuree toe en blus

Currywurst (recept van

af met een beetje water. Voeg

Smulweb)

nu ketchup, honing en

Wat heb je nodig voor 4 pers.?

balsamico toe en laat even door-

8 braadworsten

koken. Breng nu de saus op

2 uien (fijn gehakt)

smaak met sojasaus, chilipoe-

1 el tomatenpuree

der en de kerriepoeder. Als de

2 el olijfolie

saus te dik is ietsje verdunnen

250 gr ketchup

met water. Snijd de worsten in

3 el balsamico

stukjes, twee per persoon.

2 el honing

Lekker laten baden in de saus

½ el sojasaus

en er nog wat kerriepoeder

1 tl chilipoeder

overheen strooien. Lekker

2 el kerriepoeder

pittig. Serveer met knapperige
verse frietjes, een hard broodje
en smullen maar.

Op de site: Links naar onder andere
een culinaire ontdekkingsreis
‘Zo smaakt Duitsland’.
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DOSSIER
C O N N I E PA L M E N
Auteursportret

Het allesomvattende
van liefde en dood
TEKST FRANK HOCKX
BEELD CHRIS VAN HOUTS

Liefde en dood staan centraal in het werk van Connie Palmen. Ze zijn ook sterk
met elkaar verbonden. Onontkoombaar, vindt ze zelf: ‘Er zijn eigenlijk maar twee
onderwerpen voor een schrijver toch?’

Hoofdpersoon in Palmens debuut De
wetten is filosofiestudente Marie Deniet.
Het boek is een verslag van haar
zoektocht naar kennis en inzicht. Die
doet ze op via ontmoetingen met zeven
mannen. Zij staan ieder voor een facet
van het leven en haar persoonlijkheid.
De man die zij als laatste treft, een
psychiater, raadt haar aan het verhaal
van haar zoektocht op te schrijven en
geeft zo de aanzet tot de vervulling van
haar grootste wens: schrijver zijn.
Net als Marie Deniet vindt Kit Buts in De
vriendschap (1995) in het schrijven haar
roeping: ‘ik weet zeker dat ik in de
komende jaren niks beters kan doen,
dan het allemaal op te schrijven’ noteert
ze in de brief aan haar vriendin Ara
waarmee het boek besluit. In deze brief,
in feite een filosofisch essay, probeert ze
hun vriendschap te doorgronden. De
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roman vertelt het verhaal van die
vriendschap in drie perioden. Een
vriendschap tussen twee volstrekte
tegenpolen waarmee tevens de tegenstelling tussen lichaam en geest
verbeeld wordt.

HARTVERSCHEUREND
Op 14 februari 1998, precies drie jaar na
het overlijden van haar partner Ischa
Meijer, verscheen het boek dat Palmen
schreef over hun relatie. De titel I.M.
staat uiteraard voor Ischa Meijer, maar
ook voor de beide delen van het boek: ‘In
Margine’ en ‘In Memoriam’. Behalve een
lofzang op haar grote liefde toont I.M. de
beide hoofdpersonen in al hun kleinheid
tijdens hun relatie.
Op I.M. reageerde de literaire kritiek
heel wisselend. Sommige recensenten
vonden de roman ‘hartverscheurend’,

anderen vonden het beschrevene
eigenlijk te particulier en kregen het
gevoel een voyeur te zijn. Het lezerspubliek liet zich niet afschrikken: het boek
ging in grote aantallen over de toonbank.
De critici die haar verweten dat zij met
I.M. haar persoonlijk leven had geëxploiteerd, kregen een antwoord in de novelle
De erfenis, het boekenweekgeschenk
van 1999. De schrijfster Lotte Inden, die
lijdt aan een voortschrijdende spierziekte die haar het werken onmogelijk zal
maken, neemt een jongeman in dienst
als secretaris. Hij helpt haar met een
project waarmee ze haar schrijversloopbaan (en haar leven) wil afronden: een
autobiografie aan de hand van haar
leeservaringen. Het verwijt van narcisme
wijst ze af met de woorden: ‘De hele
godvergeten wereldliteratuur is autobiografisch, dus dat zegt niks’.
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auteursportret
MEER WETEN OVER
CONNIE PALMEN?
Bestel het uitgebreide auteursportret
via onze lezersservice (zie pagina 44).

In haar volgende roman, Geheel de uwe
(2002), laat Palmen vijf vrouwen aan het
woord die allen hun verhaal vertellen over
een man (de notoire vrouwenversierder
Salomon Schwartz) die in hun leven een
belangrijke rol gespeeld heeft. De lijnen
naar eerder werk zijn gemakkelijk te
trekken: de aandacht voor filosofie, de
diverse visies op één persoon, de figuur
van Salomon die sterk aan Ischa Meijer
doet denken, de relatieve buitenstaander
die op verzoek een biografie schrijft en het
spel met fictie en werkelijkheid. Dat
laatste element noemde Palmen eens
‘mijn eeuwige thema’: ‘Ik ben voortdurend
bezig met wat fictie is en wat fictie te
maken heeft met waarheid en hoe de
werkelijkheid doortrokken is van fictie.’

ROUWBOEK
In 2007 verscheen Lucifer, voor het eerst
een boek van Palmen waarin geen
ik-verteller aan het woord is. De roman is
geïnspireerd door een gebeurtenis uit het
leven van componist Peter Schat (19352003). De homoseksuele Schat was
getrouwd met de flamboyante actrice
Marina Schapers. Zij kwam in 1981 op
raadselachtige wijze om het leven in
Griekenland, hetgeen leidde tot geruchten
over zelfmoord en mogelijk moord. Zoals
vaker was er rond dit boek van Palmen het
nodige te doen, onder meer omdat intimi
maart 2016

van Schat bezwaar maakten tegen het
beeld dat Palmen van hem schetste. In
2015 zag Palmen overigens zichzelf terug
als romanpersonage in Ica van Eva
Posthuma de Boer.
Ruim anderhalf jaar na het overlijden van
haar levenspartner Hans van Mierlo
publiceerde Palmen in 2011 Logboek van
een onbarmhartig jaar. Opnieuw een boek
dat veel publiciteit kreeg, maar de
schrijfster kritiek opleverde, omdat ze
haar leed te nadrukkelijk zou etaleren. Dit
‘rouwboek’ over het verlies van opnieuw
een grote liefde moest eerst geschreven
worden, voor ze weer kon denken aan een
nieuwe roman, vertelde Palmen toen in
2015 die roman verscheen: het op de
volgende pagina’s uitgebreid besproken
Jij zegt het.

SCHEPPEN
Door het spel met feit en fictie dat Palmen
speelt, ontstaat vaak rumoer, wat uiteraard de verkoopcijfers geen kwaad doet.
Dat wekt soms irritatie, maar erkenning in
de vorm van goede recensies en literaire
prijzen (De vriendschap won zowel de AKO
Literatuurprijs als de Publieksprijs) is niet
uitgebleven voor de vrouw die in een
interview met NRC Handelsblad ooit liet
optekenen: ‘Scheppen is het wezen van
mijn bestaan’.

PASPOORT CONNIE PALMEN
Naam: Connie (doopnamen Aldegonda
Petronella Huberta Maria) Palmen
Geboortedatum en -plaats: 25 november 1955, St. Odiliënberg
Jeugdjaren: Als kind was ze zeer
gevoelig voor alles wat met God en de
kerk te maken had. Ze wilde zelfs priester
worden en, toen ze merkte dat dat voor
vrouwen niet was weggelegd, non.
Opleiding: Pedagogische Academie in
Roermond. Daarna studies Nederlands en
filosofie in Amsterdam. De laatste rondde
ze in 1988 af met een scriptie rond de filosoof Socrates, waarin ze de relatie tussen
filosofie en literatuur aan de orde stelde.
Burgerlijke staat: Verloor haar partners
Ischa Meijer in 1995 en Hans van Mierlo
in 2010.
Debuut: Roman De wetten in 1991.
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DOSSIER
C O N N I E PA L M E N

Analyse: Jij zegt het
TEKST VIVIAN DE GIER

PERSONAGES
Jij zegt het draait om twee hoofdpersonages: Ted Hughes en Sylvia Plath, beiden
beschreven door ik-verteller Hughes, en in
die zin dus niet ‘objectief’.

