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Bij wijze van voorwoord: Het liggende gedicht

In 2014 wordt A. L. Snijders, schrijver van ultrakorte verhalen, samen met een handjevol 
dichters uitgenodigd op Literatuur Late Night in Den Haag. Ervan overtuigd dat hij ‘echt als 
dichter’ is gevraagd, heeft Snijders ter attentie van het publiek print-outs van zijn ‘stukjes’ 
meegebracht. ‘En die zijn zo.’ Hij toont de bladspiegel aan de zaal en tracht met zijn hand 
de regels een eindje verder te wuiven. ‘Maar,’ zegt hij, terwijl die hand als een arend boven 
de zwarte balk tekst blijft zweven, ‘als je ze nu afkapt!’ Hij trekt een paar denkbeeldige lijnen 
door de tekst, verticaal. De lange rechthoek is nu opgesplitst in een drietal vierkantjes. 
‘En zo zet!’ Hij maakt een slepende beweging van rechtsboven naar linksonder, zodat de 
vierkantjes uiteindelijk onder elkaar lijken te staan. ‘Dan wordt het echt poëzie! Maar er 
staat precies hetzelfde. En daarom heb ik bedacht, gewoon, vanmiddag’ – wait for it – ‘dit 
noem ik liggende gedichten.’ 

Het gevaar bestaat dat dat niet helemaal duidelijk is, dus hij voegt er nog aan toe: ‘Terwijl 
de meeste poëzie staand is.’ Korte pauze voor het effect. ‘De meeste poëzie is staande poëzie.’

Snijders is in ons taalgebied de koning van het ultrakorte verhaal. Gekroond en gezalfd. 
Maar het is een geluk dat deze koning met plezier de mantel voor het narrenpak verruilt. 
Zelfs in eigen land blijft het af en toe improviseren.

Dienovereenkomstig heb ik mijn rol als gastredacteur van dit nummer rond microfictie 
bescheiden opgevat. Ik arrangeer een kleine ontmoeting met het genre. Tegelijk is dat 
gevaarlijk: it’s the hope that kills you. Mijn, potentieel dodelijke, hoop is die van de matchmaker: 
dat ik voor elk wat wils kan oprakelen. Dat iedereen in dit nummer een microverhaal vindt 
om van te houden. Daarom een greep uit het assortiment – maar dan wel zo goed mogelijk, 
wat wil zeggen zo breed mogelijk. Met diversiteit als richtlijn. Als een genre zijn plaats in het 
veld nog niet helemaal heeft gevonden, is de verleiding groot om meteen al in te perken. Je 
zoekt de meest kenmerkende voorbeelden bijeen en stopt ze in een hokje. Terwijl je van het 
ene op het andere been verspringt, wijs je ernaar en roept: ‘Dit! Dit is het!’

Dit nummer van Deus ex machina is mijn poging om dat niet te doen. In de bloemlezing 
vind je zowel Fleur Jaeggy als Grace Paley. In het duistere ‘De steriele kamer’ plaatst Jaeggy 
de zinnen zo naast elkaar dat ze op mysterieuze manier beginnen te resoneren. Een beetje 
zoals dat in poëzie gebeurt, begint de vorm van de taal zelf te spreken. Daartegenover 
staat Paleys ‘Een man vertelde me zijn levensverhaal’. Het eigenlijke verhaal telt twee 
woorden: ‘Vicente zei’. De rest is Vicente’s leven in de directe rede. Hij vertelt ons in de 
meest alledaagse taal over zijn meest ingrijpende momenten. In Lydia Davis’ ‘Ei’ verschuift 
de alledaagsheid naar de momenten zelf. Geen grote keerpunten hier, maar twee baby’s die 
naar hetzelfde voorwerp op het tapijt gaan kijken en iets brabbelen wat nog net geen woord 
is. In mijn essay in dit nummer, ‘Drie schrijvers gaan een café binnen’, vind je iets meer over 
dat alledaagse in het werk van Davis. Zelfs Engelstalige microverhalen hoeven kennelijk niet 
zo flitsend te zijn als de meest gangbare flash fiction het wil.
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DEUS EX MACHINA  
NR. 166

MICROFICTIE

‘De herfst’ is nog een ander paar mouwen. Dat komt uit het magistrale Fritz Kocher 
z’n opstellen, destijds al even magistraal vertaald door Jeroen Brouwers. Wat doet Robert 
Walser eigenlijk in dit boek? Zogezegd is het een verzameling schoolopstellen van de 
jonge Fritz. Is het een verhalenbundel? Een experimentele roman? Of – helemaal niet zo 
experimenteel – gewoon een soort briefroman, maar dan in opstellen? In elk geval komt het 
uit een fictieboek. Dat kan van ‘De martelaar tegen wil en dank’ niet gezegd worden. Maar 
dat is Nietzsche dan weer. En hoe verschillend is Kafka’s verhaal niet van zowel Nietzsche 
als Walser. Wim Michiel klaart een en ander uit in zijn essay over de Duitstalige microfictie 
van die periode.

De Deense Signe Schmidt Kjølner Hansen brengt ons in haar verhaal van een Franse 
film recht naar een bouwkraan en van daar recht naar de ‘Dinosaurus’ van de titel. Haar 
associatieve op-de-tast doet nog het meest denken aan een bepaald soort Latijns-
Amerikaanse microfictie. Aan een ander soort lapt de Argentijnse Silvina Ocampo met ‘De 
geliefden’ rustig haar laars, zoals Bieke Willem uitlegt in haar essay ‘Verrassing!’ Zelfs het 
stuk van Snijders in deze bloemlezing is een atypisch Snijdersverhaal – wel zo dat het, o 
ironie, weer in de buurt komt van een gebruikelijker soort microfictie. Daar kan je de tekst 
van Koen Rymenants op naslaan.

Naast de bloemlezing zoeken dus ook de vier essays de rafelige randjes van de micro-
fictie op. In het rijtje van vier heb ik overigens – alweer hoopvol – de Nederlandstalige 
literatuur samen met drie solide tradities van microfictie opgenomen die hier vrij goed 
bekend zijn: de Engels-, Spaans- en Duitstalige. Omwille van de samenhang zijn die in de 
bloemlezing iets sterker vertegenwoordigd dan de andere taalgroepen. Verder heb ik qua 
taal en herkomst toch zoveel mogelijk gevarieerd, al blijft het te eurocentrisch (graag iemand 
die dit corrigeert). Ook moesten minder bekende schrijvers naast grote namen staan. Ten 
slotte was er een criterium waarvoor ik zonder spijt alle andere liet varen: ik wilde minstens 
evenveel vrouwelijke als mannelijke auteurs in de bloemlezing.

Het resultaat van die rigide, scrupuleuze omgang met selectiecriteria is… eerlijk? 
Willekeur. Maar naar ik hoop van een andere aard dan de willekeur die een al te eenzijdig en 
gesloten genrebegrip aankleeft. Naar ik hoop het soort willekeur dat ontstaat wanneer je 
iets opentrekt dat het een lieve lust is, wijd, wijd, wijd.

Sofie Verraest – samensteller DEM 166

De microfictie-focus wordt aangevuld door Larissa Viaene die zeven speelse, intuïtieve 
illustraties maakte bij evenveel verhalen uit de bloemlezing;  én door tien ultrakorte teksten van de 
Nederlandstalige laureaten van de EACWP-wedstrijd. Meer info hierover leest u verderop in dit 
nummer. En last but not least maken we in deze DEM behoorlijk wat plaats vrij voor de Italiaanse 
schrijver Alessandro Baricco. Manon Smits vertaalde exclusief een achttal korte beschouwingen 
uit ‘Il Nuovo Barnum’ (2016) over onder meer voetbal, 9/11, de dood van Gabriel García Márquez 
en vriendschap in het pre-Facebooktijdperk. De vrije inzendingen hebben we opgespaard voor 
de laatste uitgave van dit jaar.
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Een bloemlezing samengesteld 
door Sofie Verraest
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Ingeborg en ik, we hadden het een 
keer over ouderdom, ze glimlachte 
bij dat woord maar dat woord werd 
niet ondersteund door haar hart noch 
door een echte glimlach. Ik stelde me 
een lang leven zonder dood voor, een 
buitenhuis, een muur, ik beschreef 
de uitwendige constructie en bond 
haar met een touw. En binnen de 
muren een tuin en, zo ging ik verder, 
wij tweeën. Ik geloofde er heilig in. 
Het halsstarrige geloof in wat geen 
werkelijkheid wordt. We stelden ons 
visites voor, gasten, en bespraken on-
der het drinken van een gin-tonic de 
namen van de gasten. Zij zat op de 
blankhouten biedermeierbank; de ge-
streepte bekleding, de ronde bieder- 
meiertafel met een vaas bloemen 
leken te luisteren. Toch was ik niet 
geheel en al overtuigd van haar be-
trokkenheid, ze was aardig en ietwat 
afwezig. ‘Wil je niet dat we gaan sa-
menwonen als we oud zijn?’ Ik hield 
aan. Toen knikte Ingeborg (om mij een 
plezier te doen, vermoed ik). Maar 
ze deed het alsof ze geen toekomst 
verwachtte. Ik praatte niet over ou-
derdom als toekomst, veeleer als een 
voorgevoel, een angst...

‘Ouderdom,’ zei ze, ‘is afschuwelijk.’ 
‘Maar alles is afschuwelijk,’ zei ik. Met 
iets van vrolijkheid. Ik probeerde haar 
ervan te overtuigen dat alles echt 
afschuwelijk is (destijds waren onze 
levens allesbehalve slecht) en ik deed 
niet alsof. Toen straalden haar ogen 
geluk uit, en de jaren verstreken. Snel. 
Ik ging elke dag naar het Sant’Eugenio,  
afdeling ernstige brandwonden. Twee 
keer betrad ik een kamer die steriel 
moest blijven.

FLEUR JAEGGY

De steriele kamer

Fleur Jaeggy. ‘La stanza asettica.’ Uit: Sono il 
fratello di XX. Milaan: Adelphi Edizioni S.p.A, 2014. 
Vertaald uit het Italiaans door Hilda Schraa.

Vicente zei: Ik wilde dokter worden. Ik wilde dokter worden 
met heel mijn hart.
Ik leerde elk bot, elk orgaan in het lichaam. Waar dient het 
voor? Waarom werkt het?
De school zei tegen mij: Vicente, word ingenieur. Dat zou goed 
zijn. Je hebt verstand van wiskunde.
Ik zei tegen de school: Ik wil dokter worden. Ik weet al hoe de 
organen verbonden zijn. Als er iets verkeerd gaat, zal ik weten 
hoe ik reparaties moet uitvoeren.
De school zei: Vicente, je zal echt een uitstekende ingenieur 
zijn. Je toont op alle tests wat voor een goeie ingenieur je zal 
zijn. We zien niet of je een goeie dokter zal zijn.
Ik zei: O, ik verlang dokter te zijn. Ik stond bijna te wenen. Ik 
was zeventien. Ik zei: Maar misschien heeft u gelijk. U bent de 
leraar. U bent de directeur. Ik weet dat ik jong ben.
De school zei: En trouwens, je gaat naar het leger.
En toen ben ik kok gemaakt. Ik bereidde eten voor twee-
duizend man.
Nu zie je mij hier. Ik heb een goeie job. Ik heb drie kinderen. Dit 
is mijn vrouw, Consuela. Wist je dat ik haar leven gered heb?
Wel, ze leed pijn. De dokter zei: Wat hebben we hier? Ben 
je moe? Heb je te veel gezelschap gehad? Hoeveel kinderen? 
Rust een nachtje, dan doen we morgen onderzoeken.
De volgende morgen belde ik de dokter. Ik zei: Ze moet 
onmiddellijk geopereerd worden. Ik heb in het boek gekeken. Ik 
zie waar haar pijn zit. Ik weet wat de druk is, waar hij vandaan 
komt. Ik zie duidelijk het orgaan dat problemen maakt.
De dokter deed een onderzoek. Hij zei: Ze moet meteen 
geopereerd worden. Hij zei tegen mij: Vicente, hoe wist je dat?

GRACE PALEY

Grace Paley. ‘A Man Told Me the Story of His 
Life.’ Uit: The Collected Stories. New York: Farrar, 
Straus and Giroux, 1994. Vertaald uit het Engels 
door Sofie Verraest.

Een man vertelde me zijn levensverhaal
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Als de herfst komt vallen de bladeren van 

de bomen op de grond. Ik zou het eigenlijk 

zo moeten zeggen: Als de bladeren vallen 

is het herfst. Ik zal toch eens iets aan mijn 

stijl moeten doen. Vorige keer kreeg ik de 

opmerking: Stijl erbarmelijk. Ik maak me 

daar zorgen over maar ik kan er niets aan 

doen. Ik houd van de herfst. Het wordt 

frisser in de lucht, de dingen op aarde zien 

er opeens heel anders uit, de ochtenden zijn 

glinsterend en prachtig en de nachten zijn 

zo lekker fris. Toch wandelen we tot zo laat 

mogelijk. De berg boven de stad laat mooie 

kleuren zien en men wordt treurig als men 

bedenkt dat die kleuren het teken tot een 

algemene kleurloosheid geven. Nog even en 

de sneeuw vliegt in het rond. Ik houd ook 

van sneeuw, al is het dan verre van prettig 

om er met koude natte voeten lang doorheen 

te waden. Maar waar zijn daarna anders 

warme pantoffels en verwarmde kamers 

voor? Ik heb alleen wel te doen met de arme 

kinderen, van wie ik weet dat ze thuis geen 

warme kamer hebben. Wat verschrikkelijk 

moet het zijn om rillend te moeten blijven 

rondlopen. Ik zou geen huiswerk maken, 

ik zou sterven, ja, koppig sterven, als ik 

arm zou zijn. Moet je nu de bomen zien! 

Hun takken steken als fijne scherpgeslepen 

degens in de grijze lucht, je ziet raven, die 

je anders nooit ziet. Je hoort geen vogels 

meer zingen. De natuur is schitterend hoor. 

Zoals hij de kleuren verandert, een ander 

gewaad aantrekt, maskers opzet en weer 

afneemt. Het is buitengewoon. Als ik een 

schilder zou zijn, en het is niet uitgesloten 

dat ik er een word, aangezien immers de 

mens zijn bestemming niet kent, dan zou ik 

het allerliefst een herfstschilder worden. Ik 

vrees alleen wel dat mijn kleuren dan niet 

toereikend zouden zijn. Misschien heb ik 

daar nog te weinig kijk op. En waarom zou ik 

me trouwens zorgen maken over iets dat nog 

komen moet? Ik dien me louter en alleen met 

het ogenblik bezig te houden. Waar heb ik 

deze woorden gehoord? Ergens moet ik het 

gehoord hebben, misschien van mijn oudere 

broer, die student is. Het zal nu spoedig 

winter zijn, de sneeuw zal ronddwarrelen, 

ach, wat verheug ik me daarop! Als alles 

zo wit is, weet je in de les alles veel beter. 

Kleuren proppen je geheugen vol met allerlei 

warrige flauwekul. Kleuren zijn niets anders 

dan een wirwar van zoetelijkheid. Ik houd 

van het eenkleurige, eentonige. Sneeuw 

is nu zo'n echt eentonig lied. Waarom zou 

een kleur niet de indruk van zingen kunnen 

maken! Wit is als mompelen, fluisteren, 

bidden. Vurige, bijvoorbeeld herfstkleuren, 

zijn als geschreeuw. Het groen in volle zomer 

is een veelstemmig zingen in de hoogste 

tonen. Is dat waar? Ik weet niet of het klopt. 

Nu, de meester zal wel zo vriendelijk zijn 

om het te corrigeren. – Alles in de wereld 

gaat maar door! Nu is het bijna kerstmis, 

tot nieuwjaar is het maar een stapje, tot de 

lente ook maar een paar, en zo gaat alles 

stapje na stapje altijd maar door. Je zou wel 

gek zijn om ze te tellen. Ik houd niet van 

rekenen. In rekenen ben ik slecht, al heb ik 

er tamelijk goede punten voor. Kruidenier 

zal ik nooit worden, dat voel ik. Als mijn 

ouders me nu maar niet bij een kruidenier 

doen! Ik zou maken dat ik weg kwam en wat 

zouden ze daarmee opschieten? Maar heb ik 

nu genoeg over herfst gepraat? Ik heb veel 

over sneeuw zitten zeuren. Hier krijg ik een 

goed rapportcijfer voor, dit kwartaal. Cijfers 

vind ik zoiets stoms. Voor zingen heb ik een 

tien en toch kan ik geen wijs houden. Hoe 

komt dat? Men zou ons beter appels geven 

in plaats van cijfers. Maar dan zouden er ten 

slotte wel erg veel appels verdeeld moeten 

worden. Jammer!

ROBERT WALSER

De herfst

Robert Walser. ‘De herfst.’ Uit: Fritz Kocher z’n 
opstellen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. 
Vertaald uit het Duits door Jeroen Brouwers.

Toen Pandora zich op een dag vooroverboog naar de onderste plank van de vitrine-
kast om een dienblad te pakken, voelde ze opeens iets op haar kin, een druppeltje. 
Ze had niet gekwijld, had niet gehuild, had niet de kraan laten lopen en haar gezicht 
met natte vingers aangeraakt, maar ze voelde het, heel duidelijk: er zat een druppel 
op haar kin, en het was geen bloed, want het was niet warm, het was dunvloeibaar 
en koud, het was water. Pandora veegde het natte weg met haar vinger en zag: ja, 
het was water. Pandora dacht er verder niet meer aan, tot later die dag, toen ze 
op Youtube naar een videoclip van Coldplay zat te kijken en ze aan het gebruik van 
slow motion dacht, hoe vreemd het was dat slow motion bestond, hoe mooi het 
bijvoorbeeld was om naar kleurenpoeder te kijken dat in slow motion in de lucht 
werd gegooid, want toen kwam druppel nummer twee, water, het sijpelde uit haar 
kin, niet uit haar mond, maar uit een bepaald punt op haar kin, geen zweet, gewoon 
water, alsof ze een lekke fluitketel was. Het bleek dat het mangrovebos in Pandora’s 
hoofd was gaan lekken. Dat kwam vaker voor, zeiden ze. Je denkt dat je daarboven 
je hersenen hebt zitten, maar wij kunnen je dus vertellen wat daar eigenlijk zit, het 
is een mangrovebos, een moerasachtig landschap in je schedel dat zowel onder als 
boven water groeit, waar je in principe in kunt duiken en waar je de groene, weel-
derige boomkruinen kunt zien en boomwortels die wuiven in helder, doorschijnend 
water. Maar je zou volkomen van slag geraken als je in je eigen hersenen dook, dus 
daarom is dat domweg niet mogelijk. Maar wat kan ik doen om het lekken te stoppen, 
mocht dat door blijven gaan, vroeg Pandora, stel dat al het water eruit stroomt, wie 
word ik dan? Dan word je iemand zonder water in je mangrovebos. Maar, stamelde 
Pandora en ze voelde dat ze bijna moest huilen, maar dan zou er water uit haar ogen 
stromen, dus hield ze zich in. Er is eigenlijk niet zoveel aan te doen, zeiden ze. Maar 
misschien kun je een sok tegen je kin drukken? Een sok, zei Pandora. Mhm, zeiden 
ze, en ze hadden zich al omgedraaid naar hun computer om iets in te tikken en zagen 
niet dat Pandora opstond en de spreekkamer uitliep, met haar mangrovebos nog 
enigszins intact.

Dit ter info.

GUNNHILD ØYEHAUG

Gunnhild Øyehaug. ‘Pandoras Mangroveskog.’ 
Niet eerder gepubliceerd. Vertaald uit het 
Noors door Paula Stevens.

Het mangrovebos van Pandora
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Zijn lelijkheid maakt deel uit van zijn charme, 
hij heeft een katoenbatisten hemd met fijne 
streepjes aan, de mouwen heeft hij tussen 
pols en elleboog zorgvuldig opgerold, het 
bovenste knoopje staat open. Hij heeft 
geen das of jasje aan, het is zomer, hij is met 
vakantie, zijn blote voeten zitten in zachtle-
ren mocassins. Hij ziet er ontspannen uit, er 
ligt een halve glimlach op zijn dunne lippen, 
uit de open kraag steekt een brede, sterke 
nek, onder het katoen van het fijn gestreep-
te en onberispelijk schone en gestreken 
hemd tekenen zich zijn brede schouders 
af en zijn strakke bovenlijf, het knoopje op 
zijn buik staat nauwelijks gespannen. De 
serveerster zet de kaart van de bar op hun 
tafeltje, hij en zijn vrouw zijn gaan zitten 
tegenover de berg die steil omlaag valt in 
de regenboogkleurige zee. Ze zitten op 
het terras van het hotel op een gecapiton-
neerd bankje, de palmtakken dansen in het 
briesje onder de blauwe hemel. Zijn dikke, 
grijze, perfect gekapte haardos tekent zich 
af tegen de stenen muur van het gebouw, 
zijn blik is ontspannen op de berg gericht, 
hij kijkt naar het prachtige landschap dat 
zich voor hem uitstrekt. Zijn halve glimlach 
wordt niet breder, zijn hoofd beweegt niet, 
of misschien een paar centimeter om met 
zijn blik de rug van de serveerster te vol-
gen. In een nauwsluitende lange schort tot 
onder de knie die haar lichaam aftekent en 
haar billen in de strakke broek omvat ver-
wijdert ze zich. Ook de vrouw volgt met 
haar blik de serveerster met het compacte 
zitvlak in de grof geweven linnen schort. 
Ook de vrouw ziet er goed en ontspan-
nen uit, een slanke, knappe brunette, ta-
melijk groot met kort haar, ze heeft een 
soepele grijze jurk aan, ze lijkt zich niets 
aan te trekken van de pianist die op een 
salonvleugel de Bolero van Ravel speelt. 

Geen van beiden lijkt te verlangen naar een 
ander leven dan het hunne, zijn gelaat drukt 
voldoening uit, niet de domme voldoening 
van wie er geen reden toe heeft of wie bij 
het minste succesje voldaan is, maar een 
totale voldoening. Een realistische tevre-
denheid, aangepast aan de reële situatie, 
objectief comfort. Zijn riem is op het juiste 
gaatje dichtgegespt zodat zijn broek op de 
heupen lekker zit, de slippen van zijn hemd 
er niet uitkomen en zijn buik niet wordt 
samengeperst. De uitdrukking van voldoe-
ning op zijn gezicht lijkt gerechtvaardigd 
door de mate waarin hij alles heeft bereikt, 
te beginnen met de perfecte aanpassing 
tussen de grootte van zijn lichaam en die 
van zijn kledingstukken, die niet overdreven 
noch onvoldoende comfortabel zijn. Hij kan 
zijn armen in zijn mouwen gemakkelijk ver-
roeren en zijn benen kunnen in zijn broek 
bewegen zoals een viool in zijn kist.

CHRISTINE ANGOT

De klant van de grote hotels

Christine Angot. ‘Le client des grands hôtels.’ 
Uit: La petite foule. Parijs: Flammarion, 2014. 
Vertaald uit het Frans door Hilde Keteleer.

In een partij was er een mens die te angstig 
en laf was om ooit zijn kameraden tegen 
te spreken: men had hem voor alles nodig, 
men kreeg alles van hem gedaan omdat 
hij meer bevreesd was voor de negatieve 
reactie van zijn gezellen dan voor de dood; 
het was een erbarmelijk zwakke ziel. Ze 
hadden dit door en maakten van hem op 
basis van de vermelde eigenschappen een 
held en uiteindelijk zelfs een martelaar. 
Hoewel de lafaard innerlijk altijd neen zei, 
zei hij met zijn lippen steeds ja, zelfs nog 
op het schavot toen hij voor de ideeën van 
zijn partij stierf. Naast hem namelijk stond 
een van zijn oude kameraden die hem 
met woord en blik zo tiranniseerde dat hij 
werkelijk op de meest fatsoenlijke manier 
de dood vond en sindsdien als martelaar en 
als grote persoonlijkheid herdacht wordt.

FRIEDRICH NIETZSCHE

Friedrich Nietzsche. ‘Der Märtyrer wider Willen.’ 
Uit: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. 
(Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari). 
Berlijn: De Gruyter, 2009. Vertaald uit het Duits 
door Wim Michiel.

De martelaar tegen wil en dank
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Wandelt binnenweg op, hoed 
vast, wat hij een strohoed noemt, 
ziet eerst een paard, dan een 
ander. Wandelt verder. Klimt 
over hek, springt, landt wankel. 
Hart is enorm. Het meer vangt 
een loskomende regenwolk.

Denkt aan schemerlicht, 
struikgewas en een boekenkast 
die voorovervalt. Wenst iets. 
Heft zoom uit de drab. Rafelige 
voering valt neer, blijft hangen 
aan een doorn, scheurt. Regen-
wolk stort uit in meer.

Wandelt binnenweg terug af,  
hoed vast, wat zij een panama-
hoed noemt, ziet het tweede 
paard eerst. Wit. Een wit paard 
rechtop, kijkt deze kant uit, draait 
dan. Is in de tussentijd bevallen. 
Bloed, vers, tot helemaal beneden 
langs achterbenen, streng hangt. 
Een zwart veulen glijdt vlakbij 
rond, piepklein voorhoofd dat  
een warme, bleke ster opent.  
Hart lengt uit; streng zwiert.

Neemt hoed af en fluistert 
iets. Fluistert weer iets. Kijkt 
om, benijdt de stortvloed, gaat 
het lange gras in. Laat een 
bestelwagen voorbij.

CLAIRE-LOUISE BENNETT

Claire-Louise Bennett. ‘Two Weeks Since.’ Uit: 
Pond. Dublin: The Stinging Fly Press, 2015. 
Copyright © Claire-Louise Bennett, 2015. 
Vertaald uit het Engels door Sofie Verraest.