HET VERHAAL
Ted Hughes (1930-1998) en Sylvia
Plath (1932-1963), beiden beroemde
schrijvers, vormen een bekend tragisch

SYLVIA
Sylvia Plath is een diep verwonde vrouw,
die intens kan liefhebben, maar bij wie die
liefde eenvoudig omslaat in haat zodra
ze zich gekwetst voelt. Dat heeft twee
oorzaken: de verlatingsangst ten gevolge
van de vroege dood van haar vader, en
de niet-onvoorwaardelijke liefde tussen
moeder Aurelia en dochter Sylvia. Sylvia
zou tegenwoordig vermoedelijk worden
gediagnosticeerd als iemand met een
bipolaire stoornis: ze is erg wisselvallig in
haar gemoedstoestanden, wordt gekweld
door depressies en jaloezie, is zowel bezitterig als afwijzend. Haar doodsverlangen
is net zo sterk als haar levensdrift, die zich
uit in haar scheppende vermogen. Ze kan
haar hevige emoties niet de baas, en kan
het ook niet verdragen dat haar man als
schrijver succesvoller is dan zij.

liefdeskoppel. Sylvia Plath pleegde
op dertigjarige leeftijd zelfmoord en
groeide na haar dood uit tot een icoon.
Ted Hughes werd in de publieke opinie
‘schuldig’ bevonden aan haar dood,
omdat ze vlak voor haar zelfdoding
waren gescheiden na een buitenechtelijke affaire van Hughes. In Jij zegt het
doet Hughes zijn verhaal.
Connie Palmen
Jij zegt het
Uitgeverij Prometheus
267 pagina’s
Prijs € 19,95 / € 11,99 (E-book)
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TED
Ted Hughes is een man die zich aangesproken voelt in zijn behoefte een vrouw te
beschermen en te redden. Zo’n verheven rol is een illusie; net als zijn bruid is
Hughes een mens van vlees en bloed, die
fouten maakt, zijn liefde verraadt, anderen
kwetst. Hij loopt tegen de grenzen van zijn
loyaliteit aan en ontvlucht de verstikkende
benauwdheid door in de armen van een
andere vrouw, Assia, zijn heil te zoeken.
Hoe symbiotisch hun liefde ook is, ze
zijn ook tamelijk verschillend. Daar waar
Sylvia niets liever wil dan beroemd worden

met haar gedichten, worstelt Ted met de
roem en het publieke leven. Na de dood
van zijn vrouw zal hij ten volle ervaren
waarom: iedereen, ook degenen die hij
als zijn vrienden beschouwde, roddelt en
oordeelt over hem en hun relatie.
Van de meeste andere personages –
moeder Aurelia; Hughes’ afgunstige en
hooghartige zus Olwyn; Assia Wevill, die
door Hughes zijn ‘zwartharige Lilith’ wordt
genoemd – krijgt de lezer wel een beeld,
maar vooral op hoofdlijnen. Deze bijfiguren hebben voornamelijk een functie: ze
zijn de antagonisten en staan symbool
voor negatieve invloed van buitenaf die
Plath als persoon en het huwelijk tussen
Plath en Hughes op een bepaalde manier
ondermijnen.

THEMA EN MOTIEVEN
In de roman analyseert de Engelse dichter
Ted Hughes zijn zowel hartstochtelijke als
destructieve relatie met de vooral na haar
dood beroemd geworden Amerikaanse
schrijfster Sylvia Plath, waarin haar trauma’s en hun beider toegewijd zijn aan de
literatuur centraal staan.
Motieven die dit thema ondersteunen zijn
de verhouding tussen fictie en werkelijkheid, de relatie tussen ouders en kinderen, liefde, jaloezie, verraad, dood en de
zoektocht naar het ‘echte zelf’.
FICTIE EN WERKELIJKHEID
De verbinding tussen literatuur, leven,
liefde en dood is bekende thematiek in het
werk van Connie Palmen. Ze onderzoekt
vaak de vraag hoe verhalen zich verhouden tot de waarheid en of er wel zoiets
bestaat als een ‘echt zelf’. We worden
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PERSSTEMMEN
‘Puur literair genot.’
Jeroen Vullings in Vrij Nederland

Jij zegt het overstijgt het louter
biografische en is vooral een ode aan de
Liefde, de echte, waarachtige variant
dan, die geen relativering duldt en de
menselijke bedrading voorgoed kan
herschikken.’
Margot Kennis in Humo
‘Haar zinnen zingen van ritme en
muzikaliteit, elk woord valt op de enig
juiste plek.’
Sonja de Jong in Noordhollands Dagblad
‘Precies in die dan weer intelligente,
dan weer onhandige afwisseling tussen
bekentenis en preek voor eigen parochie
zit de kracht van de roman.’
Arjen Fortuin in NRC Handelsblad
Aardig eenzijdig is deze monoloog,
maar fascinerend is dit rijk gedetailleerde verslag evengoed, ook voor kenners,
al is niet alles even geslaagd.’
Jann Ruyters in Trouw
‘Een zoveelste toevoeging aan de
voyeuristische literatuur over Plath en
Hughes.’
Sofie Gielis in De Standaard

OP DE SITE
Meer discussievragen en tips.
www.deboekensalon.nl/leesclubtips
Meer lezen over Jij zegt het?
Bestel de uitgebreide romananalyse via
onze lezersservice (zie pagina 44).
maart 2016

gevormd door ervaringen, door wat we
over onszelf denken, maar vooral ook door
de relaties die we met anderen aangaan
en de verhalen van anderen. Hughes
gelooft in een ‘echt zelf’ – hij wil zijn vrouw
helpen het hare te vinden – en meent ook
dat verbeeldingskracht – literatuur – de
verbindende schakel is (p. 128).
Deze visie van Hughes brengt een grote
belangstelling voor de natuur met zich
mee en voor spirituele zaken: astrologie,
tarotkaarten, droomuitleg en ouijaborden
komen in de roman regelmatig voor. Hij
komt aan het eind van zijn leven tot de
conclusie dat hij zijn ‘echte zelf’ pas heeft
gevonden door de publicatie van de autobiografische dichtbundel Birthday Letters,
waarin hij zich richt tot zijn geliefde Sylvia.
De vos die in de roman regelmatig terugkeert (en ook het omslag siert) lijkt symbool te staan voor dit ‘echte zelf’. Hughes
vertelt over een droom waarin iemand met
een vossenkop hem in het oor fluistert dat
hij moet stoppen met zijn studie literatuur,
wat hij ook daadwerkelijk doet. Later komt
hij op een brug een jongen tegen met een
klein vosje onder zijn jas, die het beestje
te koop aanbiedt. Hughes koopt het echter
niet: ‘Iets of iemand in mij zei me dat ik,
met elke stap die me verwijderde van de
hunkerende vos, verder wegliep van mezelf, en daarmee van ons’ (p. 161).
OUDERS EN KINDEREN, LIEFDE EN
JALOEZIE
Sylvia’s trauma’s hebben voor een belangrijk deel te maken met haar ouders. Haar
vader overlijdt als ze acht jaar is, een gebeurtenis die ze ervaart als verraad en die
bij haar, zoals Hughes het noemt, ‘verlatingswoede’ (p. 70) teweegbrengt. In haar
latere relatie met Hughes vertaalt zich dit
in een heftige jaloezie, waarin ze uiteindelijk bevestigd wordt als haar man zich
bevrijdt uit hun huwelijk. Sylvia’s relatie
met haar moeder is er een van aantrekken
en afstoten, ze hunkert naar moederlijke
goedkeuring, maar loopt ook weg van de
hoge verwachtingen die deze heeft en het
geheel andere leven dat deze zich voor
haar dochter had voorgesteld.

TITEL EN MOTTO
De titel Jij zegt het hangt nauw samen
met het motto, een citaat van Ted Hughes
dat betrekking heeft op de menselijke
behoefte een bekentenis of getuigenis af
te leggen. Dit hele boek is als het ware
een bekentenis van Ted Hughes, zíjn kant
van het verhaal. Een verhaal dat hij pas
durft te vertellen als ook zijn einde in zicht
komt: ‘De zoektocht naar de waarheid
van haar verhaal, de bekentenis van mijn
verhaal, was iets tussen haar en mij, dacht
ik. Tot ik ziek werd’ (p. 262). Hij beseft dat
zijn ‘afkeer van confessionele, autobiografische literatuur’ (p. 262) tot aan het einde
van zijn leven zijn eigen loutering in de
weg heeft gestaan. Hij is gevangen geraakt
in de cocon van het ‘valse zelf’, daar waar
hij zo lang heeft geprobeerd Sylvia te helpen zich te bevrijden van háár valse zelf.
De slotregels klinken als een echo van de
titel: ‘En ik, die zo lang de vijand was van
het onthullendste woord uit de taal, goot
mijn loodzware ziel in die iele gestalte,
volgde haar naar buiten, en ik zei het, ik’
(p. 263).