Twee weken later

De nacht kwam onvermijdelijk weer aanzetten. Het water 
spatte onophoudelijk op in het schemerlicht, opgestuwd 
door de woelige zee.
Hij hernieuwde zijn huwelijksbelofte aan zijn echtgenote 
onder deze hemel. Het maakte hem vrolijk maar kwelde 
hem ook.
De drie kinderen keken samen met hen naar de bliksem aan 
de horizon.
Zijn echtgenote, die een van de kinderen dicht tegen zich 
aan drukte, leek haar tranen amper te kunnen bedwingen.
“Zie je die boot in de verte?”
“Ja…”
“Die boot met de in tweeën geknakte mast…”

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

Nacht

 
Ryunosuke Akutagawa. '43. Yoru.' Uit: Kaizo. 
Tokyo. Oktober 1927. Vertaald uit het Japans door 
Dimitri Vanoverbeke.
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Ik kan ze niet vergeten: de ene was groter dan de andere. 
Ze waren geel, met zwarte tekeningen. Ze leken een enorme 
gedachte. Ik zag ze op een ochtend laat in de winter de liefde 
bedrijven op een weg. Eerst dacht ik dat het twee gevallen 
bladeren waren die opgepikt werden door de wind. Enig, zo 
samen en aaneengeplakt waren ze; de ene sleepte de andere 
mee. De wind drukte hen allebei neer. Ze richtten zich weer 
op en opnieuw drukte de wind hen neer, alsof ze van papier 
waren. Zo bleven ze vechten tegen de wind in, zonder er iets 
van te voelen, in elkaar gekeerd, verliefd, gek geworden. Ik 
kon ze niet achterlaten, nee, dat kon ik niet, op die winterse 
weg. Ik knielde en nam ze op bij hun vleugels, voelde ze 
trillen tussen mijn vingers, alsof ze kreetjes slaakten. Ik nam 
ze mee naar huis. Daar zette ik ze op de vensterbank, waar 
de wind nog steeds waaide. Onder het eten voelde ik dat 
het wel heel onfatsoenlijk was wat ik deed, lunchen terwijl 
twee vlinders op de vensterbank de liefde bedreven. Ik liep 
er verschillende keren heen om ze te bekijken. De wind bleef 
waaien en een van de vlinders bleef de andere meeslepen, en 
de andere bleef aan hem vastzitten, als met een speld. En de 
wereld was voor hen verdwenen.

SILVINA OCAMPO HENRI MICHAUX

Silvina Ocampo. ‘Los amantes.’ Uit: Las 
repeticiones y otros cuentos inéditos. Barcelona: 
Lumen, 2006. Vertaald uit het Spaans door 
Wouter Degreve en Bieke Willem.

De geliefden

Opeens veranderde het 
zeepwater waarin ze haar 
handen waste in snijdende 
kristallen, in harde naalden, en 
het bloed liep op zijn gewone 
manier weg en liet de vrouw 
over aan haar lot.
Kort nadien kwam er, zoals 
gebruikelijk in deze door 
reiniging geobsedeerde tijd,  
een man die zich eveneens  
wilde wassen, hij rolde zijn 
mouwen hoog op, smeerde  
zijn arm bedachtzaam en 
zorgvuldig in met schuimend 
water (dat nu echt schuim 
was), maar ontevreden brak 
hij hem met een droge klap af 
op de rand van de gootsteen, 
hij begon een andere, langere 
arm te wassen die meteen 
ter vervanging van de oude 
aangroeide; het was een arm die 
door dichter en zijdeachtiger 
dons verzacht werd, maar nadat 
hij de arm flink, bijna liefdevol 
had ingezeept, wierp hij er 

opeens een harde, ontevreden 
blik op, brak hem, ‘krak!’ en 
nog een andere groeide op zijn 
plaats, hij brak die eveneens, 
en daarna de volgende, en dan 
nog een, en vervolgens nog een 
(hij was nooit tevreden) en zo 
ging hij maar door tot zeventien, 
want in mijn ontsteltenis telde 
ik! Daarna verdween hij met een 
achttiende arm die hij uiteindelijk 
in ongewassen staat de rest van 
de dag zou gebruiken.

Henri Michaux. ‘Vision.’ Uit: Plume précédé 
de Lointain intérieur. Parijs: Gallimard, 1963. 
Vertaald uit het Frans door Hilde Keteleer.

Visioen
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CLARICE LISPECTOR

ons vlees en onze ziel, 
en beide onafgewerkt. 
Wij niet, nee. Verslagen 
door eeuwenlange 
passie, verslagen door 
vergeefse liefde, verslagen 
door vruchteloze 
oneerlijkheid – investeren 
wij in eerlijkheid, die 
we rendabeler achten, 
en scheppen we een lijn 
van het meest oprechte 
metaal. Een duurzaam 
en solide skelet dat de 
leegte bevat, zal onze 
nalatenschap zijn. Als 
ware het de nauwe holte 
van een haartje, wordt het 
voor zij die volgen niet 
eenvoudig om toegang 
te vinden tot de lijn van 
metaal. Wij, die haar 
vandaag inhuldigen, 
weten dat onze lijn 
van metaal de nauwe 
toegangspoort zal zijn 
voor zij die volgen.

Wat ons betreft: net 
zoals onze kinderen 
ons vreemd vinden, zal 
de lijn van metaal ons 
vreemd vinden en zich 
schamen voor ons, die 
haar hebben geschapen. 
Niettemin zijn we ons 
ervan bewust dat het gaat 
om een zelfmoordmissie 
van het voortbestaan. Wij, 
de kunstenaars van deze 
grootse onderneming, 
weten dat het kunstwerk 
zijn kunstenaar niet 
begrijpt. En dat het leven 
een zelfmoordmissie is.

Clarice Lispector. ‘Discurso de 
inauguração.’ Uit: A legião estrangeira. 
Rio de Janeiro: Editôra do Autor, 1964. 
Vertaald uit het Portugees door Finne 
Anthonissen. 

…De toekomst die hier 
wordt ingehuldigd is een 
lijn van metaal. Het is iets 
wat opzettelijk van alles 
is ontdaan. Van al wat we 
meemaken zal deze lijn 
het enige zijn wat rest. 
Ze is de uitkomst van de 
wiskundige formule voor 
gevaar: hoe zuiverder, hoe 
minder risico ze loopt, 
de lijn van metaal loopt 
niet hetzelfde risico als 
de lijn van vlees. Enkel 
de lijn van metaal is geen 
voedsel voor de gieren. 
Onze lijn van metaal kan 
onmogelijk bederven. 
Deze lijn is eeuwig. 
Wij, hier nu aanwezig, 
scheppen haar voor de 
eeuwigheid. Een lijn 
van metaal willen we, 
omdat ze van begin tot 
eind uit hetzelfde metaal 
bestaat. We kunnen niet 
met zekerheid zeggen of 
deze lijn sterk genoeg zal 
zijn om ons te redden, 
maar ze is sterk genoeg 
om te blijven bestaan. 
Om te blijven bestaan 
op zichzelf, als onze 
schepping. Het moet nog 
worden onderzocht of de 
lijn zal doorbuigen onder 
het gewicht van de eerste 
ziel die eraan hangt, als 
boven de afgrond van de 
Hel.

Hoe ziet deze lijn 
eruit? Ze is glad en 
cilindervormig. En net als 
een haartje heeft ze, hoe 

fijn ook, binnenin ruimte 
voor leegte en zo is ook 
die lijn van ons leeg. 
Binnenin is ze verlaten. 
Maar wij, hier aanwezig, 
voelen een verlangen 
en nostalgie naar die 
verlatenheid, alsof het 
bloed ons al ontgoocheld 
heeft. Wij laten haar leeg 
opdat de toekomst haar 
vult. Wij, die haar uit 
levenslust met onszelf 
hadden kunnen vullen, 
bedanken hiervoor. Zo 
zullen jullie ons leven 
zijn, maar zonder ons: 
deze missie van ons is 
een zelfmoordmissie. De 
eeuwige lijn van metaal, 
de vrucht van ons allen 
hier vandaag samen, die 
eeuwige lijn van metaal 
is onze misdaad tegen 
vandaag alsook ons 
zuiverste streven. Wij 
lanceren haar de ruimte 
in, we lanceren haar vanaf 
onze navelstreng – een 
gooi naar de eeuwigheid. 
De verborgen intentie 
is dat wij, door haar te 
gooien, ook ons lichaam 
– met haar verbonden via 
de navelstreng – dat ook 
ons lichaam zal worden 
losgetrokken uit de aarde 
van vandaag, de ruimte 
in. Dit is onze hoop, 
dit is ons geduld. Dit is 
onze formule voor de 
eeuwigheid. Onze missie 
is een zelfmoordmissie: 
wij geven ons vrijwillig 
op voor de toekomst. 

We zijn ondernemers, 
niet uit op geld, maar 
op het nageslacht zelf. 
Wat we uit het heden 
halen voor onszelf, holt 
de toekomst geenszins 
uit. We hebben lief, maar 
dat holt de toekomst 
niet uit, want we hebben 
enkel lief op de manier 
van vandaag, wat op 
een dag slechts vlees 
voor de gieren zal zijn; 
zo eten we ook brood 
met boter, wat evenmin 
stelen van de toekomst 
is, want brood met boter 
is slechts ons simpel, 
kinderlijk genoegen; en 
met kerst zitten we met 
de familie samen. Maar 
niets van dit alles brengt 
de eeuwige lijn, onze ware 
onderneming, in gevaar. 
We zijn de kunstenaars 
van deze onderneming en 
we zetten zelfopoffering 
in als ruilmiddel: 
onze zelfopoffering is 
onze meest rendabele 
investering. Zo nu en 
dan, weer zonder de 
eeuwigheid in gevaar 
te brengen, geven we 
ons over aan passie. 
Maar dit kunnen we 
eenvoudigweg uit het 
heden halen voor onszelf, 
want in de toekomst 
zijn we slechts de dode 
voorouders van anderen. 
Wij doen niet zoals onze 
eigen dode voorouders 
die ons achterlieten 
met, als erfenis en last, 

Inhuldigingsrede

Hij ging de badkamer in en trof haar 
ongemakkelijk en in de war aan.
‘Wat ben je aan het doen?’
‘Ik heb me gesneden!’
‘Laat eens zien…’
‘Hier!’ Ze toonde hem haar hand.
‘Het is diep.’
‘Ja… Het lijkt echt diep.’
‘Doet het pijn?’
‘Niet echt. Het prikt meer.’
‘Er is veel bloed. Is dat normaal?’
‘Ik veronderstel van wel.’
‘Weet je,’ stelde hij voor, ‘kom. Ik zal je verbinden.’
‘Da’s niet nodig. Dan zou het geen zin meer 
hebben,’ zei de jonge vrouw, en ze liet het bloed 
uit haar doorgesneden aders stromen. ‘Misschien 
is het beter de hand onder te dompelen in warm 
water. Ik heb gehoord dat het zo sneller gaat.’

EMIL JOTOVSKI

Wonde

Emil Jotovski. ‘Rana.’ Uit: Zjestoko. Sofia: Pro 
Book, 2015. Vertaald uit het Bulgaars door 
Krasimir Savov en Sofie Verraest.
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Het is zomer. Ik loop over een smal 
trottoir. Twee kinderen dragen een 
reusachtige plank met handvatten: 
een grote blauwe krans. Misschien 
de maan. We gaan naar zee. Jij 
en tantetje voor-op, ik achteraan, 
langzamer. De houten armbanden 
rinkelen, roepen de bazaar op. Ik 
ben het brakke water vergeten, waar 
ik misselijk van werd. Ik sta in de 
lucht te staren. Een vijgenboom 
in een hof. Iets verderop, een 
roestige kamerpot. Daarna, een 
drinkfontein, zo een met een pomp. 
In een andere hof bakken ze vis. In 
de loop der jaren, steelse blikken in 
andere hoven, waaraan de weemoed 
ontstijgt. Een zonovergoten wee-
moed, met kaaskoek en gezouten 
maïs. Een man, in mij verzonken 
als in een zee.

DOINA IOANID

Doina Ioanid. ‘E vară.’ Uit: Cele mai mici 
proze. Boekarest: Nemira, 2017. Vertaald 
uit het Roemeens door Jan Mysjkin.

De man die te laat was, kon geen plaats meer vinden op de 
parkeerplaats, hij was niet voor niets te laat. Bovendien was 
het stikdonker, de beheerder had uit zuinigheid de lantaarns 
gedoofd. Hij parkeerde zijn auto op een verboden plaats, hij 
hoorde zijn hart kloppen, hij was een man van de wet. Hij stapte 
uit en stond doodstil, in de verte hoorde hij in hoge bomen 
kraaien schreeuwen. Niet alleen kraaien, hij hoorde nog iets, 
een ingehouden zoemen. Met koppigheid en wilskracht liet hij 
zijn hart en de kraaien verdwijnen, het mechanische zoemen 
bleef. Hij dacht aan zijn moeder van wie hij geleerd had zich 
in compartimenten op te delen. Het was een truc die hij met 
niemand kon bespreken, zijn moeder was de laatste geweest. Ze 
was dood, hij vroeg haar weleens om raad, ze antwoordde nooit, 
hij moest het alleen doen. Het zoemen kwam uit een onverlichte 
auto waar niemand in zat. Hij liep ernaartoe, hij had zich vergist, 
er zat een onbeweeglijke man achter het stuur, een wit gezicht. 
De man die te laat was, begreep dat hij zijn leven ingrijpend moest 
veranderen, hij zou alle afspraken uit zijn agenda schrappen en 
met niemand meer praten. Hij startte zijn auto en reed naar de 
kust in de buurt van Petten. Om drie uur stond hij bij de stille 
zee en keek naar het begin van zijn nieuwe leven. Het verbaasde 
hem niet dat de kraaien hem gevolgd waren, de meeste zaten in 
de duinen, een kleine groep zat op het strand, onbewust van de 
grote verandering. 

A.L. SNIJDERS

Te laat

 

A.L. Snijders. ‘Te laat.’ Niet eerder gepubliceerd.
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Een wonderlijke gebeurtenis overkwam mij: ik was plots vergeten wat er eerst 
komt: 7 of 8. Ik liep langs bij de buren en vroeg hen wat zij dachten. Groot was 
mijn verbazing toen ook zij plotseling merkten dat ze zich de volgorde van de 
cijfers niet meer konden herinneren. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 wisten ze nog, maar hoe 
het verder ging, waren ze vergeten. We gingen met zijn allen naar het groot-
warenhuis ‘Gastronom’, op de hoek van de Znamenskaja- en Bassejnajastraat, 
en vroegen de kassierster om duidelijkheid te scheppen. De kassierster glim-
lachte droef, haalde een klein hamertje uit haar mond en, terwijl ze lichtjes 
haar neus optrok, zei ze: ‘Volgens mij komt zeven enkel na acht wanneer acht 
na zeven komt.’ We bedankten de kassierster en liepen blijgemoed de winkel 
uit. Dan pas dachten we na over de woorden van de kassierster en verloren 
we opnieuw de moed, aangezien haar woorden voor ons geen enkele beteke-
nis bleken te hebben. Wat moesten we dan doen? En dus trokken we naar de 
zomertuin en begonnen we de bomen te tellen. Maar zodra we aan de zesde 
kwamen, stopten we met tellen en begonnen we te kibbelen: volgens de ene 
volgde hierna zeven, volgens anderen acht. Zo bleven we zeer lang kibbelen, 
tot er – gelukkig – een jongetje van een bank viel en zijn beide kaken brak. Dat 
leidde ons af van ons gekibbel. En vervolgens gingen we naar huis.

DANIIL CHARMS

Sonnet

 

Daniil Charms. 'Sonet'. Uit: Polet v nebesa: stichi, 
proza, dramy, pis'ma. Leningrad: Sovetski pisatel', 
1991. Vertaald uit het Russisch door Jeroen 
Zuallaert.

Ik woon in een oog, 
een ooghuis dat ik in 
een havenkroeg kocht, 
zonder notaris of akte,  
en waarvan de prijs in gin 
werd betaald, daar woon 
ik, dicht bij de zee, tussen 
bomen en duinen, en 
het is een oog dat de zee 
beziet, haar bewegingen 
volgt, die hetzelfde ritme 
hebben als zijn ooglid. Ik 
woon graag in dit huis, 
een en al paars oog, met 
zijn grote, iriserende 
raam en zijn zwarte gong 
midden in de lucht. Het 
is geen vuurtoren, mijn 
huis, noch een fort. Ik 
woon in een oog dat 
doelloos kijkt, een oog 
dat gezien wordt. Ik 
weet dat het op een dag 
de sirene zal zien, de 
ijsvogel, de leviathan, het 
sargassowier, ik weet dat 
ik op een dag mijn huis 
zal verlaten om, op het 
strand, een Hollander 
te vinden die me zal 
omarmen.

JULIO CORTÁZAR 

Waar ik woon 

Julio Cortázar. ‘Donde vivo.’ Vertaald door 
Julio Cortázar en Aurora Bernárdez. Uit: Julio 
Cortázar en Julio Silva, El último combate. 
México, D.F: RM, 2013. Vertaald uit het Spaans 
door Wouter Degreve en Bieke Willem.
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Op een dag viel ik van een hoge ladder. Die ladder was de enige 
manier om naar de bovengelegen bioscoop te komen. Ze draaiden 
een Franse film. Nu breng ik mijn tijd op de keukenvloer door en 
citeer alles wat ik zie. Een schoorsteen spuwt rook, de hoogste 
gebouwen worden eindeloos waar de bovenkanten verdwijnen. 
Alles wat ik zie, laat van zich horen. Deze mist brengt me in de 
stemming van een spookhuis in een moeras. Ik probeer echt te 
verdwijnen in die wereld van haar kammen en wachten op een 
silhouet. Maar het lukt me niet. Ik zit vast in de uren van de minuten. 
Een banaan krijgt bruine vlekken door zuurstof en tijd. Een kraan 
beweegt zich in slow motion voor het raam. Mijn staartbeen groeit 
terwijl ik hier op de vloer zit. We zijn op een punt gekomen waar ik 
nauwelijks nog kan praten. Als ik mijzelf van binnenuit zie, ben ik  
een gespannen dinosaurus die de precieze lengte van zijn prachtige 
staart niet kent. Alsjeblieft, ga er niet op staan.

SIGNE SCHMIDT KJØLNER HANSEN

Dinosaurus

Signe Schmidt Kjølner Hansen. ‘Dinosaurus.’ 
Niet eerder gepubliceerd. Vertaald uit het 
Deens door Henk van der Liet.

Ik gaf het bevel mijn paard uit de stal te halen. De 
knecht begreep me niet. Ik liep zelf de stal in, zadelde 
mijn paard en besteeg het. In de verte hoorde ik 
trompetgeschal, ik vroeg hem wat dat betekende.  
Hij wist het niet en had niets gehoord. Bij de poort 
hield hij me tegen en vroeg: ‘Waar rijdt meneer met 
het paard naartoe?’ ‘Ik weet het niet,’ zei ik, ‘gewoon 
weg van hier, gewoon weg van hier. Steeds maar weg 
van hier, alleen zo kan ik mijn doel bereiken.’ ‘Je kent 
dus je doel?’ vroeg hij. ‘Ja,’ antwoordde ik, ‘ik zei het 
toch: “Weg-van-hier” – dat is mijn doel.’ ‘Je hebt geen 
proviand bij,’ zei hij. ‘Die heb ik niet nodig,’ zei ik, ‘de 
reis is zo lang dat ik wel van honger moet omkomen 
als ik onderweg niets krijg. Geen proviand kan mij 
redden. Het is gelukkig echt een enorme reis.’

FRANZ KAFKA

Het vertrek

Franz Kafka. ‘Der Aufbruch’. Uit: Gesammelte 
Werke, 12 Bdn. (nach der kritischen Ausgabe). 
Frankfurt/Main: Fischer, 1994. Vertaald uit het 
Duits door Joëlle Feijen.
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Het woord voor het Engelse “egg” in het Nederlands 
is ei. In het Duits is het Ei, in het Jiddisch ey, in het 
Oud-Engels ey. Het woord voor “egg” in het Noors 
is egg, in het IJslands is het egg, in het Faeröers 
egg, in het Zweeds ägg, in het Deens æg. In het 
Oud-Noors is het woord egg, in het Middelengels 
egge, in Modern Engels egg. (In het Frans is het 
oeuf.) (In het Schots-Gaelisch is het ugh.)

Twee Amerikaanse baby’s, lang geleden, leren 
spreken – ze leren Engels, ze hebben geen keus. Ze 
zijn bijna achttien maanden oud, een is een week 
ouder dan de ander. Soms vechten ze om een stuk 
speelgoed, op andere momenten spelen ze braaf 
op hun eentje in dezelfde kamer.
Op de grond in de living ziet een van de baby’s 
vandaag een rond wit ding op het tapijt. Hij staat 
recht, met wat moeite, en komt ernaartoe. Hij zegt: 
“Eck?” De ander kijkt prompt op, geïnteresseerd, 
gaat overeind staan, komt kijken en zegt: “Ack!” Ze 
leren het woord, ze hebben bijna beet. Het doet er 
niet toe dat het witte ronde voorwerp geen ei is 
maar een pingpongbal. Op den duur zullen ze ook 
dat leren, misschien deze namiddag zelf al.

Lydia Davis. ‘Egg.’ Niet eerder gepubliceerd. 
Copyright © 2018 by Lydia Davis. Vertaald uit 
het Engels door Sofie Verraest.

Ei

LYDIA DAVIS

Sinds de eerste mens deze wereld 
bewandelde is dit steeds hetzelfde gebleven: 
de zee, de wolken, de wind, de zon, de maan. 
De koude, de hitte, de regen. De dagen, de 
voorbij ijlende jaren, de honger, de dorst, de 
jij, de ik. En de snede van een haarscherp 
geslepen mes.

KHOP

KHOP. ‘Cutting Edge.’ Uit: 50 Easy Pieces. 
Enschede: AFdH, 2012. Vertaald uit het Engels 
door de auteur. 

Het scherp van de snede
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LARISSA VIAENE

Lydia Davis - Ei
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BIEKE WILLEM

door
Bieke Willem
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Over het einde van enkele 
microverhalen van Borges, 
Valenzuela, Iwasaki, Cortázar, 
Ocampo en Zambra.

I.

Alle begin is moeilijk. Maar voor 
wie een geslaagd ultrakort verhaal wil 
schrijven is vooral de laatste zin een 
breinbreker. Dolores Koch zag aan het 
begin van de jaren tachtig een verband 
tussen de lengte van een verhaal en 
een bepaald type einde. Hoe korter het 
verhaal, hoe dubbelzinniger, paradoxaler 
of ironischer het slot, stelde ze vast. Op 
basis van verschillende soorten eindes 
probeerde ze zeer korte verhalen te 
classificeren, hetzij als ‘minicuentos’ 
(miniverhalen), hetzij als ‘micro-relatos’ 
(microvertellingen). In het slot van een 
‘miniverhaal’ zit een actie of gebeurtenis 
vervat, in het slot van een ‘microvertelling’ 
niet. In de plaats daarvan, zo schrijft ze, 
eindigt de microvertelling met ‘iets wat 
de auteur overkomt’: een plots inzicht, 
een overpeinzing, een epifanie. Voor de 
schrijver van microverhalen – laten we 
ze nu maar voor het gemak zo noemen – 
helpt die classificatie wellicht weinig bij het 
zoeken naar een geschikte slotzin. Voelt 
elk goedgeplaatst woord, elke zin, elke 
geslaagde plotwending immers niet aan 
als een plots inzicht? En gaat het bij dat 
zoeken naar het ideale einde niet eerder om 
het effect ervan op de lezer dan om wat de 
personages of de auteur overkomt?

II.

Korte vormen (Formas breves) van 
de in 2017 overleden Argentijnse schrijver 
Ricardo Piglia biedt een mogelijk antwoord 
op die vragen. Volgens Piglia laat het 
slot van een kort verhaal ons altijd de 
aanwezigheid voelen van een impliciete 
gesprekspartner. Dankzij dat ‘beverige 
silhouet van een toehoorder’ (120) is het 
niet altijd nodig of wenselijk om gedachten 
en gebeurtenissen uit te spreken, wat 
de snelheid en de beknoptheid van een 
verhaal in de hand werkt (121). Piglia 

verwijst hier onvermijdelijk naar Jorge 
Luis Borges, zijn blinde landgenoot die 
het schrijven van romans uitdrukkelijk 
verwierp omdat hij in die langere vorm het 
archaïsche overblijfsel van de mondelinge 
verteltraditie niet meer terugvond. 

De schaduw van Borges is 
zonder enige twijfel Piglia’s impliciete 
gesprekspartner in de essays waarin hij 
zijn ideeën over het schrijven van korte 
verhalen uit de doeken doet. De laatste 
twee teksten uit Korte vormen, ‘These 
over het verhaal’ en ‘Nieuwe thesen 
over het verhaal’, omschrijft Piglia zelf als 
‘een kleine catalogus van ficciones over 
het einde, het besluiten en het afsluiten 
van een verhaal’. Ficciones liet ik hier 
onvertaald, want in het Nederlandse 
‘fictieve verhalen’ of ‘verzinsels’ gaat 
de verwijzing naar de auteur van het 
gelijknamige boek – jazeker, Borges 
– verloren1. Zijn slotzinnen zijn het 
voorbeeld bij uitstek voor de schrijver 
van (zeer) korte verhalen. Een klassiek 
Borgesverhaal, zo schrijft Piglia, eindigt 
altijd ‘met ambiguïteit, en tezelfdertijd met 
een efficiënt slot en een onvermijdelijk 
verrassingseffect’ (115). Vooral de laatste 
twee kenmerken, van efficiëntie en 
verrassing, vinden wellicht hun oorsprong 
in Borges’ werk tijdens de jaren dertig 
voor populaire weekbladen zoals Revista 
multicolor de los sábados. Sarah Ann 
Wells herkent het ‘gebalde karakter 
van het opzet, waarbij beknoptheid 
de bovenhand haalt op de indruk van 
diepgang’ (426) in Historia Universal de 
la infamia, een boek dat Borges in 1935 
publiceerde bij een uitgeverij van pulpfictie. 
De fragmentering en de snelheid van de 
moderne massamedia waarin de schrijver 
zich engageerde vinden we inderdaad ook 
terug in zijn microverhalen. 

Zelf had Borges het natuurlijk nog 
niet over micro-, mini- of flitsfictie, maar 
hij stelde wel een bloemlezing samen van 

Korte en buitengewone verhalen (Cuentos 
breves y extraordinarios, 1955) en schreef 
wat ‘cuentitos’ van een vijftal lijnen. 
Sedertdien hebben tientallen auteurs 
uit de regio zijn voorbeeld gevolgd2. 
Hieronder ga ik na in welke mate de 
slotzinnen van enkele bekende Hispano-
Amerikaanse microfictieschrijvers zijn 
‘klassieke’ richtlijnen van ambiguïteit, 
efficiëntie en verrassing respecteerden.

III.

Laten we, om niet te verdwalen 
in dat enorme Latijns-Amerikaanse 
microfictieve bos (zoals Sofie Verraest 
het in 2017 in dit tijdschrift beschreef) 
met al zijn verschillende categorieën, 
genreconventies, woordaantallen en 
inspiratiebronnen, op onze passen 
terugkeren. Terug naar Borges dus. In 
Anthologie van de fantastische literatuur 
(1940), die hij samen met Silvina Ocampo 
en haar man Adolfo Bioy Casares samen-
stelde, vinden we de volgende tekst: 

Einde voor een fantastisch verhaal

Wat vreemd! –zei het meisje, 
terwijl ze behoedzaam dichterbij 
kwam–. Wat een zware deur! 
Onder het spreken raakte ze 
de deur aan, waarop die zich 
plotseling, met een klap, sloot.

1. In het Nederlands is Ficciones vertaald als  
  Fantastische verhalen door Barber van de Pol.
2. Sinds de studie van Dolores Koch verschenen 
 ook honderden academische artikels over het 
 fenomeen ‘microrrelato’ in Spaanstalig 
 Amerika. Om maar een idee te geven: 
 een bibliografie samengesteld in 2010 door 
 David Lagmanovich, die enkel academisch 
 werk bevat van Argentijnse auteurs, telt 187 
 wetenschappelijke artikels, 7 monografieën 
 en 29 anthologieën. Ondertussen zijn 
 het er al heel wat meer. Voor de zoekterm 
 ‘microrrelato’ (en de varianten micro-relato 
 en microrelato) geeft Google Scholar 3911 
 resultaten, voor ‘minificción’ 1420, 
 ‘minicuento’ 869, ‘microficción’ 483.
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- Mijn god! – zei de man–. Het lijkt 
erop dat er aan deze kant geen 
klink zit. U heeft ons hier beiden 
opgesloten!

- Niet ons beiden. Slechts één van 
ons –zei het meisje.

Ze ging door de deur en verdween. 

(237, eigen vertaling)

In de bloemlezing wordt het verhaal 
toegeschreven aan een zekere I.A. Ireland, 
‘afstammeling van de befaamde bedrieger 
William H. Ireland, die een voorouder 
verzon, William Henrye Irelaunde, aan 
wie Shakespeare zijn manuscripten 
toevertrouwd zou hebben’ (237, eigen 
vertaling). Wie een beetje vertrouwd is 
met Borges’ fascinatie voor Shakespeare, 
bedriegers en verzonnen biografieën, 
vertalingen en manuscripten, zou de naam 
van deze schrijver kunnen lezen als ‘I am 
Ireland’. Evengoed is het een verwijzing 
naar het land waar de voorouders van 
zijn kompaan Bioy Casares van afkomstig 
waren, of een product van de tandem 
Borges-Bioy Casares, ook wel bekend 
onder de pseudoniemen H. Bustos 
Domecq en B. Suárez Lynch. 

Hoe het ook zij, er bestaat geen 
twijfel over dat ‘Einde voor een fantastisch 
verhaal’ een microverhaal op zich vormt. 
Het kleinood bevat geen woord te veel en 
verwijst uiteindelijk naar zichzelf terug, in 
een circulaire beweging die eigen lijkt te 
zijn aan het genre. De titel trekt van bij 
het begin de aandacht naar het einde, 
wat de tekst snelheid verleent. Maar in 
tegenstelling tot wat flash fiction doet 
vermoeden, de term die in het Engels 
meestal voor het genre wordt gebruikt, is 
het verhaal na het lezen van deze zevental 
lijnen niet voorbij. De buitengewone 
gebeurtenis in de laatste zin verwijst 
immers op zijn beurt weer naar het 

‘fantastische’ in de titel en maakt zo 
duidelijk dat we hier niet alleen te maken 
hebben met een verhaal over een geest 
die een man opsluit, maar tegelijkertijd 
ook met een opstel over hoe men een kort 
fantastisch verhaal dient te schrijven: 

 
1. Zet de toon. De uitroep van het 
meisje – Wat vreemd! – katapulteert 
de impliciete toehoorder waar Piglia 
het over had onmiddellijk naar de 
sinistere sfeer van een fantastisch 
verhaal. 

2. Houd de toon aan. De klap van 
de deur moet de alertheid van de 
toehoorder nog wat aanwakkeren. 

3. Vat samen en verras. De slotzin 
zegt iets wat in het verhaal is 
verzwegen (het meisje is een geest), 
zonder het te benoemen.

IV.

Luisa Valenzuela, een van de 
bekendste hedendaagse microfictie-
schrijfsters in Argentinië, maakte haar 
eigen versie van dit verhaal met ‘Eentje 
met mysterie’ (2008), waarin ze zich 
expliciet tot de lezer wendt, die in haar 
verhaal op zoek is naar een ‘verdachte’.  
De laatste zin, ‘En hij ontdekt, onthutst,  
dat u voor mij de verdachte bent’, vat 
samen en tracht te verrassen. Het verhaal 
is van bij het begin vooral een commentaar 
op het format van de microfictie zelf, 
dat de lezer in een staat van constante 
paranoia brengt.

Ook de slotzinnen van Grafgiften 
(Ajuar funerario, 2004), een verzameling 
van fantastische microficties van de 
Peruviaanse Fernando Iwasaki, lijken naar 
het voorbeeld van I.A. Ireland gesmeed. 
De micrometafictie blijft hier uit, maar net 
zoals in het verhaal hierboven maakt de 

laatste zin in veel gevallen de identiteit 
bekend van een van de personages, wat 
voor een verrassingseffect moet zorgen. In 
‘De elektrische stoel’ bijvoorbeeld wordt 
de indruk gewekt dat de verteller een 
terdoodveroordeelde is: ‘Toen men mij de 
noodlottige datum meedeelde bekroop me 
de angst van de veroordeelde, en sindsdien 
denk ik alleen nog maar aan de pijn, het 
lawaai en het licht’ (56). Verwijzingen naar 
‘de beul’, ‘foltertuigen’ en ‘slachters’ moeten 
dat vermoeden bevestigen. De laatste zin 
maakt echter duidelijk dat de goedgelovige 
lezer (of impliciete toehoorder) bij de neus 
is genomen: ‘Ik ben bang, wil vluchten en 
verzin heimelijk goede voornemens, maar 
het is allemaal nutteloos want volgend 
jaar zit ik hier weer: in de tandartspraktijk’. 
‘De elektrische stoel’ volgt zo nauwgezet 
het voorbeeld van de leermeester dat het 
microfictionele trucje zijn doel voorbijschiet: 
de slotzin is amper nog verrassend. 

Dan is ‘Peter Pan’, uit diezelfde 
bundel, boeiender. In dat verhaal beklaagt 
een kind zich over het feit dat de vaders 
van al zijn vrienden superhelden of 
beroemde slechteriken zijn, terwijl de zijne 
maar een kleurloze verzekeringsagent 
is. Toch luidt de laatste zin: ‘Dat Merino, 
Salazar en Gómez maar oppassen, want 
nu ben ik de zoon van Kapitein Haak.’ 
Hoewel er net zoals in ‘De elektrische 
stoel’ op het einde geen twijfel meer 
bestaat over de identiteit van de verteller, 
blijft er nog iets onbenoemd, namelijk hoe 
die saaie verzekeringsagent plotseling 
in de gevaarlijke Kapitein Haak kon 
veranderen. Het slot verplicht de lezer dus 
om terug te keren, eerst naar de titel, die 
de informatie in de slotzin bevestigt, en 
dan naar de beschrijvingen van de vader, 
lang, mager met een ‘musketierssnor’ en 
‘bleke handen, wit als het marmer van de 
tafel’ (27). En daarna naar dat ene zinnetje, 
in het midden van de laatste paragraaf, 
waarin het kind naar de keuken rent om 
een slagersmes te halen.

De griezelverhalen van Iwasaki 
zijn op hun best wanneer de angst in de 
slotzin een hoofdrol krijgt, zonder dat ze 
expliciet benoemd hoeft te worden. Die 
angst duikt op in situaties en omgevingen 
die op het eerste gezicht heel vertrouwd 
zijn: een bezoek aan de tandarts, de 
wanhopige zoektocht naar een toilet 
na een lange autorit, de wandeling van 
school naar huis, etc., krijgen plots een 
luguber kantje. Datgene waarvan we 
denken dat het het dichtst bij ons staat 
– het eigen huis, het eigen lichaam – 
gaat een eigen leven leiden. En geheel 
in overeenstemming met hoe Freud 
het Unheimliche in griezelverhalen 
beschreef, voeren kinderangsten in bijna 
alle verhalen de hoofdtoon. 

In ‘De grot’ verdwaalt een jongen 
in de grot die hij met de dekens van het 
bed van zijn ouders bouwt, en blijft daar 
noodgedwongen, zelfs als zijn pyjama hem 
te klein wordt en de zaklamp het niet meer 
doet. De laatste zin, ‘Ik heb gehoord dat 
mama dood is’ (23), contrasteert met de 
rest van de tekst waarin het spel centraal 
staat. Ze verwijst naar een oerangst, maar 
wekt niet per se zelf angst op. In ‘Omaatje 
is in de hemel’ daarentegen, bezorgt de 
laatste zin de lezer het kenmerkende 
griezelgevoel. Net zoals de clou van een 
grap brengt ze een lichamelijke reactie 
teweeg, deze keer niet van een lach maar 
van een huivering:

Mama zei altijd dat oma de liefste 
vrouw ter wereld was, dat iedereen 
van haar hield en dat ze nooit 
iemand kwaad deed. ‘Omaatje is in 
de hemel, liefje,’ wees mama met 
haar vinger, ‘omgeven door engeltjes 
en heiligen’. Maar mama wil niet 
komen kijken wanneer oma ‘s nachts 
wenend en met haar haren in de war 
mijn kamer binnenkomt, terwijl ze 
een geketend baby’tje meesleurt.
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Ik ben er zeker van dat ze honger 
heeft, want soms bijt ze het. (85, 
eigen vertaling)

V. 

Julio Cortázar, een voorloper van 
Iwasaki, laat het openlijke gegriezel 
achterwege. Wel staan zijn microficties bol 
van spelplezier en verrassing. ‘Voortzetting 
van een park’, het twee pagina’s tellende 
verhaal waar de bundel Einde van het spel 
(Final del juego, 1956) mee aanvangt, is een 
van de bekendste voorbeelden van hoe 
Cortázars verrassingen vooral ontstaan 
in het spel tussen werkelijkheid en fictie. 
Wat ondertussen in veel gevallen een 
postmodern trucje geworden is, blijft in 
de teksten van deze ‘Belgische’ Argentijn 
spannend en sprankelend. 

In de eerste zin van ‘Voortzetting 
van een park’ maken we kennis met 
een man die ‘[e]nkele dagen tevoren 
was [...] begonnen met het lezen van 
de roman’. Om het boek te kunnen 
uitlezen, installeert hij zich in zijn 
gerieflijke studieruimte, ‘ontspannen 
zittende in zijn lievelingsfauteuil, met zijn 
rug naar de deur, die hem stoorde als 
irriterende uitdrukking voor indringers’ 
(7). De roman in kwestie gaat over een 
koppel geliefden die zich in een hutje 
in, jawel, een park, terugtrekken. In hun 
gepassioneerd gesprek doemt het beeld 
op van ‘een ander lichaam dat vernietigd 
moet worden’. Aan het einde van het 
verhaal blijkt de lezende man een 
personage te zijn uit diezelfde roman: 

Boven de klop van het bloed in 
zijn oren kwamen de woorden 
van de vrouw tot hem: Eerst een 
blauwe kamer, daarna een hal, 
daarna een trap met loper. Op de 
bovenverdieping twee deuren. 

Niemand in de eerste kamer, 
niemand in de tweede. De deur van 
de salon en dan de dolk in je hand, 
het licht uit de grote ramen, de hoge 
rugleuning van een groenfluwelen 
fauteuil, het hoofd van de man in de 
fauteuil, van de man die een roman 
leest. (8-9)

Net zoals in het voorbeeld van 
I.A. Ireland en de verhalen van Iwasaki 
voert de slotzin ons terug naar het begin. 
Ze spiegelt niet alleen de eerste zin, 
maar bevestigt ook de titel, ‘Continuidad 
de los parques’ (noodgedwongen wat 
aangepast in het Nederlands), die aangeeft 
dat de parken uit het raamverhaal en het 
binnenverhaal letterlijk in elkaar overlopen. 
Dit is bovendien wellicht het meest 
sprekende voorbeeld van hoe in die laatste 
zin het – niet eens zo beverige – silhouet 
van een toehoorder, of beter gezegd, een 
toeschouwer verschijnt: Cortázar leidt 
met de precisie van een huurmoordenaar 
de blik van de lezer, die uiteindelijk 
samensmelt met die van de man met de 
dolk. Dit heeft de vertaler (J. A. Van Praag) 
onderstreept door een tweede persoon 
enkelvoud in de slotzin te smokkelen. ‘El 
puñal en la mano’, letterlijk ‘de dolk in de 
hand’ (het Spaans gebruikt geen bezittelijke 
voornaamwoorden voor lichaamsdelen), 
werd vertaald als ‘de dolk in je hand’. 
De verrassing schuilt dus vooral in de 
plotselinge medeplichtigheid van de lezer, 
aanvankelijk een afstandelijke toeschouwer, 
met de personages van het binnenverhaal.

Soms bestaat de verrassing in 
Cortázars microfictie eenvoudigweg uit 
een woordspel, dat dan in de slotzin, het 
zogenaamde ‘einde van het spel’, naar 
boven komt. Zo kon het grappige en 
ultrakorte ‘Patio op de middag’, uit Laatste 
ronde (Último round, 1969), onmogelijk 
vertaald worden naar het Nederlands 
omdat het volledig is opgebouwd rond 
het woord ‘cola’, dat zowel ‘staart’ 

als ‘houtlijm’ betekent. De naam van 
het hoofdpersonage, Toby, zijn grote 
amandelvormige ogen en het heen en 
weer bewegen van zijn ‘cola’, lokken 
de nietsvermoedende lezer makkelijk 
in de val. Het einde van de slotzin 
kiest echter duidelijk voor de andere 
betekenis: ‘Toby zucht opnieuw, schudt 
even met zijn hoofd alsof hij een vlieg wil 
wegjagen, doopt de kwast in de pot en 
smeert de triplex verder in met de lijm’ 
(eigen vertaling). Net zoals in bijna alle 
fragmenten hierboven ontmaskert de 
slotzin de identiteit van het personage 
(geen hond, maar een timmerman) en 
gaat zo in tegen de verwachtingen van de 
impliciete lezer-toehoorder, wat voor een 
verrassingseffect zorgt.

VI.

Ambigu, efficiënt en verrassend, 
zo zei Piglia dat Borges zijn verhalen 
beëindigde, en zo deden velen het 
hem na, met wisselend succes. Maar 
een tijdgenote van Borges, Silvina 
Ocampo, vrouw van Adolfo Bioy Casares 
en zus van Victoria, de feministische 
essayschrijfster en bezielster van het 
legendarische tijdschrift Sur, koos 
ervoor om op een andere manier haar 
microverhalen te beëindigen. Ocampo 
spaart de verrassing niet op voor het 
einde, maar strooit door haar verhalen 
heen kleine verrassingen uit, die ontstaan 
uit alledaagse en minieme gebeurtenissen 
waarin de schrijfster een grootsheid ziet 
die naar adem doet happen. 

Zoals het vinden van een vlinderpaar 
tijdens een wandeling, in het onvertaalde 
(en tot 2006 onuitgegeven) ‘De geliefden’. 
In tegenstelling tot de andere verhalen die 
hier werden besproken, hoeft de identiteit 
van de personages niet ontmaskerd 
te worden. Vanaf de tweede zin is het 
duidelijk dat de ‘geliefden’ in kwestie gele 

wezens zijn met een zwarte tekening op 
de rug. Vlinders dus, al beschrijft Ocampo 
ze eerst als ‘een enorme gedachte’. De 
vertelster neemt het paar, ‘in elkaar 
gekeerd, verliefd, gek geworden’, mee 
naar huis en zet ze op de vensterbank. 
‘Onder het eten voelde ik dat het wel heel 
onfatsoenlijk was wat ik deed, lunchen 
terwijl twee vlinders op de vensterbank 
de liefde bedreven’. Deze insinuatie van 
voyeurisme wekt onvermijdelijk een 
glimlach op, maar anders dan in het 
voorbeeld van Cortázar hierboven, of 
in de microverhalen van Iwasaki, is ‘De 
geliefden’ geen elegante grap. Het mist de 
perfecte timing van een goede mop en er 
is geen sprake van een verrassende pointe. 
Op het einde komt enkel de verzuchting: 
‘En de wereld was voor hen verdwenen’.

Die laatste zin vormt, net zoals 
in de andere hierboven genoemde 
microverhalen, een eenheid met de 
titel. Heeft Ocampo het dan toch over 
verliefdheid, of beschrijft ze enkel 
minutieus en met verwondering dat 
vlinderpaar? ‘De geliefden’ kiest niet 
echt voor het ene of het andere, zoals 
‘Patio op de middag’ van Cortázar, ‘De 
elektrische stoel’ van Iwasaki of ‘Eentje 
met mysterie’ van Valenzuela dat wel doen. 
De ambiguïteit blijft behouden.

Wat het laatste kenmerk betreft dat 
door Piglia werd aangehaald, de efficiëntie, 
daar lapt Ocampo grondig haar laars 
aan. ‘De geliefden’ is een poging tot het 
vatten van dat beeld van twee vlinders 
die in elkaar verstrengeld zijn. Met elke 
zin probeert Ocampo het opnieuw. Zes 
keer, in die dertien lijnen die het verhaal 
telt, vermeldt ze hun heroïsch gevecht 
tegen de wind. ‘Ik kan ze niet vergeten’, 
zo luidt de eerste zin. De herhaling wijst 
dus op een obsessie voor dat ideaalbeeld, 
het niet kunnen vergeten van die ‘enorme 
gedachte’ van een liefde die gek maakt en 
ondanks alle ‘tegenwind’ standhoudt3. 
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Door haar obsessieve herhalingen 
en schijnbaar onnodige opsommingen, 
soms tot in de slotzin toe (bijvoorbeeld 
in het absurde ‘Verslag van de hemel 
en de hel’ uit 1959), verandert Ocampo 
drastisch de tijdbeleving van het micro-
verhaal. Als Borges’ en Cortázars 
verhalen al niet zo flashy zijn omdat ze 
uitnodigen tot herlezen, dan breekt 
Ocampo volledig met de logica van 
snelheid en efficiëntie, die gepaard ging 
met een moderniseringsdrang in het 
Argentinië van de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Haar voorkeur voor 
het schrijven van microficties en ander 
‘fragmentair’ proza had bovendien, zoals 
Graciela Tomassini suggereert, meer te 
maken met de slapeloosheid waar ze 
aan leed dan met een fascinatie voor de 
esthetiek van de moderne massamedia, 
zoals het geval zou geweest zijn bij 
Borges. Tomassini (41) merkt bovendien 
op dat Ocampo een fervent lezer 
was van de zuihitzu, de essayistische 
tekstfragmenten geschreven aan het 
Japanse hof tijdens de Heianperiode (794-
1185). De digressies en opsommingen 
eigen aan het genre hebben ongetwijfeld 
Ocampo’s schrijven beïnvloed.

VII. 

De vertragingslogica die Ocampo 
voorstelt, rijmt al helemaal niet met de 
hypermoderne context van prestatie, 
consumptie en information overload die 
Verraest in haar “Vijf wandelingen door 
(micro)fictieve bossen” (61) schetst. 

Het hedendaagse microverhaal wordt 
vaak in die context gekaderd, als een 
hapklare – en nog net behapbare – brok. 
Begrijpend lezen (Facsímil, 2015) van de 
Chileen Alejandro Zambra speelt in op 
die context door de structuur van de 
Prueba de Aptitud Verbal te gebruiken, 
een test bestaande uit meerkeuzevragen, 
die Chileense scholieren tot voor kort 
succesvol moesten afleggen als ze naar 
de universiteit wilden gaan. Het boek 
werd al beschreven als een roman en als 
een poëziebundel, maar kan evengoed 
beschouwd worden als een verzameling 
microficties, waarin de lezer (meestal) het 
laatste woord heeft. 

Begrijpend lezen is een verslag van 
het Chileense schoolsysteem en de rigide 
kindertijd tijdens de dictatuur van Augusto 
Pinochet, maar ook het portret van een 
volwassen man die probeert om te gaan 
met mislukte relaties en telkens opnieuw 
nostalgisch terugkijkt naar het verleden, 
ook al is daar niet veel moois te vinden. 
Het langzaamaan verschijnende ‘beverige 
silhouet’, waar Piglia het over had, is niet 
dat van een toehoorder, maar van de 
auteur zelf.

De herinnering komt bijvoorbeeld op 
het voorplan in oefening 26 van de tweede 
sectie van de test, waarin men de meest 
ideale structuur voor een goed opstel 
moet aankruisen:

26. De tweede

1. Je probeert je je Eerste Communie 
  te herinneren.
2. Je probeert je je eerste 
  masturbatie te herinneren.
3. Je probeert je je eerste keer seks 
  te herinneren.
4. Je probeert je de eerste dode in je 
  leven te herinneren.
5. En de tweede. 
A) 1 - 5 - 2 - 3 - 4

BIEKE WILLEMBIEKE WILLEM

3. Het obsessief herschrijven kenmerkt  
 Ocampo’s proza. ‘De geliefden’ maakt deel 
 uit van een reeks van drie verhalen waarin die 
 vlinders de hoofdrol spelen. Het microverhaal 
 ‘Mariposas anaranjadas copulando’ (Ejércitos 
 de la oscuridad, 2008, 149-150) diende als 
 basis voor het korte verhaal ‘Ocho alas’ 
 (Cornelia frente al espejo, 1988, 141-144) en 
 voor ‘Los amantes’. 

B) 1 - 2 - 5 - 3 - 4
C) 1 - 2 - 3 -5 - 4
D) 4 - 5 - 1 - 2 - 3
E) 4 - 3 - 2 - 1 - 5
(22)

De optie waarbij de slotzin het 
meeste impact zou hebben, 1 - 2 - 3 - 4 - 
5, staat er niet bij. Zambra wekt dus niet 
alleen de keuzestress op die eigen lijkt te 
zijn aan de tijd waarin we leven, maar wijst 
er ook op dat het ideale scenario misschien 
niet tot de mogelijkheden die de test/het 
leven voorstelt behoort. Als halfslachtige 
oplossing bouwt hij vertraging, aarzeling, 
uitstel in. Zijn meerkeuzevragen elimineren 
de mogelijkheid van de flits, de verrassing, 
en bieden zo weerstand aan wat volgens 
sommigen precies de voedingsbodem 
van de hedendaagse microfictie is: het 
jachtige tijdperk waarin we ons bevinden, 
onze drang naar het zo efficiënt mogelijk 
condenseren van ruimte en tijd.

De Latijns-Amerikaanse voorbeelden 
die in dit essay werden aangehaald tonen 
dat beknoptheid niet per se samenhangt 
met efficiëntie. Doordat de verrassende 
slotzinnen ons telkens opnieuw verplichten 
om terug te keren naar het begin zijn 
ook de microverhalen van I.A. Ireland, 
Valenzuela, Iwasaki en Cortázar geen 
snelle snoepjes voor een lezer met 
tijdsgebrek. Terwijl die auteurs wel nog 
met zo weinig mogelijk woorden impact 
op de lezer proberen te creëren, door in 
de slotzin een lach of een rilling teweeg 
te brengen, lijken Ocampo en Zambra 
bewust de kunst van de inefficiëntie 
te beoefenen en de vertraagde tijd 
in het centrum van hun verhalen te 
plaatsen. De herhalingen, uitweidingen 
en opsommingen wekken niet zozeer 
het ‘beverig silhouet’ van een geduldige 
lezer-toehoorder op, als wel dat van een 
rusteloze, obsessieve schrijver-herlezer – 
de ‘ik’ in Ocampo, de ‘jij’ in Zambra – voor 
wie het microverhaal een probeersel of 

een redactieplan is, maar geen glanzend 
afgewerkt product. Het einde is, met 
andere woorden, nooit in zicht.
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Drie 
schrijvers 
gaan 
een café 
binnen: 

‘Ik schrijf vanuit mijn eigen interesse. Als iets me interesseert, of het nu gaat om 
een stuk taal of een familierelatie of een koe, dan schrijf ik erover. Ik oordeel 
nooit op voorhand. Ik stel nooit de vraag: is het de moeite waard om hierover 
te schrijven?’ Wie de Man Booker International Prize heeft gewonnen, mag 
wat mij betreft moord bekennen. In vergelijking daarmee is dit klein bier.

Winnaar in kwestie is de Amerikaanse Lydia Davis. Vrij vertaald luidt het: ‘Over 
de vertellenswaardigheid van mijn verhalen weiger ik me zorgen te maken.’ 
Nu zou ik Davis niet gauw van een leugen verdenken. In zowel eigen als 
vertaald werk is ze koningin van de secure woordkeuze en precisie durf ik 
nogal eens met oprechtheid te verwarren. Maar sla haar verzameld werk 
op een willekeurige pagina open en je ziet haar uitspraak bevestigd. Vrije 
keuze uit een verhaal over piano oefenen (‘De weg naar perfectie’), spelling 
(‘Nietszsche’) of, pakweg, je moeten haasten tijdens een museumbezoek (‘20 
beeldhouwwerken in een uur’). ‘Afwezig’ gaat over het binnenlaten van een 
kat. Niet alleen dat. Ook over het voederen van een kat. Niet alleen dat. Ook 
over de gedachten die je onderbreken terwijl je een kat binnenlaat en voedert. 
Toch is dat, toegegeven, nog altijd niet het soort vertelstof waar je in de kleine 
uurtjes tooghangers mee wakker houdt.

Drie schrijvers gaan een café binnen…

Vertelbaar vs. alledaags

Tellability laat zich alleen ten koste van elegantie naar het Nederlands vertalen. 
Vertellenswaardigheid, vertelbaarheid. Zoiets. Davis zou als begenadigd 
vertaler waarschijnlijk met een betere oplossing komen. Tellability is wat 
verhalen bestaansrecht geeft. De reden waarom iets überhaupt verteld mag 
worden. Waarom het ruimte en tijd mag innemen, zuurstof en energie mag 
opslorpen. Tellability is de toverspreuk die van een banaal voorval iets met 
meer betekenis maakt: een verhaal.