STRUCTUUR EN
PERSPECTIEF
Het boek bestaat – op een kort ‘Post
scriptum’ na - uit één lange monoloog van
hoofdpersoon en ik-verteller Ted Hughes. De roman heeft geen hoofdstukken,
slechts witregels, en dat versterkt het feit
dat hij zijn verhaal afsteekt, een bekentenis doet, met de lezer als toehoorder. Juist
omdat het verhaal van Hughes en Plath
vooral is verteld vanuit háár perspectief
en mensen, met name feministen, altijd
háár kant kozen, heeft Connie Palmen
Hughes een stem willen geven. Uiteraard
is het perspectief van een ik-verteller niet
objectief en ben je als lezer geneigd Teds
kant van het verhaal te geloven. Maar hij
belicht als ik-verteller ook zijn misstappen, fouten en verkeerde inschattingen
en wat hij over Plath vertelt, is weliswaar
soms hard, maar vooral heel liefdevol en
komt daardoor geloofwaardig over.
Jij zegt het is een hecht gecomponeerde
roman. Palmen heeft met beelden en
verwijzingen eenheid in haar boek aan-

29

gebracht. Zo verwijst de opmerking ‘we
minden als giganten’ (p. 18) naar Plaths
dichtbundel The Colossus en beschrijft
Hughes het gevoel gevangen te zitten
onder een glazen stolp, wat refereert aan
Plaths roman The Bell Jar (De glazen
stolp). Verder komen er metaforen voorbij
(bijvoorbeeld Judas en de slang) die het
thema en de motieven ondersteunen.
Hughes ziet achteraf ook vele ‘tekens’ en
voorafschaduwingen, zoals betekenisvolle
data, zinnen die worden uitgesproken,
visioenen van een kerkhof et cetera, die
wijzen op het onafwendbare drama.

PLAATS EN TIJD
Hughes vertelt het verhaal in 1998, vlak
voor zijn eigen dood. De tijd waarover hij
vertelt, betreft voornamelijk de periode
februari 1956-februari 1963, met aansluitend nog enkele pagina’s over zijn huwelijk
met Assia en zijn leven na haar dood.
Het onrustige leven dat Plath en Hughes
samen leidden, droeg ertoe bij dat ze regelmatig verhuisden. De roman speelt zich
dan ook af op diverse plaatsen in Engeland
(Cambridge, waar ze elkaar leren kennen, Londen, waar het literaire leven zich
afspeelt, Yorkshire, waar Hughes’ ouders
wonen en het platteland van Devon, hun
laatste gezamenlijke adres), en in Amerika
(onder andere Northampton, Boston en
een kunstenaarscentrum in een bosrijke
omgeving in de staat New York). Als ze net
getrouwd zijn, reizen Ted en Sylvia door
Frankrijk en Spanje, als ze besloten hebben enige tijd uit elkaar te gaan, reizen ze
naar Ierland, waar Sylvia enkele maanden
aan de kust wil wonen.

TAAL EN STIJL
Palmen gebruikt in deze roman veel
Bijbelse en mythologische verwijzingen
en lange, lyrische en gedragen zinnen.
Die bloemrijke stijl past bij de tone of
voice van een dichter. Ted Hughes was een
natuurdichter en het is dan ook niet verwonderlijk dat Palmen hem veel beelden
in de mond legt die met dieren te maken
hebben.
Daarnaast bevat de roman een flink aantal
beschouwende passages over literatuur
en schrijverschap, bijvoorbeeld over het
belang van mythen.
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DISCUSSIETIPS

1

In Jij zegt het laat Connie Palmen Ted
Hughes ‘zijn’ visie geven op de relatie
tussen Sylvia Plath en hemzelf. Vind je hem
een geloofwaardige verteller? Waarom
wel/niet?

9

2

10

3

11

Connie Palmen gebruikt veel Bijbelse
en mythologische metaforen. Welke
voorbeelden zie je hiervan in het boek?
Welk effect heeft deze beeldspraak en hoe
waardeer je dat?
Sylvia Plath en Ted Hughes waren beiden dichter. Welke verschillen en overeenkomsten zie je in hun schrijverschap en
het doel dat zij daarmee nastreven?

4

De afloop van het verhaal is al op
voorhand bekend en er wordt in de
roman ook veelvuldig naar verwezen. Vond
je het boek desondanks spannend om te
lezen? Waarom wel/niet?

5

Het kiezen van een standpunt zoals in
dit boek gebeurt, kan ook tot gevolg hebben dat iemands straatje wordt
schoongeveegd. In hoeverre vind je dat de
romanfiguur Ted Hughes zich daar schuldig aan maakt?

6

Denk je dat Sylvia Plath uiteindelijk
ook zelfmoord zou hebben gepleegd
als Ted Hughes niet was vreemdgegaan?
Waar leid je dat uit af?

7

Assia Wevill pleegt op precies dezelfde
wijze zelfmoord als Sylvia Plath, en
neemt daarbij ook nog haar dochtertje
mee de dood in. Hoe verklaar je haar
zelfmoord?

8

Hoe interpreteer je het beeld van de
vos dat in het boek regelmatig opduikt
en ook het omslag siert?

In Vrij Nederland (5 september
2015) omschrijft Jeroen Vullings het
lezen van Jij zegt het als ‘puur literair
genot’. Hoe heb jij het lezen van dit boek
ervaren?
Recensent Dries Muus noemde in
HP/De Tijd (1 september 2015) met
name het begin van de roman ‘vermoeiende aanstellerij’. Wat vind jij?
Hoe heb je de beschouwende passages over schrijven en literatuur
ervaren?

12

In interviews noemt Palmen Jij
zegt het haar ‘Judas-boek’. Hoe
interpreteer je deze uitspraak?

RONDOM HET BOEK
1 Recent zijn diverse boeken van
Sylvia Plath en Ted Hughes (opnieuw)
uitgegeven. Van Plath de roman De
glazen stolp, de dichtbundel Ariel en
De dagboeken 1950-1962. De dichtbundel Birthday Letters van Hughes is
in vertaling verschenen onder de titel
Verjaardagsbrieven. Een bundeling
van zijn brieven is Ik wil nooit vergeven worden.
2 O ver het leven van Plath maakte
Christine Jeffs de speelfilm Sylvia,
met in de hoofdrol Gwyneth Paltrow.
De film is op dvd uitgebracht.
3 ‘How I Love to Cook!’ schreef Sylvia
Plath in haar dagboeken. Echtgenoot
Ted wist het te waarderen en noemde haar in zijn brieven ‘A Princess of
Cooks’. Op de site links naar enkele
van haar recepten, waaronder haar
favoriete ‘Tomato Soup Cake’.
Meer tips op:
www.deboekensalon.nl/leesclubtips

INTERVIEWS

DOSSIERS

LEESCLUBTIPS

VARIA

de collectie

DE COLLECTIE

De Boekenbalpumps
van Nelleke
Noordervliet
van Bordewijk

Nelleke Noordervliet schonk in 2008 deze
pumps aan het Letterkundig Museum. Zelf
schreef ze over deze schoenen: ‘Jarenlang heb
ik naar het Boekenbal deze pumps gedragen,
waarop ik behoorlijk kon lopen en zelfs dansen.
Niet zelden kwam het voor dat ik, het bal verlatend, de wandeling naar huis op die hakken net
iets te ver vond. Dan deed ik voor de schouwburg mijn schoenen uit en liep op kousenvoeten

de Leidsestraat af naar het Singel. Pumps in de
hand. Die schoenen hebben hun dienst bewezen.
Ze zijn moegedanst, al zijn ze nog goed in vorm.
Die mogen nu uitrusten in een vitrine of op
een plank in het depot van het Letterkundig
Museum. Daar zal misschien later ooit een
student Nederlands – als die dan nog bestaan –
zich er over buigen en verwonderd uitroepen:
Ze had maat 41!’

Op deze pagina presenteert het Letterkundig Museum in Den Haag een bijzonder voorwerp uit de collectie.
Foto Collectie Letterkundig Museum
maart 2016
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LEESCLUBTIPS

Eerste zinnen van, persstemmen over en tips voor het bespreken van zes recent
verschenen titels. Kijk op www.deboekensalon.nl/leesclubtips voor extra
informatie en tips om een leesclubbijeenkomst rond deze boeken vorm te geven.

VONNE VAN DER MEER

HELEN MACDONALD

ANNE-GINE GOEMANS

WINTER IN GLOSTER
HUIS

DE H IS VAN HAVIK

HONOLULU KING

‘Het begon met de dood van mijn vader,

‘Drie kwartier ten noordoosten van

‘Toen Hardy Hardy eenmaal begon te spreken,

drie jaar geleden.’

Cambridge bevindt zich een landschap

wenste iedereen met heel zijn hart dat hij zijn

waaraan ik verknocht ben geraakt.’

mond had gehouden.’

DAVID FOENKINOS

ELENA FERRANTE

STEFAN BRIJS

CHARLOTTE

DE NIEUWE ACHTERNAAM

MAAN EN ZON

‘Charlotte zag haar voornaam staan

‘In de lente van 1966 vertrouwde een erg

op een grafsteen.’

opgewonden Lila mij een metalen doos toe
waarin acht schriften zaten.’
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‘Waar zal ik beginnen? Bij wie?’

INTERVIEWS

VONNE VAN DER MEER

Winter in Gloster Huis
HET VERHAAL

DOOR JACANDRA VAN DEN BROEK

DOSSIERS

LEESCLUBTIPS

VARIA

PERSSTEMMEN

‘Van der Meer is een

‘Het had een roman

vakvrouw, wat constructie

kunnen worden die topzwaar

Het is 2024 en de Klaar met leven-wet is net aangenomen.

en stijl betreft valt er niets

van tegenstellingen was. In

De broers Arthur en Richard erven onverwacht een fortuin

aan te merken op deze

die valkuil is Van der Meer

waarmee ze ieder een groot hotel aan hetzelfde meer bou-

roman. Ze kaart hier met

niet gestapt. Van Arthur

wen. Richard helpt in zijn Vaarwelhotel mensen om een ein-

een fijnzinnige, aanstekelij-

maakt ze geen vrome jongen,

de aan hun leven te maken. Onbewust twijfelende hotelgas-

ke toon een heikel thema

van Richard geen keiharde

ten geeft Arthur in zijn hotel Gloster Huis een tweede kans.

aan.’

zakenman. De broers blijven

GUUS BAUER
LITERATUURPLEIN

in overleg met elkaar. Bijna

Uitgeverij Atlas Contact

lichtvoetig rolt het verhaal

139 pagina’s

verder af.’

Prijs € 17,99 /

CHRISTIEN STAM-VAN GENT
REFORMATORISCH DAGBLAD

€ 12,99 (e-book)

DISCUSSIETIPS
1. Wat zou jij doen met een erfenis als die van de broers?
2. Met welke broer sympathiseer je het meest? Waarom?
3. Hoe realistisch is het dat het euthanasiescenario dat Van
der Meer schetst, werkelijkheid wordt?
4. Hoe heb je het perspectief van Noor ervaren en wat vind

‘Van der Meer maakt
een karikatuur van wat er
aan de hand is.’
ARIE STORM HET PAROOL

je van de manier waarop zij verwerkt dat ze ‘uit de dood
ontwaakt’?
5. Arthurs hotel wordt pas succesvoller als Richards

RONDOM HET BOEK

wachtlijst te lang wordt en deze gasten doorstuurt.

Op de site tips voor een stellingenspel rond de

Sommige recensenten noemen dit een troostrijk einde voor

Klaar met leven-wet. En een recept voor het Turkse

het verhaal. In hoeverre vind jij dit gegeven hoopvol?

gerecht Lumpir dat meneer Azim nog één keer wil
maken.

HELEN MACDONALD

De H is van havik

PERSSTEMMEN
‘Macdonald laat zich diep in de ziel

HET VERHAAL

DOOR JOHN HERMSE

Helen MacDonald, professioneel valkenier, beschrijft hoe ze
de plotselinge dood van haar vader probeert te verwerken

‘Haar taal is

kijken in dit natuurboek met stuwkracht

poëtisch en

en magnetische zwier.’

Macdonald weet

HILBRAND ROZEMA
NEDERLANDS DAGBLAD

non-fictie met
literaire kwaliteit

door voor het eerst van haar leven een havik, de felste roof-

‘Het is het perfecte huwelijk tussen

neer te zetten. Het

vogel die ze kent, af te richten. Ze bouwt een innige band op

dat universele en het hoogst particulie-

mooiste en meest

met haar havik Mabel, maar pas nadat ze haar letterlijk en

re, samen met Macdonalds indrukwek-

troostrijke

figuurlijk los weet te laten, komt ze in het reine met de dood

kende stijl – soms speels, maar toch

rouwverwerkings-

Uitgeverij De Bezige Bij

van haar vader.

altijd vastberaden.’

boek in tijden.’

Vertaling Nico Groen en

JAN POSTMA
DE GROENE AMSTERDAMMER

MEREL BLOM OPZIJ

Joris Vermeulen

DISCUSSIETIPS

Prijs € 19,90 /
€ 14,99 (e-book)

1. ‘Voor mij hebben roofvogels altijd een vaag religieus
element gehad’, zegt Macdonald in een interview met
NRC Handelsblad. Wat is daarvan in het boek te zien?
2. Wat voor beeld rijst er uit De H is van havik op van de
schrijfster? Wat zijn haar belangrijkste karaktertrekken?
3. Aanleiding voor Macdonalds boek is de dood van haar
vader, maar hij komt er niet heel veel in voor. Hoe ver-

349 pagina’s

RONDOM HET BOEK
Op de site veel meer discussietips en onder andere
links naar een necrologie van MacDonalds vader
(een bekende persfotograaf) en naar informatie
over het Thetford Forest Park.

klaar je dit?
4. Wat treft Mcdonald zo aan in het werk van schrijver
T.H. White?
maart 2016
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ANNE-GINE GOEMANS

Honolulu King

PERSSTEMMEN

DOOR NELLEKE KEMPS
‘Soms is Goemans te

‘Door Goemans’

HET VERHAAL

geestige en relativerende

breedsprakig en ook een beetje

De tachtigjarige Indische Hardy Hardy runt een toko in

pen worden ontroerende

belerend, maar hartverwar-

Haarlem, met hulp van zijn kleindochter en van kameraden

passages nooit larmoyant

mend is de “King” tot het eind.’

met wie hij een Hawaiian-band vormde. Zijn vrouw zit in een

en zit aan komische

LIES SCHUT DE TELEGRAAF

verpleeghuis en herkent hem niet meer. Hij komt in contact

verwikkelingen steeds

met de loge van vrijmetselaars en vertelt in zijn toelatingsre-

een scherp randje.’

de een schokkend verhaal over moorden die hij uit wraak in

HANS VAN DER HEIJDE
DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Indonesië heeft gepleegd.

‘Een interessante literaire
roman wordt het nergens.’

Uitgeverij Ambo

ARIE STORM HET PAROOL

Anthos
347 pagina’s

DISCUSSIETIPS

Prijs € 19,99 /

1. Hardy ‘bekent’ tegenover de leden van de vrijmetselaarsloge een aantal moorden. In hoeverre kun je sympathie

RONDOM HET BOEK

voor hem blijven opbrengen?

Iets eten bij de bespreking van dit boek? Kleine

2. Wat symboliseren de visioenen van de haai?

gerechten uit de toko, zoals saté, zijn een logische

3. Hoe beoordeel je de rol van Synne in het verhaal?

keuze. Of tracteer de deelnemers op echte spekkoek

4. Hoe heb je de introductie van de halfbroer aan het eind

bij de koffie. Op de site een link naar een recept.

van de roman ervaren?