Sociolinguïst William Labov interesseerde zich begin jaren zeventig voor wat 
vertellenswaardig is in alledaagse gesprekken. Nadien gingen narratologen 
met het concept aan de slag, voor de studie van verhalen in het algemeen 
en literaire verhalen in het bijzonder. Ze stelden onder meer de vraag: hoe 
ontstaat vertellenswaardigheid in narratief proza? Het antwoord zochten ze 
in eerste instantie op het vlak van inhoud. Daar klinkt het over het algemeen: 
vertellenswaardig is wat een verwachtingspatroon doorbreekt. Labov zelf 
schreef al dat een ervaring vertelbaar wordt zodra er een ‘inbreuk op een 
verwachte gedragsrol’ in het spel is. Er moet iets onverwachts aan een voorval 
zijn wil het aan verhaal worden. Naast inhoud is ook vorm van belang, de 
manier waarop iets verteld wordt. Daartoe behoren onder meer de volgorde 
waarin gebeurtenissen worden weergegeven en de vertelstijl. 

Ik ben gefascineerd door vertelbaarheid omdat Davis er zo verdomd weinig van 
heeft. Zovele van haar verhalen gaan over de meest onbenullige levensfeiten. 

door
Sofie Verraest

Waarom 
ik me niet 
kapot 
verveel 
als ik 
Lydia Davis
lees
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Maar ook met dat onbenullige alledaagse onderhoudt narratief proza een 
bevoorrechte relatie, zij het een haat-liefdeverhouding. Het is een kwestie van 
enerzijds-anderzijds. Enerzijds is het alledaagse een essentieel onderdeel van de 
verhalende literatuur zoals we die vandaag kennen. Met de roman vinden het 
dagelijks leven en de ‘menselijke tijd’ voor het eerst ingang in de literatuur. Dat 
punt maakt Ian Watt in zijn klassiek geworden The Rise of the Novel (1957). 
Als de roman een revolutionair genre is, dan wel om het gemak waarmee hij 
de trivialiteiten van ons kleinzerig bestaan incorporeert. Ook Mikhail Bachtin 
stootte bij zijn graafwerk naar de wortels van de roman op het alledaagse. De 
roman brengt de ‘alledaagse tijd’ binnen in de literatuur, zo schreef hij – de tijd 
van toevalligheden, van contingentie, de willekeur van alledag.

Anderzijds gaat dat alledaagse karakter snel weer verloren. De samenhang van 
‘vroegere narratieven’ berustte vooral op ‘vermomming en toeval’ volgens 
Watt. De roman moet het daarentegen van ‘een oorzakelijke verbinding in 
de tijd’ hebben. Een roman is coherent als de lezer oorzakelijke verbanden 
kan leggen, als zij wat gebeurt logisch kan verklaren uit wat eraan voorafgaat 
– de biografie en context van de personages. Het genre onderscheidt zich 
van oudere verhalende literatuur ‘door zijn gebruik van voorbije ervaring als 
oorzaak van tegenwoordige handeling’. Maar dat is, zoals Michael Sayeau 
duidelijk maakt, niet zonder gevolgen voor die alledaagse scènes die als 
oorzaak moeten gelden:

Deze causale logica maakt van gebeurtenisarme dagelijkse ervaring 
met terugwerkende kracht de beweegreden van ‘tegenwoordige 
handeling’, en brengt zo een structuur tot stand die het gewone of 
gebeurtenisarme wel toegang tot de vorm verleent, maar alleen op 
voorwaarde dat het structureel verankerd wordt als de secundaire 
achtergrond waartegen significante, onthullende actie kan plaatsvinden.

De ironie van de roman is dat hij alledaagsheid binnenbrengt en gelijk weer 
opheft. Als voorboden van belangrijker gebeurtenissen verliezen triviale scènes 
hun trivialiteit. De manier waarop dagelijkse ervaring ‘wordt aangewend, 
verwijdert ze van de contingentie en gewoonheid zelf waaraan de roman 
representatieruimte lijkt te bieden’, schrijft Sayeau. Vertellenswaardigheid 
versus alledaagsheid: 1-0.

Drie willekeurige schrijvers gaan een willekeurig café binnen…

De belofte van microfictie

Ik herinner mij een interview met Michael Haneke over zijn Der siebente 
Kontinent, waarin een gezin zelfmoord pleegt. Op de prangende waaromvraag 
– de film is gebaseerd op waargebeurde feiten – waren in de media voor de 
hand liggende antwoorden geformuleerd. Schulden, relatieproblemen. Met 

Der siebente Kontinent wilde Haneke zulke antwoorden uit de weg gaan. 
Hij wilde ons het antwoord schuldig blijven. Na zes weken zwoegen op het 
scenario stond hij nergens. Wat hij ook in het verhaal binnenbracht dat aan de 
zelfmoord voorafging, zo begon het tot hem door te dringen, het leek telkens 
alsof dat de reden voor de zelfmoord was. Terwijl hij net het onverklaarbare 
karakter van hun extreme daad wilde eerbiedigen. Hij wilde hun leven af-
beelden zoals het was: tegelijk onnoemelijk complex en doodgewoon. Een 
leven zoals elk ander.

We kennen het probleem waar Haneke mee worstelde van de roman: 
alledaagsheid geraakt verstrikt in een web van oorzakelijke verbanden – en 
sterft. De filmmaker heeft het trachten op te lossen door het web uiteen te 
halen. Hij legde aan de film een protocol op: toon telkens één dag in het leven 
van dit gezin, en dat drie jaar op rij. De laatste dag is die van de zelfmoord. 
Vóór elke sequentie wordt het jaartal getoond. Zo probeert hij de indruk te 
wekken van drie arbitraire momenten. De willekeur als selectiecriterium en 
structuurprincipe. In 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls – let vooral 
op dat laatste woord – doet hij iets gelijkaardigs. Eén van de 71 fragmenten is 
een massamoord in een bank. Hoe de banale sequenties die eraan voorafgaan 
daartoe leiden, blijft een mysterie.

Of Haneke hiermee effectief het causaliteitsprobleem heeft verholpen, laat ik in het 
midden. Het boeit me wat dit kan betekenen voor microfictie. Want de kortheid 
van die vorm lijkt nu een belofte in zich te houden. Het microverhaal hoeft 
zich niet om verreikende causaliteit te bekommeren. Het kan een doodgewone 
gebeurtenis weergeven, niet als aanloop naar een beslissend moment, maar als 
verhaal op zich. Met de ervaringskwaliteit van alledaagsheid intact en zonder 
het geduld van de lezer op de proef te stellen. Je kunt dat een zwaktebod vinden. 
Ik vind dat een prachtige kans. Microfictie maakt het, minstens in principe, 
mogelijk om het alledaagse boven het vertellenswaardige te verheffen. En dat 
zonder dat lezers al te lang op hun honger moeten blijven zitten. Win-win.

Toch is dit niet meteen te merken aan het gros van de theorievorming rond het 
microverhaal, waar tellability net hoog aangeschreven staat, zeker in de 
Engelstalige literatuur. Over the short story bestaan, vooral in de VS, meer 
gevestigde ideeën dan bij ons. Over flash fiction ondertussen ook steeds meer. 
In een vaak geciteerd artikel over microfictie schrijft William Nelles dat actie 
in ultrakorte verhalen kenmerkend ‘tastbaarder en extremer’ is dan in langere:

[M]en zou natuurlijk microverhalen kunnen schrijven waarin niets 
betekenisvols gebeurt, maar voor zover ik weet, doet niemand dat, 
waarschijnlijk omdat verhalen waarin ‘niets’ gebeurt zo sterk afhangen 
van onze intieme kennis van, en emotionele betrokkenheid bij, dat 
welbepaalde personage dat dat specifieke niets meemaakt.

Nelles spreekt in de algemene termen van genre, maar de voorbeelden die 
hij aanhaalt zijn overwegend Engelstalig. In die context heeft hij geen 
ongelijk. Een goed deel van de flash fiction die tegenwoordig zo druk wordt 
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gebloemleesd, beantwoordt aan zijn omschrijving. Het zijn realistische, 
vakkundig vertelde, emotioneel intense vertellingen van momenten die 
minstens bepalend en hoogstens extreem zijn. Ook de instructies van How 
to Write Flash Fiction op het heerlijke wikiHow laten er geen twijfel over 
bestaan: ‘Begin je verhaal op een moment van verandering; een cruciaal 
moment voor het narratief’; ‘[j]e flitsverhaal zou zijn hoofdnarratief of 
plotconflict in de eerste alinea moeten bereiken – of zelfs in de eerste zin.’ 
Waarvan akte.

Drie willekeurige schrijvers gaan –

We don’t want no drama

Je hebt al begrepen dat de microfictie van Lydia Davis op geen enkele manier in dit 
schema valt in te passen. De graad van vertelbaarheid is er bedroevend laag. 
Davis zelf legt de reden hiervoor bij het alledaagse: ‘De personages richten 
zich op één ding binnen een bepaald tijdsbestek, net als de vertellers – zo gaat 
het ook in het dagelijks leven.’ Tranche de vie.

Natuurlijk vind je naast non-events als vis bereiden (‘De vis’) en kakkerlakken 
spotten (‘Kakkerlakken in de herfst’) ook ingrijpende gebeurtenissen in Davis’ 
verhalen. Daar valt op hoe ondramatisch die meestal worden weergegeven. 
Volgens Sarah Manguso kunnen de observaties van Davis’ protagonisten 
‘omschreven worden als gevoelsarm – op het hilarische af – waarmee de 
aanzienlijke emotionele component van Davis’ verhalen vaak subtekstueel is.’ 
Zelfs dramatisch geladen situaties lijken weinig eventful in Davis’ microfictie 
omdat ze niet op een emotioneel doorleefde manier worden voorgesteld. Over 
een koppel stadsbewoners dat een ernstige crisis doormaakt op het platteland: 
‘Het platteland is best fijn […]. Maar ze zijn slecht op hun gemak. Ze maken 
vaker ruzie. Ze huilen, of zij huilt en hij buigt zijn hoofd. Hij is nu de hele 
tijd bleek.’ (‘Stadsmensen’) Over een moeder-dochterrelatie die alleen maar 
traumatisch kan zijn: ‘Jarenlang zei mijn moeder dat ik egoïstisch, onverschillig, 
onverantwoordelijk etc. was. Ze ergerde zich vaak. Als ik haar tegensprak, hield 
ze haar handen tegen haar oren.’ (‘Wat moeilijk’) Ik stel mij de moeder voor die 
zoiets doet. Als een groot kind haar oren afdekken zodra haar dochter iets terug 
probeert te zeggen. Dat is vrij extreem. Maar zo wordt het niet verteld.

Davis heeft Maurice Blanchot vertaald en voelt zich verwant met zijn ‘manier van 
diep in een klein, mysterieus moment door te dringen’, dermate dat ‘hij geen 
dramatische verhaallijn nodig had.’ Op de vraag hoe haar muzikale opvoeding 
haar schrijven heeft beïnvloed, antwoordt ze in The Paris Review met:

[E]en van mijn favoriete componisten was altijd Bach, en dat is hij 
nog steeds. Denk aan de fuga’s. Daar heb je een heel cerebrale 
structuur, iets bijna mathematisch. En tegelijk is het erg emotioneel. 
Dus binnen die erg mathematische en erg gedisciplineerde structuur 
heb je die enorme emotionele impact.

In de fuga worden meerstemmigheid en variatie in bedwang gehouden door een 
rigide structuur en patronen van herhaling. De beroering klinkt door, maar 
wordt beteugeld. Davis doet iets gelijkaardigs in haar schrijven. Emoties maken 
wel degelijk de kern van haar verhalen uit. Passie, ellende. De horrorshow van 
angst. Verlangen dat verteert. Net onder de oppervlakte kolkt en giert het aan 
een stuk door. Maar voor het blote oog is de zee vlak.

Drie willekeurige schrijvers gaan, schijnbaar zonder emotie, een willekeurig café 
binnen…

Alledaagse verwondering

Een interessante vaststelling is dat ik me niet kapot verveel als ik Lydia Davis 
lees. Hoe komt dat? Hoe maakt Davis de meest banale miniaturen zo 
vertellenswaardig? En wel zonder dat de ervaringskwaliteit van alledaagsheid 
verloren gaat? Hoe maakt ze die specifieke belofte van microfictie waar?

Een deeltje van het antwoord: een emotie suggereren kan sterker zijn dan ze 
lang uit te spinnen. Dit is een van de belangrijkste lessen die Haneke trok uit 
Robert Bressons Au hasard Balthazar, waarin de hoofdrol gaat naar… een 
ezel. Het dier acteert niet. Het drukt geen gevoelens uit. Maar zijn verhaal is o 
zo aandoenlijk. In een essay over de film schrijft Haneke dat hij het ‘altijd als 
obsceen [had] ervaren om een acteur met dramatische furie lijden of sterven 
te zien uitbeelden’. Het ‘ontnam de toeschouwers […] hun meest waardevolle 
goed […]: hun verbeelding’. Emoties kunnen met andere woorden harder 
aankomen als je ze er zelf bij moet denken. Isabelle Huppert aan het raam in 
Hanekes Amour. Een radeloze dochter in een onmogelijke situatie. Maar je 
ziet alleen haar rug. Vanaf een afstand. Geen muziek. Bijna geen geluid. Haar 
schouders schokken lichtjes.

Een ander deeltje van het antwoord is ongetwijfeld humor. Voor een goede mop 
lees ik altijd verder. Feit. (Drie willekeurige –)

Maar er is nog iets aan de hand. Iets bijzonders. Bij gebrek aan beter noem ik 
het alledaagse verwondering. Zovele van Davis’ microverhalen zijn ervan 
doortrokken. En weer wil ik weten hoe ze dat juist doet.

Het eerste wat opvalt, is haar stijl. Het aandeel letterlijke taal onder andere. Hoe 
weinig beeldspraak ze gebruikt, en hoe dicht de metaforen en vergelijkingen 
die ze dan wel gebruikt bij de wereld van het vertelde blijven. Het geluid van 
de oceaan ‘was voldoende stilte om hen […] vredig te laten slapen’. Ogen 
gloeien ‘verzadigd, alsof ze een uitgebreide maaltijd heeft genuttigd’. Een 
ruimte is ‘als steen vanwege de koelte ervan en de grijze schaduw’. Pijn is ‘hard 
en koud, als een metalen staaf’. Geen van deze beelden is bijzonder vergezocht 
of doet de lezer vreemd opkijken door een compleet ander universum binnen 
te brengen. Daarnaast opteert Davis meestal voor eenvoudige woorden. Een 
staaltje letterlijke en sobere taal uit ‘Stadsmensen’:
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Zij wordt ’s nachts in paniek wakker en hoort hem snotteren. Ze wordt 
opnieuw in paniek wakker en hoort een auto het pad op rijden. ’s 
Morgens schijnt er zon op hun gezicht maar kwebbelen er muizen in 
de muren. Hij heeft de pest aan die muizen. De pomp gaat kapot. Ze 
vervangen de pomp. Ze vergiftigen de muizen. De hond van de buren 
blaft. Hij blaft en blaft. Ze zou die hond wel kunnen vergiftigen.

Het Engelse origineel is nog eenvoudiger. Zelf had ik geopteerd voor het letterlijker: 
‘Hij haat de muizen.’ En: ‘Ze zou de hond kunnen vergiftigen.’ (Dat laatste bevat 
de mogelijkheid dat ze dit in al haar ellende wel degelijk overweegt.) In elk geval 
is dit de ‘onopgesmukte stijl’ die Davis in Beckett waardeert en waarover ze 
zegt: ‘Ik geloof […] niet dat er zoiets bestaat als “geen stijl”. Zelfs een volkomen 
neutrale, vlakke stijl, een zonder eloquentie, lyrische uitweidingen, overvloedige 
metaforen enzovoort, is nog altijd een stijl.”

Davis kan ook erg goed vertellen wat iedereen al weet. In ‘Onze rit’:

Mijn moeder vraagt over de telefoon hoe onze rit naar huis was en ik zeg: 
‘Prima’, wat niet waar is maar een verzinsel. Je kunt niet tegen iedereen 
altijd de waarheid zeggen en je kunt al helemaal niet, ooit, tegen wie dan 
ook de hele waarheid zeggen, want dat zou veel te lang duren.

‘Niet waar maar een verzinsel.’ ‘Want dat zou veel te lang duren.’ Men vergeve de 
lezer die zich na dergelijke inzichten een paar uur in een verduisterde kamer 
moet terugtrekken om alles te verwerken. Lydia Davis, master of stating the 
obvious. Het is verrukkelijk hoe schaamteloos ze daarin is.

Voor een vierde en laatste stijlkenmerk kunnen we terug naar ‘Stadsmensen’: ‘Ze 
zijn verhuisd naar het platteland. Het platteland is best fijn […].’ Verderop: 
‘De pomp gaat kapot. Ze vervangen de pomp.’ Een ander voorbeeld, uit ‘Wat 
moeilijk’, waar een moeder zoals gezegd meent dat haar dochter ‘egoïstisch, 
onverschillig, onverantwoordelijk etc.’ is, waarna het verdergaat: 

Ze deed wat ze kon om me te veranderen maar jarenlang veranderde 
ik niet, en als ik al veranderde, wist ik nooit zeker of dat zo was, omdat 
er nooit een moment kwam dat mijn moeder zei: ‘Je bent niet meer 
egoïstisch, onverschillig, onverantwoordelijk etc.’

‘Varieer je woordenschat’ is een imperatief die waarschijnlijk in elk stijlhandboek 
staat. Terecht. Maar fictie is iets anders. Een vertelstem gehoorzaamt aan haar 
eigen wetten. En de koppigheid waarmee Davis’ vertellers hun woordenschat 
weigeren te variëren is erg doeltreffend.

Doeltreffend hoe? Wat is het resultaat? Letterlijkheid, eenvoudige taal, stating the 
obvious, herhaling van woorden – die stilistische eigenaardigheden zweren 
samen om een heel specifieke blik op de wereld te creëren. Een blik die iets 
kinderlijks heeft. Het vertelde wordt met een zekere onschuld benaderd. 
Onze verwondering wordt aangewakkerd, ook ten aanzien van het alledaagse. 

Vooral ten aanzien van het alledaagse. Aan de zeven wereldwonderen kan 
elke volwassene zich vergapen, maar wie de kleine wonderen van elke dag wil 
appreciëren, heeft kinderogen nodig – of de verzamelde verhalen van je-weet-
wel-wie.

Drie willekeurige schrijvers gaan, schijnbaar zonder emotie, een willekeurig café 
binnen. Een begint de deurknoppen te onderzoeken. Een ander de onderkant 
van een glas. Een derde het middenstuk van zijn verhemelte…

Het fenomeen

Maar er is nog iets dat Davis toelaat die alledaagse verwondering op te wekken. 
Het heeft met perspectief te maken. Om een term uit de filosofie te gebruiken: 
Davis vernauwt het blikveld dikwijls tot de fenomenale wereld.

De fenomenologie vertrekt vanuit de gedachte dat het weinig zin heeft om het 
te hebben over de wereld op zich, als een externe en objectieve entiteit. De 
redenering is dat we daar als gewone stervelingen toch op geen enkel moment 
toegang toe hebben. Toegang krijgen we alleen door de poorten van het 
bewustzijn en de zintuigen. De wereld van de subjectieve ervaring is alles wat 
we kennen. Daarom wil de fenomenologie de focus verleggen – van objectieve 
toestanden in de buitenwereld naar ‘fenomenen’, diezelfde toestanden zoals ze 
zich aan ons voordoen, gekleurd door waarneming en ervaring.

In haar fictie opereert Davis dikwijls als een soort fenomenoloog. De buitenwereld 
komt aan bod voor zover die tot een binnenwereld is gemaakt. De filter van 
zintuigen en bewustzijn is prominent aanwezig. Volgens Ben Marcus combineert 
het werk van Davis ‘een bijna autistisch vermogen om de emotionele kern van 
het onderwerp te erkennen’ met ‘een merkwaardig gebrek aan interesse voor 
verhalende scènes tussen de personages.’ Daarover ondervraagd zegt Davis: 
‘Wellicht houd ik me er afzijdig van omdat er naar mijn mening een zekere 
gekunsteldheid in zit.’ Waarin? Haar uitleg is verhelderend:

We werken allen vanuit een zekere verhaallijn die in ons hoofd zit, de 
verhaallijn die we hardop uitspreken als een vriend een vraag stelt. Dat 
voelt voor mij heel natuurlijk aan. Zo zijn er ook stukjes dialoog die in ons 
hoofd zitten. Ons geheugen geeft ons geen volledige scènes compleet 
met dialogen. Wat ik dus denk is dat ik liever werk op de manier waarop 
een personage zich de dingen herinnert, vanuit een dieper gelegen plek.

Davis’ bezwaar tegen het weergeven van een objectieve wereld met kant-en-klare 
dialoog is fenomenologisch: zo komt de wereld ons bewustzijn niet binnen. Zo 
herinneren wij ons de dingen niet die we achteraf voortvertellen. Ongekunsteld 
is voor Davis alleen de sfeer van fenomenen, de wereld van binnenuit.

Het eind van het verhaal (1995) is daar een mooi getuigschrift van. Ze heeft de 
roman niet in hoofdstukken willen opdelen omdat dit ‘de illusie doorbreekt 
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dat je binnenin iemands hoofd zit en ze gewoon de hele tijd door blijven 
denken’. Het is waarschijnlijk geen toeval dat Davis’ enige roman niet alleen 
over een liefdesrelatie gaat, maar ook over de onmogelijke taak om die roman 
te schrijven, althans als een coherent verhaal. De ik-verteller/romanschrijver 
stelt continu haar eigen structuurkeuzes in vraag. De lezer ziet haar twijfelen, 
iets proberen, zich bedenken, herschikken – en uiteindelijk de willekeur en 
het bedrog van elke schikking blootleggen. Subtekst: ‘want in de eigenlijke 
ervaring is een liefdesrelatie allesbehalve een coherent verhaal’. Het is een 
reeks lukrake situaties, onbedoelde uitkomsten, geslaagde en mislukte 
pogingen – een gigantische verzameling losse eindjes. Het eind van het verhaal 
is een ironische titel. Het enige denkbare einde voor een roman als deze grijpt 
niet plaats in de objectieve wereld maar in de ervaring van de protagonist. Het 
enige denkbare einde is fenomenaal. Terwijl het hoofdpersonage van bittere 
thee nipt die haar in een boekhandel is aangeboden, beslist ze – spoiler alert 
– dat dit het officiële einde van haar liefdesrelatie is. Het is een beslissing in 
het wilde weg, waarmee meteen ook de roman eindigt: ‘En aangezien er al 
die tijd te veel einden aan het verhaal waren geweest, en aangezien die niets 
beëindigden, maar alleen iets lieten voortduren, iets wat zich niet in enig 
verhaal liet gieten, had ik een ritueel nodig om een eind aan het verhaal te 
maken.’ Zoals David Winters aangeeft: ‘de verteller selecteert de scène bijna 
willekeurig, puur om een einde te maken aan iets eindeloos’. Akkoord met 
alles behalve de ‘bijna’.

In Davis’ microverhalen gaan de vertellers meestal niet anders te werk. Alweer 
gaat ze daarmee in tegen wat vandaag meestal van microfictie wordt verwacht, 
zeker in de Engelstalige context. Volgens William Nelles zijn de typische 
hoofdpersonages van ultrakorte verhalen tweedimensionaal, flat characters: 
‘De nuances van individuele perceptie en psychologie zijn irrelevant geworden.’ 
Davis interesseert zich, ook in haar microverhalen, bij uitstek voor individuele 
perceptie en psychologie. Ze geeft die erg nauwgezet weer. Hoe gewetensvol 
bijvoorbeeld deze waarneming uit ‘Overgangsfase: Het kleine mannetje’:

Buiten zong een spotlijster […]. Ze hoorde hem elke avond, maar werd er 
niet elke avond maar alleen af en toe door aan een nachtegaal herinnerd, 
die ook in het donker zingt. De spotlijster zong, en daarachter was het 
geluid van de oceaan, soms een gestaag geruis, dan een doordringende 
klap als een grotere golf bezweek op het zand, niet elke avond maar als 
het tij hoog was op het moment dat ze wakker lag in het donker.

Een zo grote opmerkzaamheid schept vertrouwen. Ook als haar vertellers op het 
eerste gezicht tergend banale onderwerpen aansnijden, vertrouw je erop dat ze 
iets te zeggen hebben. Het bewustzijn omschrijven ze al even minutieus als de 
perceptie: ‘Op een bepaald moment in haar leven beseft ze dat ze niet zozeer 
een kind wil hebben als wel dat ze niet geen kind wil hebben of geen kind wil 
hebben gehad.’ Dit is ‘Een dubbele ontkenning’. Het volledige verhaal, jawel.

Ik vermoed dus dat ik me niet kapot verveel als ik Davis’ microfictie lees omdat 
de ervaringswereld die ze afbeeldt, hoe prozaïsch ook, mateloos boeiend is. 

Omdat ik evenmin als Davis’ vertellers en personages aan die binnenwereld 
kan ontsnappen. Niets komt mij bekender voor dan die fenomenale wereld. 
Tegelijk is niets mij vreemder en meer fabelachtig. En dat geeft Davis nu net zo 
mooi weer, het alledaagse wonder van die wereld. Die schitterende gevangenis.