€ 12,99 (e-book)

Daar ook verwijzingen naar enkele filmpjes over de

5. ‘Kun je alleen gelukkig zijn als het verleden hoofdzakelijk
is opgebouwd uit mooie herinneringen’, vraagt Hardy zich

Bersiap-periode en naar een artikel over de gebeurtenissen die aan de roman ten grondslag liggen.

af (p. 49-50). Hoe zou jij deze vraag beantwoorden?

DAVID FOENKINOS

PERSSTEMMEN

Charlotte
HET VERHAAL

‘Beide boeken, de

DOOR SUZANNE BERGMAN

‘Charlotte Salomon kwam op haar

roman en het kunstwerk,

weg vrouwen, mannen – misschien

zijn zo indrukwekkend en

zelfs engelen – tegen die in haar

tot tranen toe aangrijpend

geloofden. En nu is er dan David

De introverte joodse Charlotte Salomon groeit op zonder

dat ik daar als recensent

Foenkinos, die een prachtig eerbetoon

moeder in het Berlijn van de jaren twintig en dertig. Als de

niets aan toe heb te voegen.’

voor haar schreef.’

nazidreiging steeds groter wordt weet ze op het nippertje

MAARTJE DEN BREEJEN
OPZIJ

ASTRID DE LARMINAT LE FIGARO

naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk te vluchten, met
achterlating van haar vader, stiefmoeder en grote liefde

‘Met dit boek onderneemt Foenkinos een niet geheel onverdienste-

Alfred. Haar grootvader vertelt haar een gruwelijk familiege-

lijke poging om zijn literaire geloofwaardigheid op te krikken, maar zijn

heim, dat haar aanzet tot een indrukwekkend levenswerk.

grootste verdienste schuilt erin dat hij het fascinerende werk van

Uitgeverij Cossee

Charlotte Salomon weer op de kaart heeft gezet.’

Vertaling Marianne

MARIJKE ARIJS DE STANDAARD

Kaas

DISCUSSIETIPS
1. In haar recensie in de Volkskrant noemt Désanne van Brederode de stijl die David Foenkinos in Charlotte hanteert,

RONDOM HET BOEK

‘een omkering van het bekende schrijfdevies show, don’t

In het Joods Historisch Museum in Amsterdam zijn

tell’. Hoe verklaar je die uitspraak?

gouaches van Charlotte Salomon te zien. Op de site van

2. Hoe heb jij Foenkinos’ aanpak om iedere zin op een
nieuwe regel te beginnen, ervaren?
3. Het verleden van haar familie met al die zelfmoorden hangt

het museum kun je onder andere door haar levenswerk
Leven? of Theater? bladeren. Volgend jaar wijdt het
museum een grote tentoonstelling aan haar.

als een zwaard van Damocles boven Charlotte, lijkt het wel.

www.jhm.nl/charlotte

In hoeverre is zijzelf gevoelig voor depressie en zelfmoord?

Op de site onder andere een link naar de documentaire

4. Hoe zou je Alfreds gevoelens voor Charlotte omschrijven?
Hoe bezie je het laatste hoofdstuk in dat licht?
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die Frans Weisz in 2012 maakte over de ontvangst en
geschiedenis van Leven? of Theater?

236 pagina’s
Prijs € 19,95 /
€ 14,95 (e-book)

INTERVIEWS

ELENA FERRANTE

De nieuwe achternaam

DOSSIERS

HET VERHAAL
Twee intelligente vriendinnen, Lila en Elena, opgegroeid in
een armoedige wijk in Napels in de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw, proberen zich ieder op hun eigen manier
aan hun afkomst te ontworstelen.

VARIA

PERSSTEMMEN
‘Niet veel schrijvers houden het

DOOR MARLENE LUNTER

LEESCLUBTIPS

‘Zelden werden de

vol om zowel breedvoerig als intens

diepste zielenroerselen van

te zijn, kabbelend en explosief,

een jonge vrouw op weg

maar Ferrante lukt het.’

naar zelfvertrouwen zo

MARJA PRUIS
DE GROENE AMSTERDAMMER

intiem, eerlijk en dicht op
de huid verwoord.’

‘Jammer genoeg ontbreekt in

ROELAND SPREY

het vierluik iets wat Ferrante’s

DAGBLAD VAN

eerdere werk zo sterk maakte:

HET NOORDEN

intensiteit.

Uitgeverij

EMILIA MENKVELD TROUW

Wereldbibliotheek
Vertaling
Marieke van Laake

DISCUSSIETIPS

RONDOM HET BOEK

1. Welk beeld krijg je uit de roman van de Italiaanse maat-

Roberto Saviano schreef met Gomorra een onthul

Prijs € 24,99 /

lend boek over de werkwijze van de Napolitaanse

€ 17,99 (e-book)

schappij in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw?
2. Wat is er zo belangrijk aan de nieuwe achternaam van
Lila dat de roman ernaar is vernoemd?
3. Hoe zou je de relatie tussen Elena en Lila omschrijven?
Welke rol speelt jaloezie daarin?

479 pagina’s

misdaadbendes. Er werd een vierdelige televisie
serie naar het boek gemaakt, die op dvd is uitgebracht.
Op pagina 228 eten de personages ‘spaghetti con

4. Hoe interpreteer je wat Lila met haar trouwfoto doet
(p. 110-117)?

le vongole’. Op de site een link naar het recept zoals Jamie Oliver het maakt. En ook naar een recept

5. Wat betekent het schrijven voor Lila? En voor Elena?

voor de struffoli, die op pagina 414 op tafel komt.

STEFAN BRIJS

PERSSTEMMEN

Maan en zon

‘De zinnen zijn helder,

‘Pas vanaf pakweg pagina 100

toegankelijk, ongepolijst,

heb je het gevoel dat de roman echt

soms op het hoekige af.

op dreef komt en raak je onder

Brijs vertelt in een hoge

gedompeld in het broeierige

vaart, op een krachtige

universum van de taxichauffeurs.

De zwarte broeder Daniel kijkt gedurende een nacht in 2001

toon - wat niet wil zeggen

Dan ruik en voel je de atmosfeer

terug op zijn veertigjarige onderwijsloopbaan op Curaçao,

dat hij zichzelf geen

op dit complexe eiland met zijn

met name op zijn zorg voor de in een Amerikaanse limou-

sentiment toestaat.’

schaduw- en zonzijden.’

sine rondrijdende egocentrische taxichauffeur Roy, diens

DRIES MUUS HP/DE TIJD

DIRK LEYMAN DE MORGEN

DOOR NELLEKE KEMPS

HET VERHAAL

intelligente zoon Max en kleinzoon Sonny, die verstrikt
raakt in de drugshandel.

DISCUSSIETIPS
1 Welke positie neemt broeder Daniel in op het eiland? Hoe
heb je zijn ‘vertelstem’ ervaren?
2. De roman legt de nadruk op het contrast tussen blank en

‘Dat je de ontknoping al tientallen bladzijden van te voren

269 pagina’s

verteltrant nogal gezapig voortkabbelt, niet spannender.’

Prijs € 19,99 /

JAAP GOEDEGEBUURE TROUW

€ 14,99 (e-book)

RONDOM HET BOEK

zwart. Welke tegenstellingen kom je nog meer tegen in het

Max verkoopt broeder Daniël een pastechi, een

verhaal?

Antilliaans pasteitje dat gevuld kan worden

3. Wat bedoelt broeder Daniel als hij het eiland zelf als de
oorzaak van alle ellende aanwijst?
4. Broeder Daniel is een katholieke geestelijke. Welke rol
krijgt de godsdienst in de roman?

Uitgeverij Atlas Contact

ziet opdoemen, maakt de lectuur, die vanwege de oubollige

met vis, kip, gehakt of kaas. Op de site een link
naar een recept met instructievideo. Daar ook
links naar een filmpje van het Polygoonjournaal over de hevige onlusten in Willemstad op
30 mei 1969 en naar tekst en muziek van het
kinderliedje ´Luna ku solo´ (‘Maan en zon’).

maart 2016
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Boekbeeld

Ilja Leonard Pfeijffer – La Superba
(Uitgeverij De Arbeiderspers)
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Ik wil mij nestelen in de ingewanden van
de stad. Ik wil het tandenknarsen van haar
oude gebouwen verstaan en begrijpen.
maart 2016

Foto Stefano Goldberg - Publifoto Genova

boekbeeld
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LEESTRIP

Wandelen in het Brussel van de Brontës met Jolien Janzing

De geheime liefde van
Charlotte
TEKST EN BEELD VIVIAN DE GIER EN MARC BRESTER

De romans Vilette, Jane Eyre en Wuthering Heights zijn nog altijd wereldberoemd, evenals
de schrijfsters ervan: Charlotte en Emily Brontë. Samen studeerden ze in Brussel, de stad
waar Charlotte haar hart verloor en haar schrijverschap vond. Dit jaar is het tweehonderd jaar
geleden dat ze werd geboren. Schrijfster Jolien Janzing nam ons mee op een rondwandeling in
de voetsporen van de gezusters Brontë door het negentiende-eeuwse Brussel.

H

et Koninklijk Paleis,
gelegen tegenover het
Warandepark, is wat
je noemt een imposant bouwwerk. Toen Charlotte
en Emily Brontë in februari
1842 naar Brussel kwamen,
respectievelijk 25 en 23 jaar
oud, was het paleis nog niet
zo groot als nu, maar beslist
indrukwekkend. Hier resideerde Leopold I, de eerste koning
van België, dat nog maar
sinds 1830 een staat was. Een
vreemd land, want de bevolking
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sprak Frans en Nederlands en
was katholiek, terwijl de koning
Duits sprak en protestants was.
Over de kasseien hier moet
Charlotte Brontë zich, op haar
degelijke, niet erg modieuze
schoeisel, geregeld naar het
park hebben begeven. Ze kwam
er graag, vertelt schrijfster
Jolien Janzing, die in haar roman
De Meester – De geheime liefde
van Charlotte Brontë in het
negentiende-eeuwse Brussel
haar sporen heeft gevolgd.
‘Charlotte ging graag in het

Warandepark wandelen, met
Emily, maar later ook alleen,
toen haar zus na de begrafenis van hun tante in Engeland
bleef. Het park lag vlak bij hun
school; je liep de trappen op
en je kwam in het mooiste deel
van de stad.’ De bleekgroene
muziektent, die nog altijd in
gebruik is, was net geopend en
er vonden veel muzikale evenementen plaats, aldus Janzing.
‘Het moet er heel aangenaam
geweest zijn, want zeker in de
zomer is het een heel mooi

INTERVIEWS

Hotel Ravenstein

DOSSIERS

park, met fonteinen, muziek en
gezelligheid. Charlottes roman
Vilette speelt zich af in Brussel.
Haar hoofdpersonage Lucy
Snow dwaalt door het Warandepark, stoned door de laudanum die ze gebruikte, opiumdruppeltjes die bij van alles en
nog wat werden toegepast.’

PENSIONAAT HEGER
Langs het standbeeld van
generaal Belliard in de Baron
Hortastraat gaan we de trappen af, die destijds leidden
naar de Isabellawijk, die later
door Leopold II vanwege de
stadsvernieuwing met de
grond gelijk werd gemaakt.
Meteen onder aan die trappen,
op de plek waar nu museum
Bozar staat, lag Pensionnat
Heger: een degelijke school
voor jongedames met een
grote tuin vol stokoude perenbomen. Een gedenkplaat tegen
de gevel van Bozar herinnert

LEESCLUBTIPS

VARIA

leestrip
De periode in Brussel is
vooral voor Charlotte immens
belangrijk geweest, aldus
Janzing. ‘Ze ontmoette haar
eerste grote liefde: Constantin
Heger, de heer des huizes. Hij
was helemaal niet zo’n knappe
man, maar hij had karakter
en uitstraling. Hij komt in
haar boeken telkens terug, in
Vilette en in Jane Eyre, in de
gedaante van Paul Emmanuel en meneer Rochester. Hij
heeft invloed gehad op haar
schrijven, leerde haar haar
stijl in bedwang te houden en
geen oeverloze hoeveelheid
adjectieven te gebruiken. Sommigen zeggen dat ze dankzij
hem zulke mooie boeken heeft
geschreven, maar dat gaat me
te ver. Ik denk dat ze zonder
hem ook schitterende boeken
geschreven zou hebben. Maar
niet déze boeken, niet Jane
Eyre.’

Grote Markt

nog aan de tijd dat Charlotte
en Emily in dit pensionaat
verbleven. ‘Het werd met
strakke hand gerund door
Madame Heger. Voor die tijd
was het comfortabel: er waren
kachels in de klassen, het eten
was er heel goed. De Brontës
hadden het financieel niet zo
breed, dus voor hen moet het
een aangename verassing zijn
geweest. Alles was er in overvloed, men keek niet op een
franc meer of minder.’
maart 2016

TE BIECHT
Via de trap aan de voorzijde
van het charmante, authentieke hotel Ravenstein bereik
je de lager gelegen Terackenstraat, waar een plaquette
herinnert aan de tijd dat de
Brontë-zussen hier dagelijks
rondwandelden. In de negentiende eeuw was dit nog geen
doodlopende steeg, maar nu
moeten we terug, dezelfde
trap weer op, en lopen we
rechtdoor naar het Museum-
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Isabellawijk

PRAKTISCH
•

Het is niet onaannemelijk dat Charlotte en Emily Brontë weleens een
kopje thee dronken in wat nu Green
Kitchen heet, het restaurant van het
BELvue Museum, destijds een chique
hotel. Met uitzicht op het Koninklijk
Paleis is het hier prettig (en gezond!)
lunchen of koffiedrinken. Het
BELvue Museum is gevestigd aan het
Paleizenplein 7; het restaurant is ook
zonder museumticket toegankelijk.

•

Het authentieke hotel Ravenstein is
er nog altijd, maar heet tegenwoordig
Le Relais des Caprices, en herbergt
ook een uitstekende (maar niet al te
goedkope) brasserie. Gevestigd aan
Passionaat Heger

de Ravensteinstraat 1.
•

In het kader van tweehonderd jaar
Charlotte Brontë heeft boekhandel
Passa Porta (Antoine Dansaertstraat
46) een speciale tafel met boeken
over Charlotte en haar zusters. Ook
de Engelse boekwinkel Waterstones
(Adolphe Maxlaan 71-75) heeft een
uitgebreide collectie boeken over en

Sint-Michiels-en-

van de Brontë-zusters.

Sint-Goedelekathedraal

LEZEN EN ZIEN
•

De roman De meester – de geheime
liefde van Charlotte Brontë in het
negentiende-eeuwse Brussel is
uitgegeven door De Arbeiderspers.
Prijs € 15 / € 7,99 (e-book).
Voor de boektrailer, kijk op:
www.bronteinbrussels.com.

•

Voor meer informatie over de Brontës
in Brussel en foto’s en tekeningen
van het Brussel uit die tijd – onder
meer van het pensionaat –, kijk op:
www.thebrusselsbrontegroup.org/

•

The Brontë Sisters (Les Soeurs
Brontë) is een film van André
Téchiné uit 1979 over het leven van
de drie Brontë-zusters, met Isabelle
Adjani (Emily), Isabelle Huppert
(Anne) en Marie-France Pisier
(Charlotte) in de hoofdrollen.
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plein. Daar staat de Protestantse Kapel,
die deel uitmaakt van het Paleis van
Karel van Lotharingen en een kopie is
van de kapel van Versailles. Charlotte
en Emily bezochten hier de protestantse
diensten of de anglicaanse mis. ‘Hier
konden ze andere Engelsen ontmoeten.’
Langs het centraal station gaan we naar
de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal, de belangrijkste kerk van België.
Hoewel Charlotte niets moest hebben
van het katholicisme waarmee ze in
Brussel werd omringd, zocht ze uiteindelijk haar toevlucht tot de biechtstoel in
deze kathedraal. ‘Door haar liefde voor
Heger was ze ongelukkig. Ze kon er met
niemand over praten: haar vriendin Mary
was in Duitsland, en Emily, met wie ze
toch al niet goed kon praten, was weer in
Engeland. Ze had dringend iemand nodig
om haar hart te luchten. Blijkbaar was
haar wanhoop zo groot dat ze ging biechten. Daar was het veilig om te vertellen:
ik hou van een getrouwde man.’
We besluiten de wandeling op de Grote
Markt, een plek waar Charlotte niet over

gerept heeft in haar romans of brieven,
maar die ze wel gezien móét hebben. Het
plein met de bladgouden gildehuizengevels biedt een spectaculaire aanblik. ‘Dit
is een van de juweeltjes van Brussel en
van Europa’, zegt Janzing, en gelijk heeft
ze. Het kán niet anders dan dat Charlotte
en Emily hier, net als wij, diep onder de
indruk hebben rondgelopen.