Als Davis de spanning opdrijft in haar verhalen, dan vooral in die zin. Vertellers 
beginnen als bezeten de werking en beroering van hun eigen geest te 
analyseren en overanalyseren, corrigeren en hercorrigeren. Drammerig 
debiteren ze hun ongelooflijk gedetailleerde rapport uit de kelders van het 
bewustzijn. Hoeveel kamers daar zijn. Hoe we van de ene in de andere 
terechtkomen. Op de pagina zien we eindeloze onder- en nevenschikkingen. 
De woordelijke herhaling die ik eerder noemde wordt er bijzonder dienstbaar. 
Herhaling en variatie, waarbij de verteller zijn eigen analyse telkens bijstuurt: 
een echte Davisfuga. Het microverhaal ‘Affiniteit’ is zo’n fuga. Het is een 
onvermoeibare, niet-aflatende zin over waarom we affiniteit voelen met 
bepaalde denkers. In ‘Ga weg’ vraagt de verteller zich een verhaal lang af wat 
iemand juist bedoelde toen hij zei dat ze weg moest gaan en niet terugkomen, 
en hoe ze zich daar nu precies bij voelt:

Maar hoewel hij ‘Ga weg’ bedoelt, is dat minder gemeend dan de 
boosheid die er in de woorden schuilt, zoals ook de boosheid in de 
woorden ‘kom niet terug’ gemeend is. Hij meent alle boosheid die 
door iemand gemeend wordt die zulke woorden zegt en meent wat de 
woorden zeggen, dat je niet moet terugkomen, nooit, of liever gezegd, 
hij meent de meeste woede die door zo iemand wordt gemeend, want 
als hij alle woede meende zou hij ook menen wat de woorden zelf 
zeggen, dat je niet moet terugkomen, nooit. Maar als hij, wanneer hij 
boos is, alleen maar tegen je zou zeggen

- etc., etc. Fenomenale precisie ad absurdum. Het kleinste moment haalt Davis 
uiteen in zijn samenstellende delen. Elk bouwsteentje wrikt ze los, stoft ze 
af en legt ze apart. Het is niet alleen psychologisch verhelderend. Het is zo 
psychologisch verhelderend dat het vervreemdend werkt. Je verbaast je over 
een vloed aan gedachten, gevoelens en indrukken die je gewoonlijk niet eens 
opmerkt. Je verwondert je over de alledaagse kronkels van een geest die ook 
de jouwe is.

Drie willekeurige schrijvers gaan, schijnbaar zonder emotie, een willekeurig café 
binnen. Een begint de deurknoppen te onderzoeken. Een ander de onderkant 
van een glas. Een derde het middenstuk van zijn verhemelte. Ze letten erg 
goed op. Ze hebben ontzettend veel interesse voor alles wat met hen gebeurt: 
niets bijzonders. Er wordt niet gesproken. Ze vertrekken weer.
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Koen Rymenants

In de Lage Landen staat A.L. 
Snijders bekend als de vader – of 
op zijn minst de peetvader ‒ van 
het zeer korte verhaal. Toch was hij 
allerminst de eerste beoefenaar van 
de ultrakorte literatuur, ook niet 
in het Nederlands. C. Buddingh’ 
bundelde ‘miniaturen’ in Een 
rookwolkje voor God (1982), Gust 
Gils schreef ‘paraproza’, Gaston 
Burssens verzamelde korte stukjes 
als ‘proeve van objectief dagboek’ 
in Fabula rasa (1945) en nog 
eerder verscheen De korenharp 
(1940) van F. Bordewijk, dat 
vaak een bundel prozagedichten 
wordt genoemd. Snijders zelf geeft 
trouwens graag toe dat hij niet 
aan de wieg van de microfictie 
stond. ‘Ik gun het u van harte 
maar twijfel aan de mededeling 
dat u uw eigen unieke (sic!) genre 
verzon’, zou een lezer hem hebben 
geschreven toen hij in 2010 de 
Constantijn Huygensprijs ontving. 
In ‘(Sic!)’, opgenomen in de bundel 
Brandnetels & verkeersborden, 
citeert Snijders zijn antwoord:

U hebt gelijk, ik heb het zeer 
korte verhaal niet uitgevonden. 
Maar wat er allengs voor in 
de plaats is gekomen, is het 
zkv. Dat is een woord van 3 
letters dat ik heb uitgevonden 
en dat wel degelijk mijn genre 
is, ook al is het heel moeilijk 
te definiëren. Van alle v’s die 
ik schrijf, zijn er maar weinig 
die ik zkv noem, ik ben be-
paald geen feilloze meester. 
(2012: 30)

De vraag is dus: wat maakt 
een verhaal tot een zkv? Daarover 
is nog weinig nagedacht, behalve 
dan door Snijders. In de acht grote 
verzamelbundels die hij tussen 

De 
theorie 

van 
het zkv 

volgens 
A.L. 

Snijders

RE
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2006 en 2018 publiceerde, komt hij 
geregeld op het onderwerp terug1.

BONDIGHEID EN 
DUISTERHEID

Of een verhaal een zkv mag 
heten, hangt volgens Snijders alvast 
niet af van het aantal woorden: 
‘Een verhaal is een verhaal, een 
kort verhaal is een kort verhaal, een 
zeer kort verhaal is een zeer kort 
verhaal.’ (2013: 240) De lengte van 
de tekst heeft hooguit een relatief 
belang. Elke genoemde verhaalsoort 
is korter dan de voorafgaande, 
maar er is geen sprake van harde 
kwantitatieve grenzen zoals 
sommige theoretici die willen 
trekken. In haar essay ‘Vijf 
wandelingen door (micro)fictieve 
bossen’ noemt Sofie Verraest die 
‘kwestie van de afbakening van het 
aantal woorden’ overigens een ‘vrij 
zinloze’ aangelegenheid. Snijders 
zelf heeft het over ‘hermetische 
vragen, hoe kort moet een kort 
verhaal zijn, wat is het verschil 
tussen een straathond en een 
gecoiffeerde poedel’ (2018: 22).

Toch blijft de beperkte 
omvang van de zkv’s hun meest in 
het oog springende kenmerk, zeker 
op het eerste gezicht. Sommige 
beslaan niet meer dan een paar 
regels, en verhalen van meer dan 
twee pagina’s zijn in Snijders’ zkv-
bundels uitzonderlijk. Tijdens een 
‘bonte avond’ waar door kinderen 
geschreven ‘korte gedichten, soms 
van slechts vier woorden’ aan bod 
komen, bedenkt hij: ‘Tot mijn 

grote spijt ben ik nog niet op het 
niveau van vier woorden, maar ik 
doe wel mijn best.’ (2015: 284) En 
ook als lezer verkiest hij kennelijk 
de korte vorm: ‘Als ik een boek 
met teksten krijg, begin ik altijd 
met de kortste, dat zal niemand 
verbazen.’ (2010: 176) 

In zijn beschouwingen 
over het korte schrijven brengt 
Snijders vanaf de eerste zkv-
bundel Belangrijk is dat ik niet 
aan lezers denk geregeld de 
Romeinse geschiedschrijver Tacitus 
ter sprake. Zijn leraren op het 
Amsterdamse Spinoza Lyceum 
‘vertelden altijd dat Tacitus een 
groot schrijver was door zijn 
bondigheid’ (2006: 15). De door 
hemzelf geschreven zin ‘Ik vraag 
of Adam en Eva eendagsvliegen 
waren, die dachten dat ze mensen 
waren’ vindt hij lelijk door 
de herhaling van ‘waren’. Hij 
fantaseert over de mogelijkheid 
om ‘een soort Taciteïsch Hollands-
Latijn’ te schrijven zoals hij dat 
kent uit de oude vertaling van 
Tacitus’ Jaarboeken. ‘Ik zou 
willen schrijven (in de krant 
bijvoorbeeld): Ik vraag of Adam 
en Eva eendagsvliegen, die 
dachten dat ze mensen waren. 
Ik tril van opwinding bij die 
revolutionaire gedachte.’ (2006: 
37) Opwindend revolutionair is 
die gedachte voor de oud-docent 
Snijders omdat de klassieke 
Nederlandse grammatica dergelijke 
samentrekkingen niet toestaat. Ze 
leiden tot soms komische, maar 
foutief bevonden constructies als 
het overbekende zeugma ‘Hier zet 
men koffie en over’. Als Snijders 
een brief ontvangt met de zin ‘De 
soep kon opgezet en terwijl die 
trok de tent’, vraagt hij zich dan 

ook onmiddellijk af ‘of Tacitus 
wel geweten zou hebben dat het 
opzetten van soep en het opzetten 
van een tent niet mag worden 
verward’, om te besluiten ‘dat hij 
toch de beknoptheid verkozen zou 
hebben’ (2018: 207). 

Snijders’ bewondering voor 
die beknoptheid ligt dicht bij 
zijn vrees voor de grammaticale 
ontsporing, de ‘angst voor de 
anakoloet’ die een vast motief is in 
zijn werk. Meestal brengt hij die 
laatste in verband met de gevaren 
van de lange, samengestelde zin, 
maar blijkbaar kan ze ook worden 
opgewekt door extreme bondigheid. 
Snijders’ typering van ‘De soep kon 
opgezet en terwijl die trok de tent’ 
als een ‘taciteïsche zin’, levert hem 
overigens een terechtwijzing op 
door zijn ‘zeer oude vriend Mö, die 
nog vóór de oorlog (wo ii) op het 
Barlaeus heeft gezeten’ (2010: 126). 
‘Mö’ verwijst ongetwijfeld naar 
(Karl Heinz Otto) Peter Möricke, 
alias khop, die Snijders wel vaker 
opvoert. Hij bezocht volgens de 
schrijver een school die hoger in 
de pikorde stond dan ‘het Spinoza, 
niet eens een echt gymnasium, 
een lyceum’: ‘Dus Barlaeanen 
zagen over hun schouder de 
coureurs van het Vossius, maar 
daarachter was niets. En daarin 
leefde ik.’ De met de autoriteit van 
die superieure opleiding beklede 
vriend wijst erop dat Tacitus’ stijl 
volgens de retoricus Quintilianus 
weliswaar ‘“hirsuta”, ongekamd’ 
was, maar niet ‘zeugmatisch’. 
Met andere woorden: de foutieve 
Nederlandse samentrekking 
zoals Snijders die citeert, is niet 
ongestraft te vergelijken met de 
Latijnse bondigheid. ‘De brevitas 
van Tacitus berust niet op het 

weglaten van woorden, maar op 
de snelle gedachtensprongen en de 
samengekoekte syntaxis’, aldus Mö 
(2010: 126). 

Snijders’ weifelende houding 
tegenover de stijl van Tacitus 
kent een zekere traditie. De 
brevitas stond soms in een kwade 
reuk omdat ze tot obscuritas 
(duisterheid) kan leiden. Ook 
Snijders’ ideaal lijkt de perspicuitas 
te zijn, de klassieke helderheid. 
Toch geeft Mö hem een koekje 
van eigen deeg. De ongekamdheid 
van Tacitus ‘is zoiets als “koude 
verbindingen”’, zegt hij, een 
typische Snijders-term citerend. Op 
het Spinoza leerde Snijders naar 
eigen zeggen ‘dat je de woorden in 
je zin en de zinnen onderling moest 
verbinden met voegwoorden: en, 
maar, want’: ‘Ik herinner me dat ik 
toen al dacht: dat is waarschijnlijk 
niet waar. Ik noem het: de koude 
verbinding.’ Snijders blijkt in zijn 
stijlopvatting dus dichter bij de 
Romeinse meester te liggen dan hij 
zelf durfde te denken. Zijn koude 
verbinding sluit naadloos aan bij 
de stijl van Tacitus zoals de dichter 
en classicus Ilja Leonard Pfeijffer 
die omschrijft: ‘Het verband 
tussen twee opeenvolgende zinnen 
wordt meestal overgelaten aan de 
interpretatie van de lezer. In deze 
gedrongen wink-wink-nodge-nodge-
say-no-more-know-what-you-mean-
stijl kan in een paar woorden heel 
veel worden gesuggereerd.’

LEZEN = SCHRIJVEN

In 1994 publiceert Snijders 
zijn eerste en tot nu toe enige 
novelle, De incunabel. Tijdens het 
schrijven is hij vooral tevreden 

1. Ik verwijs naar die bundels met het jaartal van 
verschijnen en de relevante paginanummers 
tussen haakjes. De titels zijn opgenomen in de 
literatuuropgave achteraan.
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met de zin ‘Om vier uur eten 
ze een kroket in een houten 
paviljoen en drinken bier’, want die 
is ‘eenvoudig en helder’, ‘bestaat 
uit Holland, wolkenluchten en 
fijnkorrelig zand’. Het is, kortom, 
geen taciteïsche zin maar een 
nesciaanse, naar het voorbeeld 
van zijn grote liefde Nescio: zowel 
helder als bondig. Die voorkeur 
betekent niet dat Snijders de lezer 
alles wil voorkauwen. De kortheid 
van het zkv dient juist als aanjager 
van de actieve lezer en de ‘zeer 
kleine verhalen’ hebben ‘zeer grote 
gevolgen: piekeren, tobben, verdriet 
en vreugde, gewoon de dingen waar 
het om gaat’ (2009: 362). 

Het zkv werkt als een 
concentraat waaruit de lezer door 
zijn eigen inbreng een complete 
maaltijd kan bereiden: dichter en 
interviewer Wim Brands ‘vergelijkt 
de zkv’s met bouillonblokjes’ 
(2008: 367), een beeld dat ook 
de Oostenrijkse auteur Peter 
Altenberg (1859-1919) al hanteerde 
voor het korte proza in Was der 
Tag mir zuträgt. Dezelfde opvatting, 
verpakt in een vergelijkbare 
metafoor, vindt Snijders terug bij 
een personage van de Hebreeuwse 
schrijver Yitzchak Oren (1918-
2007) dat ‘schrijver van zeer korte 
verhalen’ wil worden:

Hij vindt dat de schrijver de 
plicht heeft het leven samen te 
vatten, te concentreren en een 
vorm te vinden voor de meest 
bondige uitdrukking van de 
essentie, zoals een wiskundige 
formule; aan de lezer wordt 
overgelaten dit extract met 
zijn geestelijk vocht aan te 
lengen, volgens zijn eigen 
smaak, kennis, mogelijkheden, 

zoals het de consument is 
en niet de producent die de 
whisky met soda aanlengt en 
de koffie met melk. (2015: 14) 

De verantwoordelijkheid 
die de consument hier krijgt 
toegeschoven, kan natuurlijk tot 
spanning leiden: sommige lezers 
blijken ‘meer van soep dan van 
maggiblokjes’ te houden (2009: 57).

Met het geconcentreerde 
karakter van het zkv hangt ook 
Snijders’ uitgesproken voorkeur 
voor het citaat samen. In het 
verhaal ‘Fiaker’ uit Wapenbroeders 
definieert hij het ‘echte zkv (alleen 
deze drie letters, zonder zicht 
op de achterkant)’ zelfs zonder 
meer als ‘een hapje uit andermans 
werk’ (2013: 240). Door een 
korte passage uit een groter 
geheel te lichten (al dan niet met 
bronvermelding) en die als zodanig 
aan de lezer voor te leggen, roept 
Snijders meteen een bijzonder 
soort aandacht op, creëert hij een 
nieuwe (lees)ervaring.

Het tot zkv gemaakte citaat 
is voor Snijders ‘een stukje tekst 
zonder eigenaar’ (2013: 240). 
Opnieuw heeft het auteurschap 
dus minder belang dan het effect 
op de lezer, en die lezer kan 
zowel Snijders zijn (die een citaat 
uit zijn lectuur opneemt in zijn 
eigen werk) als degene die het 
zkv leest. Waar geen eigendom 
bestaat, kan ook geen diefstal zijn. 
Op het occasionele verwijt van 
letterdieverij reageert Snijders dan 
ook laconiek: ‘Ik schrijf terug dat 
ik inderdaad geen onderscheid 
maak tussen wat ik lees en wat 
ik schrijf.’ (2009: 591) Hij weet 
zich daarbij gesteund door een 

eeuwenlange traditie waarin de 
individuele auteur en het copyright 
nauwelijks bestonden. ‘Koren op 
mijn middeleeuwse molen’, noemt 
hij het daarom als hij een notabele 
redenaar betrapt op het zich toe-
eigenen van een verhaal van Bob 
den Uyl: ‘Iemand plaatst zichzelf 
in het verhaal van een ander, de 
wereld wordt een landschap van 
anonieme heuvels en naamloze 
bossen. Zeg maar een paradijs.’ 
(2010: 113)

AFKEER VAN PSYCHOLOGIE

Snijders definieert het zkv 
niet alleen door te zeggen wat 
het is (bondig, geconcentreerd, 
intertekstueel), maar ook door 
het te onderscheiden van andere 
genres. Vooral staat het tegenover 
de vuistdikke psychologische 
roman, die de handelingen en 
zielenroerselen van personages 
uitvoerig onder de loep neemt. Om 
een variant van die tegenstelling 
draait het verhaal ‘Cultuur (2)’, 
waarin een zestienjarig meisje uit 
een ‘welwillend en cultuurloos’ 
milieu leestips krijgt van haar 
drie jaar oudere geliefde, ‘een 
wonderkind uit een milieu van 
violisten, tekenaars en architecten’. 
Zijn aanraders zijn ‘Elsschot, 
Nescio, Alain Fournier (Le Grand 
Meaulnes) en J.C. Bloem’. De 
verteller stemt daarmee in: ‘Wat 
een geluk heeft ze gehad dat haar 
minnaar niet Ulysses, De idioot, 
A la recherche du temps perdu, 
Der Mann ohne Eigenschaften 
heeft genoemd, oersaaie, trage, 
monumentale beroemdheden die 
alleen uit schuldgevoel, klassebesef 
en opschepperij gelezen worden.’ 
(2012: 196) Ook voor Snijders 

zelf zijn niet Joyce, Dostojevski, 
Proust of Musil de grote modellen, 
maar wel de vier eerder genoemde 
schrijvers met hun kleine, weinig 
experimentele oeuvres en hun 
zowel heldere als suggestieve stijl. 

In zijn zkv’s laat Snijders 
de psychologische duiding 
van personages en hun gedrag 
doorgaans achterwege, vaak 
stilzwijgend, maar soms ook 
nadrukkelijk. Dat leidt bijvoorbeeld 
tot slotzinnen als ‘Het ligt voor de 
hand hier conclusies uit te trekken, 
maar mijn afkeer van psychologie 
verbiedt me dat’ (2006: 92) of ‘Dit 
is een onbeschrijfelijk beeld, dat 
niet verklaard kan worden vanuit 
de psychologie of de pedagogie.’ 
(2009: 205) Dezelfde opvatting 
veroorzaakt het conflict tussen de 
docent creatief schrijven Laetitia 
Vanderplassche en een van haar 
studenten in het verhaal ‘Cursus’:

De cursist vertelt dat hij een 
verhaal gaat schrijven over 
een man die in Duitsland 
een tweedehands auto koopt 
waarin een bruine reliëftekst 
zit geschroefd: bitte nicht 
rauchen. De man is een 
beproefd roker en hij besluit 
het verzoek te negeren, nu het 
geld betaald is en de papieren 
op zijn naam staan, maar 
dat lukt hem niet. Laetitia 
Vanderplassche vraagt: ‘En?’ 
De cursist zegt: ‘Wat en?’ Zij 
zegt: ‘Dat is niet genoeg.’ Hij 
zegt: ‘Dat zul je wel zien.’ 
(2006: 146)

‘Cursus’ eindigt hier, zodat 
het meteen ook een toepassing is 
van de literatuuropvatting van de 
cursist. Het gegeven van dit zkv is 
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even beperkt als zijn verhaalidee, 
en wordt wellicht even lapidair 
uitgewerkt. In zekere zin krijgt de 
lezer zelfs twee zkv’s in één: dat 
van de schrijfcursus en dat van de 
autokoper.

Ondanks zijn kritiek op 
de wetten van de roman erkent 
Snijders soms, niet zonder ironie, 
het prestige van dat genre. In het 
verhaal ‘Bijfiguren’ bijvoorbeeld: 
‘Ik zeg dat ik de grootste 
bewondering heb voor mensen 
die een dikke roman kunnen 
schrijven en ik voeg er zachtjes 
aan toe dat ik het ook nog een 
keer wil proberen (omdat ik 
mezelf wil bewonderen).’ (2012: 
232) Wanneer ‘een geleerde 
in de taal- en letterkunde’ het 
de ik-figuur afraadt omdat die 
niets van psychologie begrijpt, 
‘zelfs niet van de psychologie 
van de bijfiguren’, bedenkt die 
alsnog ‘dat ik misschien wel een 
onpsychologische roman kan 
schrijven voor al die mensen die 
er ook niets van snappen’. ‘Iedere 
schrijver zou een psychologische 
roman moeten proberen, het is 
een superieur genre en je kunt er 
miljonair mee worden’, beweert 
Ram Mordigold dan weer in 
‘Roman’ (2006: 244) ‘Berlijn’ is 
een herschrijving van dezelfde 
anekdote waarin Mordigold een 
alter ego blijkt van Snijders: ‘Als ik 
een olifant zou zijn, zou ik een dik 
boek schrijven, maar ik ben een 
wezel en daarom moet ik het bij 
kleine stukjes laten.’ (2006: 262) In 
beide verhalen fungeert (opnieuw) 
khop als tegenspeler. Die betoogt 
onder meer dat zijn vriend het 
slachtoffer zou kunnen worden 
van een self-fulfilling prophecy en 
adviseert hem daarom te ‘streven 

naar zo lang mogelijke romans; dat 
deze na misschien al 3 of 4 zinnen 
klaar blijken te zijn heeft een goede 
reden: als alles gezegd is, is alles 
gedaan’ (2006: 262).

GENRE EN TRADITIE

Snijders beweert geregeld dat 
hij de korte vorm hanteert omdat 
hij niet anders kan – omdat hij 
een ‘wezel’ is en geen ‘olifant’, ‘een 
terughoudende, niet veel durvende 
persoonlijkheid’, omdat hij meer 
affiniteit heeft met de strakheid van 
Mondriaan of Saenredam dan met 
de kleurige beweging van Frans 
Hals en Karel Appel, omdat het 
‘nou eenmaal mijn karakter is’. 

Wat daar ook van zij, tegelijk 
ontwikkelt Snijders een eigen 
theorie van de microfictie die veel 
verder gaat dan een toevallige 
persoonlijke beheptheid. Hij 
verbindt het zkv met specifieke 
kenmerken en functies en plaatst 
het in een literair-historische 
traditie. Zo vertelt hij in ‘Genre’: 
‘Er zijn mensen die mij verwijten 
dat ik anekdotes opschrijf. Zij 
vinden het een minderwaardig 
genre. Ik niet, ik vind het een 
waardig genre.’ (2008: 357) Die 
waardigheid demonstreert hij 
vervolgens door aan zijn gasten 
‘Verhave (leraar Nederlands) en 
zijn leerling Tommy Wieringa 
(schrijver)’ de etymologie van 
anekdote toe te lichten: 

Ik vertel dat de 
geschiedschrijver Procopius 
(6e eeuw) het laatste deel 
van zijn historiewerk als een 
toekomstig aanhangsel niet 
uit handen wilde geven uit 

angst voor keizer Justinianus, 
hij noemde het anekdota 
(o.mv. van anekdotos), van 
ontkennend a(n) + ekdotos, 
verl. deelw. van ekdidomi [ik 
geef uit handen], van ek [uit] + 
didomi [ik geef]. (2008: 357)

Elders citeert Snijders, zoals 
ook andere (internationale) 
beoefenaars en beschouwers van 
de microfictie dat doen, klassieke 
voorbeelden of verwanten van het 
genre die de waardigheid ervan 
onderstrepen. Zo verwijst hij naar 
de korte teksten van de Tao, de 
fabels van Aesopus (2018: 233) en 
de Persoonlijke notities van Marcus 
Aurelius. Die laatste worden in hun 
stoïcijnse bondigheid weliswaar 
niet met bouillonblokjes maar met 
vitaminepillen vergeleken: Snijders 
ergert zich aanvankelijk een beetje 
aan het ‘duidelijke moralisme’ en 
het ‘schoolmeesterschap’ van de 
auteur (2009: 24). Hij moet zijn 
standpunt bijstellen als hij in de 
toelichting van de vertaler leest 
dat Marcus’ ‘vele vermaningen en 
imperatieven’ vooral tot hemzelf 
waren gericht (2009: 25).

Ook sommige van de 
kenmerken die Snijders met 
het zkv verbindt, duiken op 
bij literatuurbeschouwers 
die onderzoek doen naar 
microfictie. Het grote belang 
van intertekstualiteit – bij 
Snijders: de vele citaten ‒ wordt 
bijvoorbeeld door William Nelles 
naar voren gehaald in zijn artikel 
‘Microfiction: What Makes a Very 
Short Story Very Short?’. 

Andere elementen van 
Snijders’ zkv-opvatting lijken juist 
op gespannen voet te staan met de 

eigenschappen van microfictie die 
Nelles aantrof in een groot aantal 
(Engelstalige) bloemlezingen. Zo 
zou microfictie afstand nemen van 
het open einde dat karakteristiek is 
voor veel ‘gewone’ korte verhalen 
en naar meer closure streven, 
terwijl het zkv naar Snijders’ recept 
de openheid juist lijkt te cultiveren. 
Het hierboven genoemde ‘Cursus’ 
is er een voorbeeld van. Ook 
voor een langer tijdsverloop 
(soms een heel leven in enkele 
alinea’s) draait Snijders, anders 
dan Nelles zou voorspellen, zijn 
hand niet om, evenmin als voor 
een zeer specifieke setting: als 
hij vier kenmerken van het zkv 
opsomt, zijn dat ‘citaten, koude 
verbindingen, straatnamen, 
jaartallen’. Snijders lijkt dan ook 
veel minder afstand te willen 
nemen van de klassieke short 
story dan de schrijvers die Nelles 
onderzocht. In verschillende zkv’s 
parafraseert hij zelfs zonder meer 
een verhaal van bijvoorbeeld John 
Cheever: de essentie daarvan laat 
zich kennelijk ook in (nog) korter 
bestek vatten.