LEZERSAANBIEDING
Ter gelegenheid van de tweehonderdste
verjaardag van Charlotte Brontë kun je
deelnemen aan de rondwandeling ‘Brussel
– in het voetspoor van Charlotte Brontë’,
verzorgd door Jolien Janzing.
Data: zondag 20 maart en 10 april, of op
afspraak. De begeleide wandeling duurt
een uur. Deelname kost € 9,50 per persoon
dan wel de aanschaf ter plaatse van het
boek De Meester. Voor meer informatie:
www.jolienjanzingnl.com.
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de klassieker

DE KLASSIEKER

En de akker is de wereld
TEKST MARLENE LUNTER

Op de vlucht voor de nazi’s verbleef de Joodse Dola de Jong (Arnhem, 1911 – Californië, 2003) in het begin
van de Tweede Wereldoorlog in Tanger. Daar wemelde het van de vluchtelingen, avonturiers en spionnen.
In 1941 wist ze de VS te bereiken, waar van haar hand het succesvolle The Level Land (1943) verscheen, het eerste
jeugdboek over de Tweede Wereldoorlog en het antisemitisme. Over haar tijd in Tanger wilde ze ook een jeugdboek
schrijven, maar het werd een roman voor volwassenen: And the Field is the World.

H

oofdpersonages in de roman zijn Aart en Lies, een jong
stel. Vlak voor het uitbreken van de oorlog trekken ze met
hun woonwagen vanuit Nederland naar Tanger. Onderweg
ontfermen ze zich over kinderen die in de oorlogschaos
hun ouders zijn kwijtgeraakt. In Tanger proberen ze onder erbarmelijke omstandigheden een nieuw leven op te bouwen. De Jong plaatst
haar geliefde thema, volwassen worden, tegen de achtergrond van
een stad in oorlogstijd. Ze portretteert vroegwijze, ontwortelde kinderen die iets van het leven proberen te maken.

OP DE SITE
Een video met straatbeelden
van het Tanger van 1945.
En een link naar een brief uit
1940 van een vluchteling in
Tanger die verblijft op de boot
de Mascotte, waarvan de kapi-

Het paar naar wie De Jong Aart en Lies modelleerde, leefde echt in
1940 in Tanger in hun woonwagen. Ook de Nederlandse consul en zijn
familie, die een belangrijke rol spelen, tekende ze naar de werkelijkheid. Ze schreef aan haar uitgever dat de vluchtelingen het slachtoffer van bureaucratie, onverschilligheid en hebzucht waren.

tein, de schilder Jan Hoowij,
net in Tanger is getrouwd
met Dola de Jong. Bovendien
natuurlijk discussietips voor
de bespreking van En de akker
is de wereld.

In 1945 verscheen de roman in de VS. De pers was unaniem enthousiast.
The New York Times noemde het een ongehoorde aanklacht tegen de
moderne oorlogsvoering. De Associated Press sprak van een prachtig
werk en vergeleek het met het realisme van Flaubert. Na de oorlog
verscheen het boek in Nederland in De Jongs eigen vertaling onder de
titel En de akker is de wereld. Het kreeg in 1947 de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam, de voorloper van de Multatuliprijs. De Nederlandse
editie droeg De Jong op aan haar ouders en broers, die in Sobibor stierven. Na enkele herdrukken verdween het boek in de vergetelheid. De
voorlaatste druk stamt uit 1959 in de Salamanderreeks. Uitgeefster Eva
Cossee plukte het boek van haar moeders boekenplank en haar uitgave
vond veel positieve weerklank bij de hedendaagse pers. Het boek is
helaas nog net zo actueel als zeventig jaar geleden.
maart 2016

www.deboekensalon.nl/
leesclubtips

Dola de Jong
En de akker is de wereld
Uitgeverij Cossee
255 pagina’s
Prijs: € 21,95 /
€ 14,95 (e-book)
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AGENDA

Festivals, tentoonstellingen, boekverfilmingen:
mogelijkheden genoeg voor een literair uitje met je
leesclub. Een paar highlights voor de komende maanden.

19 MAART
Booksteps-wandeltocht rond Wijk bij Duurstede
De zevende editie van deze jaarlijks op de derde zaterdag in maart georganiseerde sponsortocht. Wie deelneemt, draagt bij aan de aanschaf van lees- en
schoolboeken voor bibliotheken in Noord-Oeganda en biedt jongeren kansen
op een betere toekomst. Je kunt inschrijven voor een afstand van 5 tot 25
kilometer.

12 T/M 20
19 T/M 26
MAART
Boekenweek in Nederland
respectievelijk Vlaanderen
Voor de vijfde keer is er innige samenwerking
tussen Nederland en Vlaanderen in het kader
van de Boekenweek. Alleen de periode verschilt,
zodat het slotweekend van de Nederlandse
Boekenweek samenvalt met het openingsweekend van de Vlaamse. Maar in beide landen staat
Esther Gerritsen centraal als auteur van het
Boekenweekgeschenk Broer, is het Boekenweekessay Zink van David Van Reybrouck
verkrijgbaar en is Duitsland het thema. In Nederland reis je op zondag 20 maart op vertoon van
het Boekenweekgeschenk weer gratis met de
trein.
www.boekenweek.nl
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Foto: Karoly Effenberger

www.bookstepswandeltocht.nl

1 T/M 30 APRIL
Maand van de Filosofie
‘Over de grens’ is dit jaar het thema van de Maand van de Filosofie. Het
speciale essay dat altijd in het kader van de maand verschijnt, heeft dit jaar
als titel De vrijheid van de grens en is geschreven door Paul Scheffer. De hele
maand veel activiteiten op diverse plaatsen in het land en op 15 april de grote
Filosofie Nacht in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.
www.maandvandefilosofie.nl

INTERVIEW
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agenda

10 APRIL
Groot Letterfestival in Eindhoven
De tweede editie van dit literair festival voor
jong en oud, waarvoor twee zorgcentra worden
omgetoverd tot festivallocatie. Te gast zijn onder
anderen Jules Deelder, Griet Op de Beeck,
Maartje Wortel en voor de kleintjes Ingrid en
Dieter Schubert.
www.grootletterfestival.nl

7 T/M 15
APRIL
Week van de Klassieken
‘Quo vadis? Reizen in de oudheid’ is het thema van de negende
editie van de Week van de Klassieken. Er verschijnt een speciaal
actieboekje rond het thema dat in deze periode voor € 2,50 te
koop is. Diverse activiteiten in musea en boekhandels.
www.weekvandeklassieken.nl

21 T/M 23 APRIL
International Literature Festival Utrecht
Het iconische
Postkantoor
Neude is het
podium voor de
eerste editie van
dit festival, de
opvolger van
City2Cities.
Drie dagen vol
optredens van
internationaal
vermaarde
schrijvers,
filmvertoningen,
boekenmarkt,
een expositie,
muziek en meer!
www.ilfu.nl

maart 2016

43

TOT SLOT

De Boekensalon Lezersservice
Meer verdieping geven aan de discussies in je leesclub? Maak dan gebruik
van onze lezersservice. Je kunt
uitgebreide analyses bestellen van
een groot aantal boeken en uitvoerige portretten over leven en werk van
schrijvers. Zo kun je bijvoorbeeld voor
een heel jaar je eigen leesclubgids
samenstellen.

HOE WERKT HET?

downloaden van de website, vermeld
je het bestelnummer van elke tekst, de
auteursnaam en indien van toepasing
de boektitel. Als je van een tekst meer
exemplaren wilt ontvangen, kun je dat
aangeven in de kolom ‘Aantal’. De bestelde teksten leveren we binnen drie weken.
Losbladig, op A4-formaat, in een omslag.

auteursportret € 3,50. Voor niet-abonnees is de prijs € 4,95. Per bestelling
betaal je een bijdrage van € 2,95 in de
verzendkosten. Bestel je vier of meer
teksten, dan rekenen we geen verzendkosten. Je betaalt via een acceptgiro die
je apart ontvangt, los van de materialen.

WAT KOST HET?