Daar komt bij dat Snijders 
soms zkv’s schrijft waarin niet 
veel bijzonders gebeurt, wat 
volgens Nelles ongebruikelijk is 
in het genre: voor een lezer zou 
dat pas boeiend zijn als die zich 
kan inleven in het personage 
waarmee ‘niets’ gebeurt, en het 
zeer korte verhaal zou te weinig 
ruimte bieden voor de nodige 
karaktertekening. Volgens Sofie 
Verraest daarentegen is het genre 
juist bij uitstek geschikt om de 
ervaring van alledaagsheid te 
vatten en op te waarderen: ‘Een 
microverhaal kan een triviaal 
moment isoleren en op zichzelf 
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als verhaal naar voren schuiven.’ 
Bovendien voert Snijders zo 
vaak varianten van zichzelf 
en zijn vrienden op dat we die 
figuren op den duur wel degelijk 
denken te kennen. In dat opzicht 
zijn sommige zkv’s beknoptere 
versies van zijn oudere columns 
en brieven. Andere lijken dan 
weer meer op dagboeknotities 
of miniatuuressays. Pieter Steinz 
karakteriseerde ze dan ook niet 
toevallig als flash non-fiction, en 
Snijders zelf kondigt meer dan eens 
aan: ‘Ik ga een poging doen (essay). 
Al schrijvend ga ik een poging 
doen.’ (2009: 114; 2010: 165)

EEN LICHT KNELLENDE 
SCHOEN

In het verhaal ‘Schoen’ uit 
Vijf bijlen vat Snijders zijn visie 
op het zkv samen. Soms schrijft 
hij ‘gewoon een zeer kort verhaal’, 
soms ‘een echt zkv, waarvan de 
letters zkv niets meer betekenen’: 
‘Dan is het een licht knellende 
schoen geworden, de inhoud is 
(iets) groter dan de vorm. Het 
verschil mag niet te groot worden, 
geen afbinding, geen verminking, 
geen oosters schoonheidsvoetje.’ 
(2009: 403) Snijders maakt een 
onderscheid tussen kortheid die 
‘technisch van aard’ is (‘weinig 
voegwoorden, weinig uitleg, 
vertrouwen op de autonome 
hersenactiviteit van de lezer’) en 
kortheid die ‘inhoudelijk’ is. 

Als voorbeeld van 
inhoudelijke kortheid geeft hij het 
eerder in de bundel opgenomen 
verhaal ‘Passie’. De aanleiding was, 
zo verklapt hij, een gesprek waarin 
hij een man hoorde beweren ‘dat je 

gepassioneerd moet leven, gericht, 
volhardend, niet fladderend’, 
waarop diens vrouw mompelde: 
‘dat vreselijke woord, daar kunnen 
onze dochters nog woedend over 
worden’ (2009: 403-404). Het 
zkv ‘Passie’ is een door Snijders 
bedacht relaas over de levensloop 
van de dochters, die hun vader 
verlaten en ‘naar zee’ lopen ‘in tien 
uur zonder te rusten’:

Daar bleven ze drie 
maanden, ze hielpen met de 
strandstoelen en de tenten, en 
ze maakten muziek om wat 
te verdienen. Maar toen de 
oorlog dreigde liepen ze terug 
naar huis waar hun vader nog 
steeds de passie preekte. […] 
De dochters waren woedend 
dat hun vader er zich op 
zo’n eenvoudige wijze van 
afmaakte, alsof hij een cursus 
in een vormingscentrum gaf. 
Ze gaven hem de raad geen 
woorden meer te gebruiken 
en verlieten voor de tweede 
keer het huis. Aan het strand 
zagen ze de zandzuigers en 
de graafmachines die de kust 
versterkten, maar zelf zaten 
ze met hun voeten in het zand 
omdat dat zo’n heerlijk gevoel 
gaf. (2009: 398)

De ‘inhoudelijke kortheid’ 
bestaat er volgens Snijders 
in dat hij ‘de botte realiteit’ 
van het opgevangen gesprek 
getransformeerd heeft tot iets 
anders. ‘Het merkwaardige is nu 
dat lezers dat merken, ik verbeeld 
me dat lezers dat merken. Dat 
zijn de echte zkv’s. (Flauwekul 
natuurlijk, lezers kunnen dat niet 
merken, ik ben de enige die het 
weet. Maar toch heb ik wel eens 
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het idee dat lezers het merken.)’ 
(2009: 404)

Zou een lezer de ‘echte’ zkv’s 
er inderdaad kunnen uitpikken? 
Het valt te proberen, zoals 
Snijders zelf zijn keuze maakt uit 
andermans werk. ‘In een verhaal 
dat ik goed vind komt altijd een 
emmer voor die ergens op een 
houten vloer wordt neergezet’, 
schrijft hij in het ‘Voor- of 
nawoord’ bij de bloemlezing die hij 
samenstelde voor de CPNB-actie 
Nederland Leest. Die emmer is 
het centrale beeld, de pregnante 
formulering die voor hem de kern 
van het verhaal uitmaakt. Het 
origineel staat – uiteraard – bij 
Nescio, in ‘Eerste ontroering’: ‘In 
de verte kraakte ’t grint, ergens 
werd een emmer neergezet op 
een houten vloer, ik hoorde ’t, 
maar zag ’t niet.’ In ‘Het dal der 
plichten’ van diezelfde Nescio is 
de emmer wellicht de ‘onbruikbare 
waschketel’ die Snijders geregeld 
aanhaalt (2018: 2011), uit John 
Cheevers ‘De inbreker van Shady 
Hill’ lichten de ‘eigenaren van 
kleine zeilboten’ op (2013: 30).

Als ‘Passie’ een echt zkv 
is, moeten ‘de zandzuigers en 
de graafmachines’ (‘gericht, 
volhardend, niet fladderend’) wel 
de emmers zijn. Maar zeker weten 
doe ik dat niet. De inhoudelijke 
kortheid blijft ongrijpbaar. Dat 
is de prijs die de zkv-schrijver 
betaalt voor zijn bondigheid, zijn 
concentratie op de essentie, zijn 
afkeer van psychologie, en bovenal 
voor zijn vertrouwen in het 
denkwerk van de lezer.
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WIM MICHIEL

MICROFICTIE 
EN HET DUITSE
MODERNISME

POLGAR, ALTENBERG EN HET WEENSE KAFFEEHAUS

Niemand heeft beter het belang van Kurzproza voor de modernistische 
literatuur verwoord dan Alfred Polgar (1873-1955). De nu ietwat in 
vergetelheid geraakte Oostenrijks-joodse feuilletonist vatte het in een 
programmatisch voorwoord bij zijn in 1926 verschenen Orchester von 
oben als volgt samen: 

Het leven is te kort voor lange literatuur, te vluchtig 
voor verwijlende schetsen en beschouwingen, te 
psychopathisch voor de psychologie, te romanesk voor 
de roman, te snel vervallen tot onrust en ontbinding, 
dan dat het zich in dikke boeken lang en breed zou laten 
optekenen. Dat schrijvers de tijd vinden om omslachtig te 
schrijven, kan ik nog ternauwernood begrijpen: opgejaagd 
door de demon, aangespoord door een streven naar 
overvloed, graaft de geweldige stroom voor zichzelf een 
bedding. Daar valt niets tegen te beginnen. Maar dat 
mensen in deze razende, door smarten gekwelde tijd rust 
en tijd, innerlijke tijd, vinden om breedvoerig te lezen, is 
voor mij een echt mirakel. […] We moeten ballast afwerpen. 

door
Wim Michiel

En wat ontpopt zich niet als ballast? -, de kortste lijn van 
punt tot punt is het gebod van de vliedende tijd.

Literatuur, aldus Polgar, moest ‘overeenkomstig de spanning en de 
nood van de tijd zijn’. Haar voornaamste kenmerk was volgens 
hem Kürze (kortheid). Polgar behoorde tot het clubje van Weense 
Kaffeehausliteraten die vanuit legendarische koffiehuizen als Café 
Griensteidl en Café Central (’Das Café Central ist nämlich kein Caféhaus 
wie andere Caféhäuser, sondern eine Weltanschauung‘) de moderne tijd 
in al haar dynamiek beschreven en becommentarieerden. 

Een andere opvallende, maar net als Polgar tegenwoordig minder 
bekende, Kaffeehausliterat is Peter Altenberg (1859-1919). In zijn korte 
prozatekst ‘Was der Tag mir zuträgt’ vergeleek hij zijn schrijfsels met 
een bouillonblokje. Zijn kleine Sachen waren voor Altenberg ‘extracten 
des levens. Het leven van de ziel en van de toevallige dag, in twee of 
drie pagina’s geconcentreerd, van het overbodige bevrijd zoals het 
rund in het Lieblig-blokje.’ En het is aan de lezer, zo voegt hij eraan toe, 
om te beslissen of hij dit bouillonblokje al dan niet ‘in uitgedunde en 
verteerbare vorm’ tot zich neemt. Hiermee werpt Altenberg terloops 
een tegenstelling op die eigen is aan vele modernistische (en latere) 
microfictie: de lezer heeft de keuze of hij deze teksten – conform de 
lengte van de tekst zelf – snel en vluchtig leest of, omgekeerd, juist zeer 
aandachtig en met oog voor detail. Of om het in Altenbergs culinaire 
beeldtaal te formuleren: wordt het een exquis gastronomisch festijn of 
toch eerder een snelle hap? 

Diezelfde Altenberg had zijn vermaarde, trendsettende verzameling 
prozaschetsen Wie ich es sehe (1896) ingeleid met een lang citaat 
uit Joris-Karl Huysmans’ À rebours (1884). In Huysmans’ ‘bijbel van 
de decadentie’ lezen we hoe het hoofdpersonage Des Esseintes het 
prozagedicht expliciet contrasteert met de roman, die binnen de 
context van de laatnegentiende-eeuwse prozaliteratuur zowat als het 
allerhoogste in de literaire hiërarchie mocht worden beschouwd. En Des 
Esseintes kiest resoluut voor de korte vorm: 

De roman die op deze wijze zou worden opgezet 
en samengevat in slechts enkele regels, zou tot een 
intellectuele gemeenschap leiden tussen een magische 
schrijver en een ideale lezer, tot een geestelijke samen-
werking tussen tien over de aarde verspreide personen 
van superieure intelligentie, tot een esthetisch genot 
voor de fijnbesnaarden, toegankelijk voor hen alleen. 
Kortom, het prozagedicht vertegenwoordigde voor Des 
Esseintes het geconcentreerde sap, het vleesextract van 
de literatuur, de olie die de essentie van de kunst bevatte. 
(Vertaling: Jan Siebelink)

‘Brevity is the soul of wit’ (William Shakespeare, Hamlet)
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HET BOS EN DE BOMEN

Opgelet: het prozagedicht mag je niet zonder meer gelijkstellen met 
microfictie en ook de brevitas is geen negentiende-eeuwse uitvinding 
ontsproten aan het brein van een Franse decadent of ontstaan in de 
broeierige sfeer van een Weens koffiehuis. Ook niet aan de verwarde 
geest van Friedrich Nietzsche, die in zijn terminale meesterwerk 
Götzendämmerung (1889) – zoals we van hem gewend zijn – de 
megafoon bovenhaalde en brulde dat enkel de korte vorm aanspraak 
maakte op ‘eeuwigheid’ en wirklich unzeitgemäss was: ‘mijn ambitie is 
om in tien zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek zegt, - wat 
ieder ander in een boek niet zegt …’ Als klassieke filoloog was Nietzsche 
vertrouwd met het ideaal van de brevitas. Voor de Romeinse redenaar 
Quintilianus bijvoorbeeld was de brevitas of de kunst van het weglaten 
het stilistische criterium bij uitstek. Hij gaf er als waarschuwing wel bij 
dat de brevitas niet mocht leiden tot obscuritas. 

Korte vormen als de parabel, de anekdote, het aforisme, de 
Kalendergeschichte, de fabel, het spreekwoord, het raadsel, de grap, 
het exempel, het apophthegma en tutti kwanti: ze zijn van alle tijden 
en in sommige gevallen zelfs even oud als de literatuur zelf. Vanaf het 
einde van de negentiende eeuw zien we evenwel dat auteurs niet 
alleen vaker dan voordien naar dergelijke tekstcategorieën teruggrijpen, 
maar ook dat ze traditionele ‘genres’ systematisch ter discussie 
stellen en beginnen te doorbreken. Er ontstaan experimenten met en 
kruisbestuivingen tussen voordien strikt van elkaar gescheiden genres. 
Waar het literaire landschap vroeger opgedeeld was in aparte percelen, 
wordt het nu moeilijk om door de bomen het bos te zien. En omgekeerd. 

De genrevervaging binnen het Kurzprosa is essentieel voor haar verdere 
ontwikkeling. Interessant is ook dat je deze genrevervaging die we rond 
de eeuwwisseling ontwaren, kan verbinden met het Gesamtkunstwerk 
dat in dezelfde tijd – geïnspireerd door Wagners Die Kunst und die 
Revolution (1849) – furore maakte. Met enige overdrijving zou je het 
toenmalige Kurzprosa zowaar als de literaire microversie van het 
Gesamtkunstwerk kunnen beschouwen. 

Dit alles mag je niet los zien van de epistemologische en cultuurhistorische 
veranderingen die zich rond de eeuwwisseling aandienden. Zeer 
belangrijk – zeker binnen een Weense context – was de zogenaamde 
Sprachskepsis. Vele auteurs en filosofen twijfelden eraan of de 
werkelijkheid nog wel objectief kenbaar was en, als gevolg, de taal 
en de literatuur adequate middelen waren om deze werkelijkheid te 
beschrijven (zoals gebruikelijk was in de grote negentiende-eeuwse 
realistische romans). Of zoals Hugo von Hofmannsthal de briefschrijver 
in zijn beroemde, vaak aangehaalde Brief des Lord Chandos an Francis 
Bacon (1902) laat zeggen: ‘Ik ben volledig het vermogen kwijtgeraakt om 
over iets op een samenhangende manier na te denken of te spreken.’ 

In een dergelijke, uit zijn voegen geraakte literaire orde bood het voordien 
stiefmoederlijk behandelde Kurzprosa een reddingsboei. Bevrijd van 
alle mimetische vereisten, groeide de korte prozavorm uit tot het 
modernistische vehikel bij uitstek. Waarbij het beeld van de werkelijkheid 
zowel impressionistisch, grotesk als uiterst expressief kon zijn en waarin 
naar hartenlust kon worden geëxperimenteerd met narratologische, 
poëtologische en essayistische principes. Twee (sub)genres hebben hierbij 
een grote rol gespeeld: enerzijds het eerder vernoemde feuilleton (en zijn 
meer ‘literaire’ pendant de ‘prozaschets’); anderzijds het prozagedicht dat 
via Baudelaires Le Spleen de Paris (1869) en Toergenjevs Gedichte in Prosa 
(1882) ook in de Duitstalige literatuur doorbrak. 

BAUDELAIRE EN DE PETITS POÈMES EN PROSE

Charles Baudelaire (1821-1867) mag dan wel in de eerste plaats bekend 
zijn vanwege Les Fleurs du Mal (1857), écht grensverleggend was hij 
met zijn postuum uitgebrachte Petits poèmes en prose ou Le Spleen 
de Paris (1869). Baudelaire is niet de uitvinder van het prozagedicht. In 
de inleidende brief aan Arsène Houssaye (die aan Le Spleen de Paris 
voorafgaat), verwijst hij zelf naar Aloysius Bertrands Gaspard de la Nuit 
(1842) en ook in de Duitse letteren was men onder meer via Novalis’ 
Hymnen an die Nacht (1800) vertrouwd met poëzie in prozavorm. 
Baudelaire gaat echter een paar stappen verder dan Bertrand en 
Novalis. Bij Baudelaire wordt niet enkel de grens tussen poëzie en 
proza overschreden, ook die tussen poëzie en omgangstaal gaat 
eraan. Baudelaire in zijn brief aan Houssaye: ‘Wie van ons heeft in zijn 
ambitieuze dromen niet aan het wonder gedacht van een poëtisch 
proza, dat muzikaal is, maar zonder maat en zonder rijm, en voldoende 
soepel en voldoende abrupt om zich te voegen naar de lyrische 
roerselen van de ziel, naar de golfbewegingen van de bespiegeling, naar 
de schokken van het bewustzijn?’ Daarnaast omschrijft Baudelaire – 
het beeld van de flaneur die de metropool doorkruist indachtig – zijn 
Petits poèmes en prose expliciet als ‘grootstadslyriek’: ‘Vooral door het 
veelvuldig verkeren in de enorme steden en door de confrontatie met 
haar talloze aspecten ontstaat dit obsederende ideaal.’ 

Formeel neigen de afzonderlijke prozagedichten nu eens naar lyrische 
ontboezemingen, dagboekaantekeningen of parabels, dan weer 
naar langere verhalen in de trant van Edgar Allan Poe of naar het 
anekdotische. Zo heeft een prozagedicht als ‘De Spiegel’ nog maar 
weinig te maken met wat traditioneel onder poëzie werd verstaan:

Een afschuwelijke man komt binnen en bekijkt zich in de 
spiegel. 
‘Waarom kijkt u in de spiegel? U weet toch dat u aan het 
zien van uw spiegelbeeld geen plezier zult beleven?’ 
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De afschuwelijk lelijke man antwoordt: ‘Mijnheer, volgens 
de onsterfelijke principes van ’89 hebben alle mensen 
gelijke rechten; dus heb ik het recht om in de spiegel te 
kijken; of ik daar plezier aan beleef of niet is mijn zaak.’ 
Op grond van het gezonde verstand had ik ongetwijfeld 
gelijk, maar vanuit de wet bezien had hij geen ongelijk. 
(Vertaling: Thérèse Fisscher en Kees Diekstra)

Baudelaires Petits poèmes en prose markeert het spanningsveld waarbinnen 
het prozagedicht zich verder zal ontwikkelen, met aan de ene kant auteurs 
als Rimbaud, Mallarmé, Trakl en Stefan George die het prozagedicht in de 
eerste plaats als een uitbreiding van de expressiemogelijkheden van de 
poëzie zien, en aan de andere kant een meer narratieve invulling zoals we 
die bij Toergenjev en enkele van zijn Duitse navolgers aantreffen. Binnen 
de vage contouren van het prozagedicht was er veel mogelijk; in die 
mate zelfs dat het zich al spoedig ontwikkelde tot een van de dominante 
tekstsoorten onder de Kurzformen.

WAARNEMING EN REFLECTIE

Het via Baudelaire en Toergenjev in de Duitse letteren geïntroduceerde 
prozagedicht werd al spoedig gebruikt als een containerbegrip dat 
op zeer uiteenlopende korte prozateksten werd toegepast. Een 
gelijkaardige evolutie ontwaren we bij de Prozaskizze (prozaschets). 
Cruciaal voor het ontstaan van de prozaschets was het feuilleton dat 
eind negentiende eeuw een vast onderdeel was van een Duits dagblad. 
Onder feuilleton wordt niet enkel een ‘vervolgverhaal’ verstaan, maar 
ook een cultuurkatern waar essays, commentaren, berichten en 
kritische besprekingen te vinden zijn. Gebonden aan de functionele 
en kwantitatieve vereisten van het dagbladmedium zelf, kwamen in 
de feuilletons korte ‘schetsen’ terecht waarin de blik van de auteur 
getrokken werd door het alledaagse van de moderne samenleving en 
datgene wat zich op het eerste gezicht – deels in het verlengde van 
Baudelaires grootstedelijke prozagedichten – in de marge daarvan 
afspeelde. Zowel op inhoudelijk als op formeel vlak was er behoorlijk 
wat speelruimte, waardoor vele auteurs – in hun zoektocht naar nieuwe 
expressiemogelijkheden – in het feuilleton de kans grepen om te 
experimenteren met bestaande genres en literaire conventies. 

Typisch voor de modernistische prozaschets is de vervlechting van 
‘waarneming’ en ‘reflectie’. Walter Benjamin (1892-1940) – naast zoveel 
meer ook een eminent kenner én vertaler van Baudelaires werk – had 
het in deze context over Denkbilder. Hoewel je Benjamins ‘denkbeelden’ 
niet zomaar gelijk kan stellen met de prozaschetsen van een Polgar, 
Altenberg, Karl Kraus of Kurt Tucholsky, incarneren ze de twee aspecten 
die grosso modo bepalend zijn voor de prozaschets: een anschauliches 

Wissen waarbij poëtische vorm en reflectieve inhoud met elkaar 
interfereren. Uitgaande van eerder banale objecten en fenomenen als 
lichtreclame, een achtbaan of een telefoon, groeien de prozaminiaturen 
van Benjamin (Berliner Kindheit um neunzehnhundert, Einbahnstraße) en 
van marxistische kameraden als Siegfried Kracauer (Straßen in Berlin und 
anderswo) en Theodor Adorno (Minima Moralia) uit tot een diagnose van 
de moderne tijd en samenleving. Geen gemakkelijke lectuur overigens, 
want door hun gecomprimeerdheid en complexiteit zijn hun Denkbilder 
allesbehalve eenduidig.

ROBERT WALSER EN DE KLEINHEIT

De Duits-Zwitserse Robert Walser (1878-1956) stond – zeker als beginnend 
auteur – met anderhalf been in de Duitstalige feuilletontraditie. 
Hoewel Walser ook gedichten schreef en zich met onder meer Jakob 
von Gunten en Der Spaziergang evenzeer aan langer prozawerk 
waagde, wordt hij in de eerste plaats met Kurzprosa geassocieerd. 
Over de spanning tussen zijn ‘langere’ en ‘kortere’ teksten noteerde 
hij – chronologisch gezien niet helemaal correct – ooit het volgende: 
‘Ik ging destijds over van het schrijven van boeken naar korte 
prozastukken, omdat langdradige epische tekstverbanden mij bij wijze 
van spreken begonnen te irriteren.’ 

De Kurzform was Walser op het lijf geschreven. Als geen ander 
belichaamde hij het concept van het ‘klein zijn’. En klein zijn, dat deed 
hij op verschillende manieren. Allereerst op biografisch vlak. Walser 
deed er als het ware alles aan om zo onopvallend mogelijk door het 
leven te gaan. W.G. Sebald begint zijn schitterend Walser-essay ‘Le 
Promeneur Solitaire’ met de volgende notitie: 

De sporen die Robert Walser op zijn levenspad heeft 
nagelaten waren zo licht dat ze bijna waren weggewaaid. 
In elk geval sinds zijn terugkeer naar Zwitserland in het 
voorjaar van 1913, maar eigenlijk van meet af aan, was 
hij slechts uiterst vluchtig met de wereld verbonden. 
Nergens heeft hij zich kunnen vestigen, nooit ook maar het 
geringste bezit verworven. Nooit heeft hij een huis gehad, 
nooit een duurzame woning, geen enkel meubelstuk en 
wat kleding betreft hoogstens een beter en een minder 
goed pak.

In zijn begin twintigste eeuw geschreven romans Geschwister Tanner, 
Der Gehülfe en Jakob von Gunten focuste Walser op de ‘kleine’ man, 
de bediende of de Untertan die het moderne bestaan van onderuit 
bekeek. Maar het zijn vooral zijn korte notities, verhalen en schetsen 
waarmee hij de Kleinheit verbeeldde. In totaal schreef Walser om en 
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bij de 2000 korte teksten – vanaf 1924 vaak minuscule, nauwelijks 
leesbare, in potlood op allerhande ‘minderwaardige’ papiersoorten 
geschreven prozastukjes die als das Bleistiftgebiet (het potloodgebied) 
de literatuurgeschiedenis zijn ingegaan. 

Even ongrijpbaar als Walser in zijn eigen leven was, is het stilistische vernuft 
waarmee hij de wereld om hem heen beschreef. Essentieel hierbij is 
het subtiele en ambigue gebruik van ironie, die nu eens in haar speelse 
naïviteit en blijmoedigheid uiterst precieze alledaagse observaties 
verwoordt, dan weer uitmondt in een zeer gekunstelde, besloten 
wereld. Zo grijpt hij in Fritz Kochers Aufsätze (1904) terug naar de format 
van het ‘schoolopstel’. Grandioos is de manier waarop hij balanceert 
tussen een slaafse verering van het traditionele ‘genre’ op zich en 
de geraffineerde, ironische manier waarop hij dit ondermijnt. Door 
middel van ironie slaagt Walser erin om – algemener geformuleerd – 
traditionele teksten, genres, waarnemingsmodellen en gedragspatronen 
kritisch te benaderen en open te breken. 

Zoals het bouillonblokje van Altenberg legt Walsers Kleine Prosa ten slotte 
een spanningsveld bloot dat typisch is voor het modernistische korte 
werk. Enerzijds appelleert het aan de moderne (feuilleton)lezer die in 
al zijn haast en afleiding – in de trein, een koffiehuis of een of andere 
wachtkamer – maar weinig tijd heeft om zich in literatuur te verdiepen, 
anderzijds vraagt Walsers proza van de lezer een uiterste vorm van 
concentratie om zijn bij momenten zeer samengebalde prozastukken 
over banale en voorbijgaande fenomenen te verwerken.

HET KAFKA-MASSIEF

Het vervloeien van de grenzen tussen traditionele genres omstreeks 1900 is, 
zoals gezegd, een belangrijk kenmerk van de modernistische literatuur – 
zeker binnen de context van de korte prozavormen. Mijn oorspronkelijke 
idee was om het verhaal van het Duitstalige, modernistische Kurzprosa 
volledig op te hangen aan een auteur wiens naam ik tot nog toe niet 
heb vernoemd: Franz Kafka (1883-1924). De genrevervaging, de idee 
van Kleinheit, de spanning tussen Aufmerksamkeit en Distraktion en die 
tussen waarneming en reflectie, bijvoorbeeld, zijn maar enkele aspecten 
die eerder in dit essay werden aangekaart en die perfect toepasbaar 
zijn op Kafka’s korte prozawerk. De verleiding is inderdaad groot om 
exclusief te focussen op het Kafka-massief (om het in de woorden van 
literatuurwetenschapper Moritz Baßler te formuleren), zonder daarbij al 
te veel oog te hebben voor wat er in de schaduw van het hooggebergte 
relatief onontdekt bij ligt. 

‘Wunsch, Indianer zu werden’ is zo’n ultrakorte Kafka-tekst die – voor zover 
mogelijk – illustratief is voor de manier waarop hij met de korte vorm 

durft te experimenteren. Kafka – een groot bewonderaar van zowel 
Peter Altenberg als Robert Walser – nam ‘Wens, Indiaan te worden’ op 
in zijn debuutbundel Betrachtung (1912 - Nederlands: Beschouwing), 
een verzameling prozateksten waarvan alleen al de titel verwijst naar 
de beschrijvende en reflectieve componenten die typisch zijn voor de 
prozaschets. Interessant is bovendien dat de tekst in kwestie – uiteraard 
met een stevige dosis Hineininterpretation, maar dat hoort er in Kafka’s 
geval bij – de wens om grensoverschrijdend te zijn, verbeeldt en op die 
manier tegelijkertijd gestalte geeft aan het modernistische levensgevoel 
dat we met Kafka en vele van zijn tijdgenoten associëren: 

Als je toch eens een indiaan was, altijd alert, en je op je 
galopperende paard, scheef in de lucht, steeds weer kort 
trilde boven de trillende aarde, tot je de sporen losliet, 
want er waren geen sporen, tot je de teugels weggooide, 
want er waren geen teugels, en je het land voor je als 
gladgemaaide heide haast niet zag, al zonder paardenhals 
en paardenhoofd. (Vertaling: Willem van Toorn).

De wens om indiaan te zijn, om uit te breken en grenzen te overschrijden, 
brengt een nihilistische dynamiek op gang die stapsgewijs vernietigt 
wat nodig is (sporen, teugels, paardenhals en paardenhoofd) om een 
dergelijke onderneming te doen slagen. Tot enkel een scheef zweven in 
de lucht overblijft. Dit alles wordt syntactisch versterkt doordat er op de 
voorwaardelijke bijzin geen hoofdzin volgt, maar een opeenvolging van 
onderbroken zinsdelen en bijzinnen. De aanzet tot een narratief ontwerp 
van een epische wereld wordt in één beweging – in één zin – omgebogen 
en gedeconstrueerd. De wens om indiaan te zijn eindigt in het niets. 

Kafka was een uitmuntende stilist en in al zijn virtuositeit heeft hij als geen 
ander het volledige gamma aan Kurzform-mogelijkheden bespeeld 
en hiermee geëxperimenteerd. Maar wanneer Kafka tegenwoordig 
terecht aangezien wordt als een sleutelfiguur in de geschiedenis van de 
Kürzestgeschichte – zoals dit na 1945 heet – dan heeft dat, aldus Dirk 
Göttsche, niet enkel te maken met zijn stilistische brille, maar ook met 
de vervreemding, zijn ‘kritiek’ op de onderliggende structuren van de 
moderne samenleving en de crisis van het subject waarmee Kafka’s werk 
– gekoppeld aan de inherente dialectiek van ‘Interpretationsprovokation 
und Interpretationsverweigerung’ – doordesemd is.

IN DE SCHADUW VAN HET MASSIEF

Kafka heeft niet alleen Kurzprosa geschreven. Ook in zijn langere 
verhalen, romans, brieven en dagboeken is zijn voorliefde voor 
microfictie nooit veraf en duiken geregeld fragmenten op die in eender 
welke bloemlezing Kurzprosa op hun plaats zouden zijn. Het is onder 
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meer in Kafka’s brieven en dagboeken dat we nog steeds ontdekkingen 
kunnen doen. Voor dergelijke ontdekkingen kunnen we ook afdalen naar 
de microfictieve bossen die op de bergflanken van het Kafka-massief 
gelegen zijn. De Kurzform was niet enkel populair bij Kaffeehausliteraten 
en feuilletonisten, ook de expressionisten en dadaïsten bedienden zich 
graag van korte prozavormen. Moeilijk onder te brengen auteurs als 
Rilke, Benn, Brecht of Musil (lees o.a. zijn Nachlass zu Lebzeiten uit 1936) 
waren niet vies van kort, prozaïstisch experimenteerwerk. Schitterend 
ook zijn Ernst Blochs Spuren (1930), waarin de auteur van Das Prinzip 
Hoffnung, in tegenstelling tot zijn vriend en geestesgenoot Benjamin, 
zijn Denkbilder vormgeeft via verhalen; of – zich aan de andere kant van 
het politieke spectrum situerend – Ernst Jüngers Das abenteuerliche 
Herz (1929/1938), waarin Duitslands meest gecontesteerde auteur 
van de twintigste eeuw aan de hand van dagboekachtige schetsen en 
beschouwingen de hem omringende natuur en de woelige jaren dertig 
beschrijft. Jüngers proza markeert daarbij tegelijkertijd het groeiende 
belang van het dagboekgenre voor microfictie, een ontwikkeling die zich 
na 1945 zou doorzetten.

Het is een understatement, maar in de schaduw van het Kafka-massief kan 
je verrassende ontdekkingen doen. De microfictieve teksten van al 
dan niet deels ondergesneeuwde auteurs als Peter Altenberg, Alfred 
Polgar, Ernst Penzold, Klabund, Paul Scheerbart, Alfred Lichtenstein, 
Mynona, Egon Erwin Kisch, Peter Hille, Alexander Roda Roda, Hans 
Reiman, Joachim Ringelnatz, Carl Sternheim, Ödön von Horvath en Kurt 
Schwitters vragen om (her)ondekt te worden. Zij zijn het die rond 1900 
samen met Kafka, Walser en co de Kurzform hebben heruitgevonden en 
op een hoger niveau hebben getild.
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In het 
kielzog
 van 
Baricco

door
Manon Smits

Het eerste boek 
dat ik ooit vertaalde, 
in 1995, was een 
roman van Baricco, 
en binnenkort begin 
ik aan mijn vijftiende 
Baricco-vertaling. Al 
die boeken van hem 
die in de tussentijd zijn 
verschenen zijn heel 
verschillend, qua vorm, 
thematiek, vertelstijl… 
maar tegelijkertijd is de 
stem van Baricco heel 
herkenbaar, en voor mij 
altijd weer een genot 
om te vertalen. Of het 
nu een roman is of een 
cultuurfilosofisch essay, 
een krantenartikel of een 
theatertekst, of het nu 
over boksen of autoracen 
of cowboys gaat, ik hou 

van zijn sprankelende 
zinnen, zijn woordkeus, 
zijn humor. 

Het is alsof Baricco 
telkens weer een nieuwe 
tunnel uitgraaft in een 
berg vol schatten, en 
enige tijd later mag 
ik hem volgen door 
diezelfde tunnel, word ik 
verrast door de vondsten 
die hij heeft gedaan. 
En die tunnels van 
hem gaan alle kanten 
op, ze leiden zowel 
tot literaire juweeltjes 
als tot analytische 
beschouwingen. 
Vervolgens probeer ik 
mijn leeservaring zo 
goed mogelijk in het 
Nederlands weer te geven.

Die eerste roman die 
ik vertaalde was Oceaan 
van een zee. Het is zo’n 
verrukkelijke verzameling 
verhalen, personages en 
stijlen dat het een feest 
was om te vertalen, maar 
ook een enorme sprong 
in het diepe voor een 
beginnend vertaler, en 
een geweldige leerschool. 
Ik moest net als Baricco 
alle registers opentrekken, 
leerde hem te volgen 
in al zijn kronkels, 
in al zijn taalkundige 
uitspattingen. Ook de 
opmaak en interpunctie 
waren op sommige 
bladzijden heel afwijkend, 
met ‘trapsgewijze 
inspringingen’ 
bijvoorbeeld, waardoor 

de tekst een bijzonder 
ritme kreeg. Ik moest er 
dan ook goed op letten 
dat dat in de Nederlandse 
versie precies zo werd 
overgenomen. En dat is 
sindsdien zo gebleven, 
elk boek was een nieuw 
avontuur, altijd weer 
verrassend. Soms heel 
rechtlijnig, soms grillig. 

Land van glas, was 
even wonderlijk en 
rijk als het eerste boek. 
Ik ontdekte de eerste 
overeenkomsten: de 
prachtige personages, 
die vaak een bepaalde 
droom najagen, een heel 
eigen logica volgen. De 
een wil het einde van de 
zee vinden, de ander wil 
een kaarsrechte spoorlijn 
aanleggen om zo hard 
mogelijk te kunnen rijden 
met zijn locomotief… 
hun plannen klinken 
volkomen logisch als je 
hun verklaring hoort, je 
laat je moeiteloos leiden. 

Een andere 
overeenkomst is dat in 
beide boeken een schip 
voorkomt dat Adel heet, 
en kijk aan, dat is ook 
de naam van het schip 
waar Hervé Joncour 
mee reist in Zijde, 
de sprookjesachtige 
liefdesgeschiedenis die 
Baricco’s internationale 
doorbraak betekende. 
Nederland is het enige 
land waar de eerste twee 
boeken al vertaald waren 
voor de verschijning van 

Zijde; ik was dan ook zijn 
allereerste vertaler. Er 
zijn al veel verschillende 
uitgaven verschenen van 
Zijde, de mooiste kwam 
vorig jaar, de prachtige 
editie met illustraties 
van Rébecca Dautremer. 
En onlangs kreeg ik de 
zeventiende druk binnen.

De theatermonoloog 
Novecento is het verhaal 
over een virtuoze pianist 
die op een oceaanstomer 
wordt geboren en zijn 
hele leven niet van boord 
gaat. Het boek is net 
als Zijde verfilmd, en 
door veel grote en kleine 
theatergezelschappen 
op de planken gebracht, 
ook heel vaak hier 
in Nederland en 
Vlaanderen. Het is fijn dat 
Baricco zoveel mensen 
inspireert, en als ik de 
kans krijg ga ik graag 
naar zo’n voorstelling 
kijken. Ik wil daarbij 
wel even opmerken 
hoe betreurenswaardig 
het is dat sommige 
theatermakers mijn 
vertaling gebruiken 
zonder de rechten te 
regelen, wat natuurlijk 
verplicht is, niet alleen 
met de schrijver, maar 
ook met de Nederlandse 
vertaler en uitgever. 
Vaak nemen ze niet 
eens de moeite om de 
naam van de vertaler 
erbij te vermelden, wat 
ook verplicht is. Het is 
belangrijk dat er meer 
bewustwording komt 

over het auteursrecht, 
dat je niet naar believen 
gebruik kunt maken van 
andermans creatieve 
werk. Dat geldt natuurlijk 
ook voor het downloaden 
en lezen van illegale 
e-boeken. Als mensen dat 
blijven doen, valt er voor 
schrijvers en vertalers niet 
tegenop te werken…

Terug naar Baricco 
en zijn vijfde boek 
City, waarin je als lezer 
heen en weer reist 
tussen de verschillende 
verhaallijnen, als waren 
het de wijken van een 
stad: het radioverslag van 
een bokswedstrijd, de 
tragikomische dialogen 
tussen Gould en Shatzy 
Shell, en een zinderende 
western.

Zonder bloed was 
weer van een heel 
ander kaliber, met 
bloedstollende scènes 
die voorgoed op mijn 
netvlies gegrift staan. 
Onlangs werd bekend dat 
de filmrechten van deze 
novelle zijn aangekocht 
door Angelina Jolie. 

 Baricco houdt 
zich naast het schrijven 
van romans ook bezig met 
andere zaken. Hij richtte 
in 1994 een school voor 
storytelling op in Turijn, 
de Scuola Holden, die 
inmiddels is uitgegroeid 
tot een instituut in Italië 
en waar veel beroemde 
schrijvers uit binnen- en 
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buitenland lesgeven. De 
school is gevestigd in 
een oude kazerne, een 
prachtig gebouw met 
binnenplaats. Ik kom 
er elk jaar tijdens de 
boekenbeurs van Turijn, 
wanneer er een groot 
feest wordt gehouden, en 
telkens weer realiseer ik 
me hoe inspirerend het 
moet zijn om daar als 
student rond te lopen. 
Verder onderneemt 
Baricco allerlei projecten, 
die vaak weer een link 
hebben met zijn boeken. 
Zo schreef en regisseerde 
hij de film Lezione 21, 
met in de hoofdrol 
professor Mondrian 
Kilroy uit City die een les 
geeft over de Negende 
Symfonie van Beethoven. 
Hij nam een cd op met de 
Franse band Air, waarbij 
hij op hun muziek enkele 
westernfragmenten 
voorleest, ook weer uit 
City. En hij organiseerde 
een paar keer 
marathonlezingen, zoals 
die van zijn bewerking 
van de Ilias van Homerus, 
die later ook in boekvorm 
verscheen, en die ik 
vervolgens ook vertaald 
heb. Zijn versie van de 
Ilias werd in twaalf uur 
tijd voorgelezen in een 
theater in Rome, door 
twaalf verschillende 
schrijvers, en live op de 
radio uitgezonden; er 
zijn gevallen bekend van 
mensen die in de auto 
begonnen te luisteren en 
toen ze thuis aankwamen 

nog uren in de auto 
bleven zitten luisteren, 
omdat ze geen woord 
wilden missen.

In 2005 verscheen 
Dit verhaal, waarin 
Baricco aan de hand van 
het leven van Ultimo 
Parri de opkomst van 
het autoracen aan het 
begin van de twintigste 
eeuw beschrijft. Een mooi 
tijdsdocument, waarin 
ook een onderbelicht 
aspect van de Italiaanse 
geschiedenis wordt 
verweven wanneer 
Ultimo als soldaat 
deelneemt aan de slag 
bij Caporetto in 1917, 
waarbij de Italiaanse 
soldaten massaal op de 
vlucht sloegen. Er zijn 
steeds heel verschillende 
vertellers aan het woord 
met een heel eigen stem; 
pas gaandeweg kom je 
erachter wie ze zijn en 
wat hun relatie met de 
hoofdpersoon is. Ultimo 
is ook weer zo iemand 
met een droom: hij 
wil het racecircuit van 
zijn leven aanleggen. 
Ook deze roman werd 
in Nederland bewerkt 
tot een succesvolle 
theatervoorstelling, 
getiteld Ultimo. 

In de essaybundel 
De barbaren, een reeks 
stukken die eerder 
waren verschenen in La 
Repubblica, onderzoekt 
Baricco de mutatie van 
onze cultuur. Enorm 

boeiend en leerzaam 
om te vertalen, en het 
werd een groot succes in 
Nederland en Vlaanderen, 
het boek is inmiddels toe 
aan de veertiende druk. 

Met Emmaüs schreef 
Baricco zijn meest 
autobiografische roman; 
over opgroeiende jongens 
in de jaren zeventig in 
het katholieke Italië. 
In een van de nieuwe 
teksten die ik voor dit 
nummer vertaalde gaat 
Baricco dieper in op die 
vriendschappen van toen.

Mr Gwyn is het 
originele verhaal van de 
schrijver Jasper Gwyn 
die besluit te stoppen 
met schrijven, maar dat 
uiteindelijk toch niet 
volhoudt, en daarom op 
het idee komt om een 
atelier in te richten en 
portretten van mensen 
te gaan schrijven. En 
dan verschijnt er toch 
nog een novelle van zijn 
hand, getiteld Driemaal 
bij dageraad.

Wat een geweldige 
verrassing was het 
om niet lang daarna 
te ontdekken dat 
er daadwerkelijk 
een novelle getiteld 
Driemaal bij dageraad 
was verschenen. Drie 
ingenieus vervlochten 
verhalen over twee 
mensen die elkaar 
ontmoeten, in een 
‘afwijkende tijd’ die 

alleen in verhalen 
mogelijk is, aldus 
Baricco. 

De bundel Een 
bepaald idee van de 
wereld is een verzameling 
stukken die Baricco een 
jaar lang wekelijks schreef 
over de mooiste boeken 
die hij de afgelopen 
tien jaar had gelezen; 
stokoude of recente 
boeken, uit Italië of uit 
het buitenland, fictie 
en non-fictie: een bonte 
mengelmoes. En over elk 
boek weet Baricco zo 
enthousiast te schrijven 
dat je meteen zin krijgt 
om dat boek te gaan 
lezen. 

Soms kruist mijn pad 
even dat van de schrijver, 
zoals enkele jaren 
geleden, toen ik Baricco 
onverwacht ontmoette 
op de Frankfurter 
Buchmesse. Hij vertelde 
dat hij die avond op zijn 
hotelkamer de laatste 
bladzijden zou schrijven 
van zijn nieuwe roman: 
La Sposa giovane. Ik 
wist niet dat hij met een 
roman bezig was, en ik 
kon niet wachten tot ik 
het boek kon lezen, en 
vertalen. 

En het erotisch 
getinte De Jonge Bruid 
was inderdaad weer 
genieten; van die 
vreemde Familie met 
hun geheimzinnige 
geschiedenis en 

gewoonten, maar ook 
van het wisselende 
vertelperspectief, en 
van de gesprekken die 
ik naderhand had met 
leesclubs, waarbij ieder zo 
zijn eigen verklaring had 
voor bepaalde raadsels. 
Een boek dat nog lang 
in je hoofd blijft zitten. 
Het verscheen in 2015, 
precies twintig jaar na 
mijn eerste Baricco-
vertaling. In die twintig 
jaar had ik natuurlijk 
ook veel boeken van 
andere schrijvers vertaald, 
meestal uit het Italiaans, 
af en toe uit het Engels. 
En ik verkeer in de 
gelukkige omstandigheid 
dat ik vrijwel alleen maar 
boeken vertaal die ik ook 
echt mooi vind, waar 
ik iets mee heb, en die 
vooral ook stilistisch goed 
in elkaar zitten. Maar als 
er een nieuwe Baricco 
op komst is maakt mijn 
hart toch even een extra 
sprongetje. En eindelijk is 
het weer zover!

Dit najaar verschijnt 
in Italië The Game, het 
vervolg op De barbaren, 
dat hij in 2006 schreef. 
Sindsdien is er veel 
veranderd. Baricco 
wilde onderzoeken of de 
digitale revolutie nu een 
vloek of een zegen voor 
ons is. Zoals hij schreef in 
zijn aankondiging in La 
Repubblica van 2 april dit 
jaar: ‘Bovendien waren 
er in de tussentijd een 
heleboel nieuwe dingen 

gekomen, nu was alles 
duidelijker. In 2006, toen 
ik De barbaren schreef, 
tastten we nog in het 
duister, zogezegd. De 
iPhone bestond nog niet 
eens. Er was nog geen 
YouPorn en er viel niks 
te twitteren. Kortom, het 
was tijd voor een update.’ 

Die voortdurende 
pogingen om de 
ontwikkelingen te blijven 
begrijpen en niet in 
vaste patronen te blijven 
hangen is kenmerkend 
voor de cultuurfilosoof 
Baricco. Hij is overigens 
zelf de eerste die toegeeft 
dat hij aanvankelijk 
argwanend tegenover 
het digitale tijdperk 
stond. Dat herinner ik 
me zelf ook: toen ik hem 
in 1996 voor het eerst 
opzocht in Turijn zei hij 
nog dat ik hem altijd kon 
bellen of faxen, maar 
dat hij absoluut niet 
ging beginnen aan dat 
nieuwerwetse e-mail!

Voor The Game 
reisde hij naar Silicon 
Valley, de plek waar 
het allemaal begon. 
Zijn sceptische 
houding ingeruild 
voor een nieuwsgierige 
onderzoeksdrift naar hoe 
de mens zich aanpast 
aan de digitale revolutie. 
De vertaling zal komend 
voorjaar verschijnen bij 
De Bezige Bij.

MANON SMITSMANON SMITS
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Teksten uit 

Il Nuovo 
Barnum 

Voor dit nummer vertaalde ik een aantal teksten uit de bundel Il nuovo Barnum 
die vorig jaar verscheen; een verzameling artikelen die hij in de loop der jaren in 
verschillende kranten publiceerde. Zijn inleiding bij die bundel heb ik een beetje 
ingekort, omdat niet alle stukken waarnaar hij verwijst in deze selectie zijn 
opgenomen. (Manon Smits) 

Zo nu en dan krijg ik de vraag waarom 
ik geen romans schrijf die over onze 
tijd gaan (soms gebruiken mensen de 
formulering ‘die over de werkelijkheid 
gaan’, en dan zijn we meteen 
uitgepraat). 

 Een mogelijk antwoord is dat 
ik wel degelijk een heel lang boek aan 
het schrijven ben dat over onze tijd 
gaat, al jaren, maar dan in de kranten, 

in de vorm van artikelen. Als ik moet 
schrijven over wat er om me heen 
gebeurt, ik weet niet, dan voelt het 
niet natuurlijk om de romanvorm te 
gebruiken: dan voelt het natuurlijker 
om stukken te schrijven, om recht 
op het doel af te gaan, zeg maar. Het 
is iets wat ik nu al heel wat jaren 
doe. Aangezien ik ermee begon door 
een column te schrijven die Barnum 
heette (de wereld kwam mij destijds 
voor als een feestelijk schouwspel 
van freaks, revolverhelden en 
goochelaars), ben ik gewend geraakt 
aan die naam, en nu valt wat mij 
betreft uiteindelijk alles wat ik in de 
kranten schrijf, goed of slecht, onder 
die paraplu, Barnum.

 Na twee eerdere bundels, 
Barnum 1 en 2, is er nu De nieuwe 
Barnum. Er staat al met al zo’n twintig 
jaar aan stukken in. 

 O ja, de slechte stukken, de 
minder goed gelukte, of de saaie, heb 
ik eruit gelaten. Die waren er ook, 
natuurlijk. 

 Verder zou er eigenlijk niet 
veel aan toe te voegen zijn, ware het 
niet dat ik tijdens het herlezen een paar 
stukken aantrof waarover ik graag iets 
wil zeggen, waarom weet ik eigenlijk 
niet. Het zijn stukken die voor mij een 
heel bijzondere betekenis hebben, en 
ik vond het jammer om ze daar tussen 
de andere te zien staan, zonder dat het 
duidelijk was dat ze voor mij speciaal 
waren geweest.

 Vandaar deze inleiding. 

 Het eerste schreef ik op 11 
september 2001, een paar uur na wat 
er was gebeurd met de Twin Towers. 
Nu weten we dat niet meer zo precies, 
maar op dat moment was echt iedereen 
in paniek, en verbouwereerd, en niet 
in staat te reageren. We wilden vooral 
begrijpen wat er was gebeurd. Op zo’n 
moment wil je, als je geen journalist 
bent, luisteren, niet praten. Lezen, 
niet schrijven. Je wilt dat het je wordt 
uitgelegd, je wilt niet zelf uitleggen. 
Maar ik herinner me dat ik dacht: nu 
moet iemand die brandweerman is 
daar naar boven om mensen te redden, 
en wie kan schrijven moet schrijven, 
goddomme. Dus zet die computer aan 
en lever je bijdrage. En ik ging aan de 
slag. Het slaat misschien nergens op, 
maar het is een van de dingen waar 
ik het meest trots op ben, in mijn 
professionele leven: dat ik niet heb 
gezwegen die dag. Er waren talloze 
dingen die fijner waren om te doen die 

dag, en bij geen daarvan riskeerde je 
dat je impulsief dingen zou zeggen die 
vijftien jaar later de grootste bullshit 
zouden kunnen blijken.

 Het stuk was uiteindelijk 
niet geweldig, maar ook niet slecht. 
Als ik mag zeggen wat ik vind, met 
de bescheidenheid die mij gewoonlijk 
wordt toegeschreven, was het wel 
een nogal profetisch artikel wat ik 
de volgende dag schreef (ook weer 
om mijn bijdrage te leveren, net als 
de brandweerman). Wat me zo treft 
is het feit dat ik het vandaag weer zo 
zou kunnen schrijven, ik had het weer 
kunnen schrijven na de Bataclan. 
Ik ben er sindsdien niet anders over 
gaan denken. Dat idee dat het concept 
‘oorlog’ de ondersteuning van het 
concept ‘grens’ aan het kwijtraken 
was, beschrijft tamelijk goed wat er 
tegenwoordig aan het gebeuren is, 
nog duidelijker dan destijds. En ik 
ben er nog steeds van overtuigd dat 
het terrorisme veel meer een tumor 
binnen onze maatschappij is, dan een 
aanval van buitenaf. Die gruwelijke 
daden duiden erop dat er iets aan het 
wegrotten is, en dat iets maakt deel 
uit van ons, van onze democratieën, 
van ons westerse idee van vooruitgang 
en geluk. Het is geen aanval op die 
dingen: het is er een ziektebeeld van.

 Dat was het wel, geloof ik.

 O, nee. Het mooiste stuk van 
allemaal is volgens mij dat over Italië-
Duitsland 4-3. Een stuk dat eigenlijk 
nergens over gaat, zou je kunnen zeggen. 
Maar het is wel het beste geschreven van 
allemaal, dat weet ik zeker.

AB

Venosa, 23 juli 2016

door
Alessandro Baricco

vertaling 
Manon Smits

Freaks, 
revolverhelden en 
goochelaars
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New York. Het begon allemaal met 
Pierpont Morgan: misschien wel de 
beroemdste bankier uit de Amerikaanse 
geschiedenis. Iemand die genoeg geld 
bijeen wist te krijgen om de VS te 
behoeden voor een bankroet: dat deed 
hij in 1907. Een gereserveerd type, 
naar het schijnt, en een hartstochtelijk 
zeiler. Veel prijzenswaardige 
verrichtingen, af en toe problemen met 
de antitrustwetten. Een legende, voor 
iedereen die dol is op geld. Tussen 
zijn beroemde uitspraken (waarvan 
er trouwens niet veel zijn) schittert 
deze: ‘Als je erom moet vragen, krijg 
je het nooit.’ Ik stel me voor dat hij 
daarmee op wat dan ook doelde: een 
eigen parkeerplaats, het zout aan tafel, 
de wereld. Hij overleed in Rome, een 
mooie plek om te overlijden, in 1913. 
Een leuk weetje: een op de vijf rijke 
snoodaards in westerns heet Morgan.

 Net als alle grote miljardairs 
eind 19e, begin 20e eeuw was Morgan 
in zijn vrije tijd verzamelaar. Dat wil 
zeggen, hij kocht peperdure spullen 
(kunst en antiek) en stouwde die in zijn 
huis. Ik zou die typische zenuwtrek 
van al die magnaten graag eens nader 
beschouwen, maar daar is hier helaas 
geen ruimte voor. Het praktische 
gevolg was hoe dan ook dat al die 
miljardairs bij hun dood een spoor van 
kunstwerken van onschatbare waarde 
achterlieten. Wat hij met name naliet 
was een gebouw in renaissancestijl dat 
hij naast zijn woning had laten bouwen, 
in het hart van Manhattan; en daarin 
stonden zijn boeken – een eufemisme: 
tienduizenden uiterst zeldzame teksten, 
eerste drukken, manuscripten en meer 
van dat soort prachtexemplaren. Het 

werd aan de VS geschonken door zijn 
zoon, zes jaar na zijn dood. Sindsdien 
is die bibliotheek geopend voor het 
publiek, en het is een van de plekken op 
aarde waar men de herinnering bewaart 
aan datgene wat we zijn geweest. De 
bibliotheek is geheel terecht genaamd 
Morgan Library. Hoek Madison 
Avenue en 36th Street. In het hart van 
Manhattan.