Nieuw beschikbaar zijn de volgende
items met bijbehorende bestelnummers:

Voor abonnees van de Boekensalon kost
een (exemplaar van een) analyse of

Op het bestelformulier, dat je kunt

NIEUW!

Auteursportretten
A2016001 Hanna Bervoets
A2016002 Arjen Lubach
A2016003 Ilja Leonard Pfeijffer
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Romananalyses
U2016001 Milena Michiko Flašar
U2016002 Michael Köhlmeier 		
U2016003 Erich Maria Remarque
U2016004 Eugen Ruge		
U2016005 Judith Schalansky		
U2016006 Bernhard Schlink		
U2016007 Ingo Schulze		
U2016008 Uwe Tellkamp		
U2016009 Uwe Timm		

Een bijna volmaakte vriendschap
Idylle met verdrinkende hond
Van het westelijk front geen nieuws
Nachtbus naar Andalusië
De lessen van mevrouw Lohmark
De vrouw op de trap
Adam en Evelyn
De toren
Halfschaduw

U2016101 Kate Atkinson		

Gevallen God

U2016102 Kamel Douad		

Moussa of de dood van een Arabier

U2016103 Michel Houellebecq		

Onderworpen

U2016104 Kazuo Ishiguro		

Vergeten reus

U2016105 Connie Palmen		

Jij zegt het

U2016106 David Vann			

Aquarium

Een auteursportret van Connie
Palmen, aansluitend bij het dossier in
dit nummer, is te bestellen onder
nummer A0127. Op de website vind je
steeds de meest actuele overzichtslijst.

BESTELLEN
Stuur het bestelformulier naar
NBD Biblion, redactie magazine
de Boekensalon, postbus 7454,
2701 AL Zoetermeer. Mailen kan ook:
redactie@deboekensalon.nl.

Aanbod
voor
leesclubs
Vertalers zijn misschien wel de aandachtigste
lezers van een roman – elk woord is door
hun handen gegaan. Wat ligt er dan meer
voor de hand om met de vertaler van de
gelezen roman in gesprek te gaan? Het
Nederlands Letterenfonds en Stichting
Schrijvers School Samenleving (SSS) bieden
leesclubs daarom de mogelijkheid om een
van de voor de Europese Literatuurprijs 2016
genomineerde vertalers uit te nodigen.
Vertaler boeken voor uw leesclub?
Wilt u één van de genomineerde vertalers uitnodigen voor
een leesclubavond? SSS helpt u graag verder. Mail uw
verzoek naar volwassenen@sss.nl en vermeld hierbij uw
naam, adres, telefoonnummer, de grootte van de leesclub,
en voorkeur voor roman/vertaler. De ontvangende leesclub
dient uit minimaal tien leden te bestaan. Om deze
mogelijkheid voor leesclubs (tot maximaal 20 personen)
onder handbereik te brengen, geldt het sterk gereduceerde
tarief van 100 euro plus reiskosten. Ook boekhandels en
bibliotheken kunnen van dit aanbod gebruik maken. Voor
hen geldt het standaardtarief van SSS.
Discussietips genomineerde titels
Op de Boekensalon-website vindt u vanaf eind maart
discussietips bij de genomineerde romans voor de
Europese Literatuurprijs. Kijk voor meer informatie over
de prijs op www.europeseliteratuurprijs.nl.
Vertalersgeluktournee
Wilt u liever eerst eens kennismaken met de rijke en diverse
praktijk van literair vertalers? En horen hoe enthousiast
vertalers over de door hen vertaalde romans praten? In april
en mei geven de vertalers lezingen over hun genomineerde
vertalingen tijdens de Vertalersgeluktournee in Amsterdam,
Breda, Groningen, Heemstede, Haarlem, Nijmegen en Velp.
De precieze data en locaties worden eind maart gepubliceerd
op www.letterenfonds.nl. De shortlist van deze prijs wordt
op woensdag 8 juni bekendgemaakt tijdens een feestelijke
avond in SPUI25 te Amsterdam.

Longlist
Europese
Literatuur
Prijs 2016

COLOFON

De Boekensalon: voor lezers en leesclubs

HOOFDREDACTIE

Komend nummer

Frank Hockx, Anne-Marie van der Poel

REDACTIE

Dossier Wytske Versteeg

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

Gesprek met de schrijfster van inmiddels drie zeer goed ontvangen romans.
Plus een analyse van haar nieuwste,
Quarantaine, met tips voor leesclubs.

Suzanne Bergman, Marc Brester, Maarten Dessing,
Vivian de Gier, John Hermse, Nelleke Kemps, Wendy Pronk,
Petra van Vliet, Frank Westerman, Judith Zeeman.

ADRES REDACTIE EN UITGEVERIJ

NBD Biblion
Postbus 7454
2701 AL Zoetermeer
tel.: 079-3440 223
e-mail: redactie@deboekensalon.nl
website: www.deboekensalon.nl

foto: Eline Spek

Jacandra van den Broek, Tineke Datema, Coby Dénis,
Marlene Lunter.

Nieuwe namen: Lize Spit
Debuteren met een roman van bijna
vijfhonderd pagina’s en daarmee in
Vlaanderen direct bovenaan de bestsellerlijst belanden: Lize Spit maakte
met Het smelt een spectaculaire
entree in de literatuur.

GRAFISCH ONTWERP EN LAY-OUT

Basisontwerp Somoiso (Hanneke van der Meer) /
Opmaak Wendy Pronk

FOTOGRAFIE OMSLAG

Chris van Houts

DRUK

Veldhuis Media, Raalte
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Dossier Amos Oz
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De Boekensalon verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 38,95 inclusief btw en verzendkosten. Leeskringabonnementen (minimaal 3 abonnementen): € 33,95
per abonnement bij verzending naar één adres. Opgave
van abonnementen in Nederland: Abonnementenland,
postbus 20, 1910 AA Uitgeest, tel.: 0900-2265263
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nl. Opgave van abonnementen in België: Abonnementenland, Diependaalweg 6, 3020 Herent, tel. 028-085523.
Abonneren kan ook via www.bladenbox.be, adreswijzigingen en opzeggingen via www.aboland.be.

Hij wordt regelmatig genoemd als
kandidaat voor de Nobelprijs: de
Israëlische auteur Amos Oz. Een
dossier rondom zijn nieuwste boek,
Judas.

Literair wandelen
door Haarlem
Het is de geboorteplaats van Nicolaas
Beets en Harry Mulisch, Godfried Bomans
woonde er en Laurens Janszoon Coster,
de vermeende uitvinder van de boekdrukkunst, wordt er nog altijd in ere
gehouden: een literaire route door
Haarlem.

ADVERTENTIES

De Boekensalon
Postbus 7454
2701 AL Zoetermeer
adverteren@deboekensalon.nl
of
Bureau Van Vliet B.V.
Postbus 20
2040 AA Zandvoort
tel.: +31 (0)23‑5714745
m.dewit@bureauvanvliet.com
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Plus natuurlijk de klassieker,
talrijke leesclubtips en nog veel meer!

Ben jij al lid van de leukste
boekencommunity van Nederland?
• Tips & tricks voor leesclubs
• Ontmoet andere leesclubleden
• Héél veel boekrecensies!
• Leesclubboek van de maand
• Discussievragen en nog veel meer

A DV ERTENTIE

Meld je nu gratis aan via

10 stuks
vanaf
€39,95

Ook jij kunt je
eigen boek maken!
Bereken je prijs op www.printen-en-binden.nl!

“Mijn grootste hobby is schrijven.
Ik liep al een tijd met het idee
om een eigen boek te maken.
Een vriend wees mij op
www.printen-en-binden.nl.
Om het eens te proberen,
bestelde ik tien boeken.
Voor nog geen veertig euro
had ik ze binnen enkele
dagen in huis! Ik was erg
verrast over de snelheid en
de mogelijkheden.
Ik kan het iedereen aanraden!’’
Lotte Verbeek, Alkmaar.

Printen-en-binden.nl

✓ Maakt boeken voor een groot
aantal auteurs en uitgevers

✓ Is leverancier van bijna alle
bibliotheekboeken

✓ Is specialist in kleine oplagen
✓ Levert de goedkoopste
hardcovers van Nederland!

T (079) 3440 345

E info@nbdbiblion.nl

I www.nbdbiblion.nl