 Welnu. Vier jaar geleden 
besloten ze bij de Morgan Library dat 
ze alles een beetje wilden reorganiseren. 
De vestiging uitbreiden en de ruimtes 
wat anders indelen. Ze belden Renzo 
Piano en vertrouwden hem het project 
toe. Het voornaamste was de ordening 
van die schat aan boeken, paperassen, 
kaarten, gravures, tekeningen: dat 
er een plekje voor werd gevonden. 
Piano moest denken aan Borges, ‘De 
bibliotheek van Babel’, en dat idee van 
de oneindige bibliotheek. Hij dacht aan 
iets heel transparants, waarin elk boek 
bij wijze van spreken alle andere kon 
zien. Misschien van alle andere kwam, 
en voortging naar alle andere. Een grote 
box met daarin die papieren schat, 
zwevend tussen blikken die overal 
konden komen, als één groot hart dat 
bonst op één enorme ademhaling. Toen 
nam hij het besluit waardoor ik nu dit 
artikel schrijf: hij besloot dat hij die 
box onder de grond zou plaatsen. In de 
grond. In het graniet waarop Manhattan 
steunt. Erin gepriemd. In een stad 
gebouwd uit wolkenkrabbers zou hij die 
bibliotheek onder de grond bouwen. 

 Stel je dat gat eens voor, dacht 
ik toen ik het hoorde. Dat gat voordat 
ze er de bibliotheek en alles in bouwen. 
Alleen dat gat. Stel je voor dat je daar 
naar binnen mag en dat jij dan op de 
bodem van dat gat gaat zitten. Dan 
zit je in feite in het hart van het hart 
van de wereld. Dus belde ik naar de 

Renzo Piano Building Workshop. 
Maanden later zat ik op de bodem van 
het gat, onder de grauwe hemel, met 
een bouwhelm op mijn hoofd en met 
Renzo Piano die naast me zat, alsof we 
thee gingen drinken. Hij is iemand die 
wanneer hij je de dingen die hij doet 
uitlegt, altijd overkomt alsof het heel 
voor de hand liggend is wat hij vertelt. 
Terwijl je naar hem luistert krijg je 
het idee dat zelfs een kind het Centre 
Beaubourg had kunnen bedenken. En 
dat iedereen het Auditorium in Rome 
op die manier zou hebben gebouwd. 
Iemand die dat ook heeft is Luca 
Ronconi, bijvoorbeeld. Of Roberto 
Baggio. Hoe waanzinniger het is wat 
ze doen, hoe natuurlijker, logischer, 
onvermijdelijker het allemaal lijkt 
wanneer ze je vertellen hoe het idee 
ontstond. Dat is denk ik een kenmerk 
van ware grootheden. Maar goed. 
Onder die grauwe hemel vertelde 
Renzo Piano me dat architecten in feite 
maar twee dingen kunnen doen, om 
de natuur te trotseren: omhoog reiken, 
tegen de zwaartekracht in, of omlaag 
zakken, tegen de hardheid van de 
grond in. Toen keek hij om zich heen. 
Deze keer ben ik omlaag gezakt, zei 
hij. Punt. Dat wil zeggen, hij vertelde 
ook nog wel andere dingen, maar dat 
was waar het in feite op neerkwam, en 
daar hoefde niets meer aan te worden 
toegevoegd.

 Dus zette ik mijn helm af en 
keek om me heen. Het was alsof we 
op de bodem van een twintig meter 
diep zwembad zaten, alleen waren 
de wanden van graniet en stonden er 
langs de kant geen parasols maar de 
spitsen van New York. Ze hadden het 
graniet doorgesneden alsof het boter 
was, ze waren verticaal omlaag gegaan, 
recht langs de omliggende gebouwen, 
alsof ze een reusachtig glad mes 
hanteerden. Daardoor zie je nu het 

grijsrood van de wand blootgelegd: het 
lag daar al een eeuwigheid te slapen, 
en het laatste wat het zich had kunnen 
indenken was wel dat het ooit zou 
worden bekeken. Maar daar is het dan. 
Heel indrukwekkend. Dat is het graniet 
dat New York overeind houdt. Het is 
die immense plaat keiharde steen die 
de waanzin van de wolkenkrabbers 
heeft ingegeven en deze dag in, dag 
uit overeind houdt. Het is de plek van 
het fundament. Het is de kracht, en 
het geduld, waarop alles wat er bestaat 
is gebaseerd. Het is de grond die de 
wortel op zijn plek houdt, en het begin 
van alles. En wat gaan ze daar, precies 
daar, neerzetten? Boeken. Dat is 
geniaal. 

 Denk u eens in. Laten we 
een concreet voorbeeld nemen. Het 
manuscript van Schuberts kwartet Der 
Tod und das Mädchen. Dat hebben 
ze in de Morgan Library. Of de eerste 
twee melodietjes bedacht door Mozart 
als kind, en getranscribeerd door 
zijn vader: echt die twee blaadjes. 
Die hebben ze. Of het papier waarop 
Dickens zijn Christmas Carol schreef. 
Ze hebben het: met zijn handschrift, 
zijn inkt, en het spoor van zijn ogen. 
Papier. Waarop staat geschreven waar 
wij vandaan komen. En waarom we 
zo zijn. Terwijl de wereld doordraait, 
en vaardig bestuurde vliegtuigen op de 
hoogste torens mikken, pakken jullie 
dat papier, graven jullie in de grond 
en plaatsen jullie het daar waar alles 
begint, op zoek naar de beschutting 
van het fundament, en de kracht van 
het begin, en de helderheid van elke 
dageraad, en de kiem van leven die in 
elke wortel schuilt. Dat is niet zomaar 
een handeling. Het is niet eens een 
puur architectonische handeling. Het 
is een symbool, misschien onbewust, 
maar wel een symbool. Mozart als 
kind daar onder de grond plaatsen 

Het nieuwe harT 
van manhattan
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is een bekentenis, en een belofte. 
Volgens mij is het een manier om te 
bekennen dat we bang zijn, en dat 
we de behoefte hebben om dat kind 
beschutting te bieden. Omdat we 
voelen dat we door de barbaarsheid 
van de oorlog weer primitief worden, 
en dat de voortschrijdende technologie 
ons verandert in futuristische robots: 
daartussenin zou de continue, 
regelmatige tijd van een menselijke 
groei moeten bestaan, maar deze twee 
krachten trekken in tegengestelde 
richtingen en verscheuren die tijd. Het 
kind is de draad die de beide panden 
van de scheurende stof nog bij elkaar 
houdt. We weten allemaal, wellicht 
onbewust, dat die draad onze redding 
zal betekenen. Die dus beschermd 
wordt, daar beneden. En volgens mij 
is het ook een belofte: een manier om 
zich voor te nemen dat die boeken, 
dat papier, die geschiedenis, die tijd, 
een nieuw uitgangspunt vormen: het 
fundament van de inspanning die 
een leefbare wereld reconstrueert. Zij 
vormen de wortels, en vandaaruit zou 
de dagelijkse handeling van de creatie 
moeten herbeginnen. Ik mag graag 
denken dat het juist Mozart als kind, of 
de minieme Dickens van A Christmas 
Carol, of de fragiele schoonheid van 
een kwartet van Schubert is. Je had 
daar een klein idee van de mens, zo 
seculier en eenvoudig, zo schitterend 
onvolmaakt, dat het werkelijk de enige 
mogelijke wederopbouw van een goede 
mensheid leek. Misschien overschat ik 
de waarde van de cultuurgeschiedenis: 
maar is die schoonheid niet de enige 
levende herinnering die we hebben om 
ons te herinneren aan wat we wilden 
zijn? Geen strijders, geen heiligen, geen 
supermensen; maar gewoon mensen.

 Daarom is er nu dus 
een bouwput, maar vroeg of laat, 
waarschijnlijk over een paar jaar, zal er 

een bibliotheek zijn, in dat gat: Mozart 
als kind in het nervenpatroon van 
het steen dat het hart van de wereld 
overeind houdt. En als je daarnaartoe 
gaat is het alsof je een monument 
bezoekt. Het zal zijn alsof je eer 
betoont aan een idee. Madison Avenue, 
tussen 36th en 37th Street. Noteer dat 
adres, alstublieft.

(7 mei 2004)

Op een dag ging ik met mijn zoon naar 
Cinecittà, in Rome, dat leek me een 
plek die hij moest zien, aangezien hij 
later als hij groot is films wil maken 
zoals Star Wars. Voorlopig is hij elf. Hij 
heeft nog tijd, lijkt me, om van idee te 
veranderen, maar een uitstapje naar 
Cinecittà kon geen kwaad. Op een 
gegeven moment vroeg hij wie Cinecittà 
had gebouwd. ‘Het fascisme,’ zei ik. 
‘Het is gebouwd toen jouw opa acht jaar 
was en er in Italië een fascistisch regime 
was.’ Dat veroorzaakte enige verwarring 
bij hem. Mijn zoon is opgegroeid in 
een onverbiddelijk antifascistische 
omgeving. We zijn niet al te subtiel 
bezig geweest, in onze familie: het 
leek ons praktisch hem te leren de 
fascistische periode te beschouwen als 
een treurige periode in de vaderlandse 
geschiedenis, en klaar. Hij kon het dus 
niet rijmen dat die geweldige plek juist 
in die tijd was gebouwd. Toen snapte ik 
dat ik hem iets meer uitleg moest geven.

 Wat ik hem uitlegde is dat het 
fascistische regime langdurig aan de 
macht was in dit land, en dat het heus 
ook wel wat goeds had voortgebracht. 
Ik kon niets specifieks bedenken, maar 
ik zal hem er wel op hebben gewezen 
dat zij bijvoorbeeld waren begonnen 
met de aanleg van autowegen, om 
het isolement van vele delen van 
Italië te doorbreken en het land te 
moderniseren. Waarschijnlijk zal ik 
ook wel iets hebben gezegd over de 
twee wk’s die Italië in die jaren heeft 
gewonnen: dat zijn dingen die een 

Het idee van 
vrijheid uitgelegd
aan mijn zoon
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elfjarige veel zeggen. Hij had nooit 
gedacht dat er iets fatsoenlijks kon zijn 
gebeurd tijdens het fascisme, dus hij 
trok een gezicht als iemand die heel 
wat dingen moet herschikken in zijn 
hoofd. Hij vatte heel zijn verwarring 
samen in één simpele vraag: maar 
waarom zijn wij dan tegen het 
fascisme? We gingen ergens zitten.

 Wat ik hem probeerde uit te 
leggen heeft te maken met deze poster 
van Amnesty waar ik nu naar kijk en 
die ik waarschijnlijk ga afdrukken en 
ergens in de kamer van mijn zoon ga 
ophangen, tussen een poster van Star 
Wars en een van de Simpsons. Ik legde 
hem uit dat wij niet van het fascisme 
houden omdat er wel autowegen 
waren, maar geen vrijheid. ‘Vrijheid 
om wat te doen?’ vroeg hij. ‘Een 
heleboel vrijheden,’ probeerde ik hem 
uit te leggen, ‘maar om naar de kern 
van het probleem te gaan: er was geen 
echte, effectieve vrijheid om te denken 
wat je wilde en dat hardop te zeggen. 
Nog afgezien van het feit dat als je 
kritiek had op het regime, je meteen 
zonder werk zat, of in de gevangenis, 
of erger nog, maar los daarvan was 
het probleem juist dat het verboden 
was om je eigen hersens te hebben, 
met je eigen gedachten, je eigen 
ideeën, misschien wel verkeerd, of 
een beetje onnozel, maar wel van jou. 
Iedereen in het gelid om de parolen 
van de baas te leren, en geen vrijheid 
meer om te denken,’ zei ik. ‘Niemand 
kan je verbieden om te denken wat 
je wilt,’ zei hij. ‘Hoe zouden ze dat 
moeten doen? In je hoofd kruipen?’ 
Dat was een goede vraag. Dus zei ik 
dat ze inderdaad wel degelijk in je 
hoofd kunnen kruipen. Eerst binden 
ze je handen vast, dan je voeten, dan 
doen ze je ogen dicht, dan doven ze je 
stem uit, dan maken ze je bang. Dat 
kunnen ze doen. En jij blijft leven, en 

je hebt dan misschien wel autowegen 
en Cinecittà, maar je zit in een kooi en 
je begint eraan te wennen, want ook dat 
is een manier van leven, in een kooi, 
vooral als ze die kooi op zich best wel 
comfortabel maken, en ogenschijnlijk 
geschikt om in op te groeien, te leven, 
kinderen te krijgen, geld te verdienen, 
geneugten te proeven, vrienden en 
liefdes te hebben. Mensen kunnen 
overal aan wennen. Ook aan in een 
kooi leven. Misschien in ruil voor wat 
orde, voor een handvol zekerheden, 
voor af en toe een zondag in de 
buitenlucht. Maar intussen verlies je het 
vermogen om voor jezelf te denken, en 
uiteindelijk ook het verlangen daartoe. 
Je vergeet wat vrijheid is. Hij keek heel 
geschrokken. ‘Maar nu is dat niet zo, 
toch?’ vroeg hij, puur ter geruststelling. 
Op dat moment had ik hem moeten 
vertellen over het Italië van nu, maar 
dat leek me eerlijk gezegd wat al te 
ingewikkeld, dus vertelde ik dat er heel 
veel soorten fascisme zijn, en in een 
heleboel delen van de wereld, en dat wij 
hier vandaag de dag misschien wel een 
bepaalde, wezenlijke vrijheid hebben, 
maar veel andere mensen overal ter 
wereld niet. ‘Wat een geluk dat wij 
hier zijn geboren,’ zei hij. ‘Nou en of,’ 
zei ik, al had ik daar eigenlijk wel een 
kanttekening bij willen plaatsen. Maar 
daar was het niet het moment voor. 
‘Noem eens een voorbeeld,’ zei hij. ‘Een 
voorbeeld van een plek waar mensen 
niet vrij zijn.’ Het was misschien niet 
het beste voorbeeld, maar ik dacht 
aan Cuba, ik weet niet waarom. Of 
tja, ik weet het wel. Omdat ik kort 
daarvoor met een Cubaanse vriend had 
gesproken die iets had gezegd wat me 
trof. Ik weet niet eens zeker of het wel 
helemaal waar was, maar ik wist zeker 
dat het ook niet helemaal onwaar was. 
Ik had die Cubaanse vriend gevraagd of 
hij het niet vreselijk vond dat zij niet vrij 
over internet konden surfen.

 En hij had me verteld dat dat 
niet helemaal het geval was: hij had 
me verteld dat er minstens vijftien 
internationale sites waren waar ze 
wel op konden. Minstens vijftien. ‘In 
Cuba, bijvoorbeeld,’ zei ik tegen mijn 
zoon, ‘heb je als je op internet gaat 
maar vijftien sites waar je op kunt, 
alle andere zijn verboden.’ Dat was 
inderdaad een goed voorbeeld. Hij 
wilde het niet geloven. ‘Vijftien?’ Hij 
zette grote ogen op. ‘Mogen ze niet op 
de site van de Gazzetta dello Sport?’ 
‘Nee. Ik denk het niet.’ Hij dacht 
er even over na. ‘En kunnen wij ze 
dan niet onze computers brengen?’ 
vroeg hij. Ik legde hem uit dat we 
ze inderdaad niet onze computers 
konden brengen, maar dat we wel veel 
kunnen doen, en veel mensen doen 
dat ook, om te eisen dat de vrijheid 
van informatie en dus van gedachte 
en van meningsuiting een recht van 
alle mensen is, ook van degenen die 
onder fascistische regimes leven, 
mensen van alle kleuren en rassen. 
Dat vond hij fijn om te horen. Hij was 
helemaal opgetogen. ‘En wat doen 
wij, bijvoorbeeld?’ vroeg hij. ‘Het is 
al laat,’ zei ik. Maar hij wilde weten 
wat wij dan deden, wij tweeën, en 
misschien ook zijn moeder en zijn 
grootouders, om te zorgen dat iedereen 
het recht had om vrij te denken en 
zijn mening te uiten, in alle delen van 
de wereld. Weinig, gaf ik uiteindelijk 
toe. Bar weinig. ‘Waarom?’ ‘Omdat 
het leven ingewikkeld is, en omdat we 
geen tijd hebben om alles te doen. En 
nu je erover begint besef ik weer hoe 
weinig we doen, en daarom beloof 
ik je dat ik iets zal bedenken, en dat 
we vanaf vanmiddag iets gaan doen.’ 
Dat stemde hem al wat meer gerust. 
Maar nee, eerlijk gezegd is er niet echt 
iets bij me opgekomen, moet ik je nu 
vertellen, mijn zoon, inmiddels twaalf 
jaar oud. Het spijt me, maar ik ben het 

alweer vergeten en het enige wat ik je 
kan zeggen is dat ik vandaag een paar 
regels heb geschreven op een poster 
waarop die drang naar vrijheid wordt 
uitgeschreeuwd waarover wij het toen 
hadden, en het is bar weinig inderdaad, 
maar het is wat ik vandaag heb gedaan, 
het is de oogst van vandaag, misschien 
beter dan niets. Maar slechter dan het 
vele dat we hadden kunnen doen, ik 
weet het. Geef me nog een kans en je 
zult zien dat ik iets bedenk. Of weet je 
wat: pak deze poster en hang hem op 
in je kamer, doe maar, dan kunnen we 
dit niet meer vergeten. Nee, je hoeft 
die van de Simpsons niet weg te halen. 
Ernaast is ook goed.

(10 mei 2011)
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Iedereen gaat dood, maar sommigen 
een beetje meer. Het was me al snel 
duidelijk, donderdagavond, dat het 
overlijden van García Márquez niet 
alleen maar een nieuwsbericht was, 
maar een kleine zielsverschuiving 
die veel mensen niet meer zullen 
vergeten. Dat werd me duidelijk door 
de berichten die ik binnenkreeg, door 
zinnen van hem die overal begonnen 
neer te dalen en te weerklinken. Het 
was ook nog eens best laat, ’s avonds, 
op dat tijdstip dat er haast niets meer 
in je dag past, en als je wasbak dan 
verstopt raakt laat je het maar zitten 
voor de volgende dag. En toch waren 
we met zoveel mensen die even 
stokten, en bij wie het hart oversloeg.

 En dat terwijl we, laten we 
wel wezen, jaren de tijd hadden gehad 
om aan het idee te wennen: Gabo 
gleed langzaam weg in de schaduw, 
met een zekere schuchterheid, en 
in feite zo zachtaardig als maar 
mogelijk was. Bijna absurd, voor 
iemand die had geschreven over de 
eeuwigdurende, hyperbolische dood 
van Mamá Grande. Net zoiets als dat 
Proust zou zijn omgekomen tijdens 
het waterskiën. Hoe dan ook, hij had 
ons dus wel de tijd gegeven, voor een 
pijnloos afscheid. Ik denk dat veel 
jongeren zijn werk hebben gelezen, de 
afgelopen jaren, en er zelfs van hebben 
genoten, terwijl ze dachten dat hij al 
dood was (niets daarvan, jongelui: hij 
heeft misschien de schijn tegen, maar 
hij zal nooit doodgaan). En toch, toen 
het moment daar was, toen hij zich 
losmaakte uit het leven, stilletjes als 
een voetbalplaatje uit een heel oud 
album, toen deed het ons pijn, en nu is 
er niets meer aan te doen. 

 Ik kan niet voor anderen 
spreken, maar mij deed het pijn omdat 
ik aan García Márquez een heleboel te 
danken heb. Om maar iets te noemen, 
de twintig seconden waarin ik voor het 
eerst de slotregels van Liefde in tijden 
van cholera las: ik was iets van dertig 
en ik denk dat ik toen, precies op dat 
moment, en voorgoed, ophield met 
twijfels hebben over het leven. Aan een 
van zijn zinnen, die een redacteur vast 
en zeker zou hebben geschrapt, dank 
ik de zekerheid dat God weliswaar 
de wereld heeft geschapen, maar dat 
de mensen vervolgens de bijvoeglijk 
naamwoorden en bijwoorden hebben 
geschapen, waardoor ze een al met al 
wat saaie verrichting transformeerden 
tot iets wonderbaarlijks (nee, die zin 
hou ik voor mezelf). Ik heb van hem 
geleerd dat schrijven een kwestie 
van generositeit is, een schaamteloos 
gebaar, een onbezonnen zet en een 
buitensporige reflex: als het dat niet 
is, is datgene wat je aan het doen bent 
hooguit literatuur. Ik heb ontdekt, door 
hem te lezen, dat emoties onverwacht 
kunnen zijn, passies verwoestend, 
vrouwen eindeloos; dat geuren geen 
vijanden zijn, illusies geen vergissingen, 
en dat de tijd, als die bestaat, niet 
lineair is: allemaal dingen die ze 
me niet hadden meegegeven toen 
ze me het leven in stuurden. Ik ben 
hem dankbaar voor het antwoord 
dat kolonel Buendía gaf, terwijl hij 
zich half slapend omdraaide in zijn 
hangmat, toen hij op een dag werd 
gewaarschuwd dat er een delegatie van 
de partij was gekomen om met hem 
te spreken over de impasse waarop 
de oorlog was aanbeland: ‘Breng ze 
naar de hoeren’. En bovenal zal ik 
hem nooit kunnen vergeten omdat ik 
niet één pagina van hem heb gelezen 
zonder dat er gedanst werd. Ook op 
de slechte pagina’s (die zijn er) wordt 
er voortdurend gedanst. Niet door mij, 

ik kan niet dansen, maar hij wel, en hij 
wilde van geen ophouden weten. En 
wanneer degenen heengaan met wie je 
hebt gedanst, letterlijk of figuurlijk, dan 
is er een deel van jouw schoonheid dat 
voor altijd verdwijnt. 

 Ik moet ook zeggen dat ik de 
boeken van García Márquez jarenlang 
vanuit de verte heb liefgehad, zonder 
dat ik ooit een voet in Zuid-Amerika 
had gezet. Toen belandde ik een keer 
in Colombia. Het was een beetje alsof 
je in bed belandt bij een vrouw met wie 
je jarenlang brieven hebt geschreven. 
Voor de duidelijkheid, als je bij 
Colombianen aan komt zetten met de 
term ‘magisch realisme’, rollen ze over 
de grond van het lachen. Ze snappen 
überhaupt niet wat het betekent. 
Want wat wij proberen te definiëren, 
dat ervaren zij als de normale gang 
van zaken, het oerlandschap van 
het leven, de gewone catalogisering 
van de schepping. Je staat nog geen 
tien minuten met een ober te kletsen 
of je bent al in Macondo. Het komt 
doordat we arm zijn, en in een lastig 
land wonen, verklaarde een dichter 
uit die contreien me eens. Daardoor 
kunnen nieuwtjes niet reizen, 
kennis verpulvert, en alles wordt 
overgeleverd in de enige vorm die 
geen obstakels kent en niets kost: het 
verhaal. Daarna vertelde hij me met 
enige samenhang dit waargebeurde 
verhaal (maar waargebeurd, dat moge 
duidelijk zijn, is daarginds een nogal 
ongrijpbaar begrip): Een kustdorp 
heeft voor het grote feest een circus 
uit de hoofdstad ingehuurd. Het circus 
gaat aan boord van een schip en vaart 
richting het dorp. Niet ver voor de 
kust lijdt het echter schipbreuk: het 
hele circus gaat ten onder, en het 
wordt meegevoerd door de stroming. 
Twee dagen later, in een aangrenzend 
dorp (maar aangrenzend wil weinig 

zeggen daarginds, want als er geen 
weg is die het woud doormidden snijdt 
kun je zomaar duizend kilometer van 
elkaar af zitten), varen de vissers ’s 
avonds uit om de netten binnen te 
halen. Ze weten niets van het andere 
dorp, niets van het circus, niets van de 
schipbreuk. Ze halen de netten binnen 
en daar treffen ze een leeuw in aan. 
Ze vertrekken geen spier, varen weer 
naar huis. Hoe ging het vandaag? zal 
men de visser thuis gevraagd hebben, 
toen ze met z’n allen aan tafel zaten. 
O, niks bijzonders, vandaag was de 
leeuwenvangst.

 Dat noemen wij ‘magisch 
realisme’. Onthoud goed dat zij dat dus 
niet snappen.

 Maar goed, ik belandde dus 
in Colombia en toen leek alles me 
afgerond en volbracht. Vooral als je 
naar de tropische regenwouden in 
het Noorden gaat, aan de Caribische 
kust waar García Márquez is geboren 
en waar, onzichtbaar en voor eeuwig, 
Macondo ligt. De lichamen, de kleuren, 
de gulzige natuur, de geuren, de hitte, 
de kleuren, de koortsachtige loomheid, 
de overdreven schoonheid, de nachten, 
elke huid, ieder woord. Toen ik 
thuiskwam moest ik alles van voren af 
aan lezen, en het was alsof ik door een 
orkest een muziekstuk hoorde spelen 
dat ik eerder alleen op gitaar had 
gehoord. Toen begreep ik dat er maar 
één manier is om daarop te dansen: 
zwetend. Met een kletsnat overhemd 
zal ik dus blijven dansen, en het maakt 
niet uit dat het plaatje is losgeraakt 
uit het album: dat zijn kleinigheden. 
Ik heb mijn zakken vol zinnen van 
Gabo, en als het nodig is heb ik zo wat 
lampjes en een parketvloer gevonden 
waarop ik me kan laten meevoeren. 

(19 april 2014)

Gabo sterft



9190

ALESSANDRO BARICCOALESSANDRO BARICCO

Toen Schnellinger scoorde, één 
minuut en veertig seconden na het 
verstrijken van de reguliere speeltijd, 
was ik twaalf. In een familie als de 
mijne betekende dat dat ik al lang en 
breed in mijn bed lag te slapen. In het 
Aztekenstadion werd geschiedenis 
geschreven, en ik lag in bed. Het was 
juni, de eerste vakantiemaand die je 
bij je opa en oma doorbracht, aan zee, 
om je tegoed te doen aan focaccia en 
balletjesraces op het strand. Ik stel me 
voor hoe mijn opa in zijn eentje voor 
de tv zat, en net als doelman Albertosi 
verbijsterd was door die schuiver 
van Schnellinger. Blijkbaar gebeurde 
er iets bij hem vanbinnen, op dat 
moment: misschien het schuldgevoel 
omdat hij mij voorgoed die emotie 
had ontnomen; of misschien vond hij 
gewoon dat hij te alleen was om dat 
alles te verdragen. Hoe dan ook: hij 
kwam overeind en ging me wakker 
maken. De enige andere keer dat 
iemand me midden in de nacht was 
komen wakker maken om me voor een 
tv-toestel te zetten had er vervolgens 
een mens voet op de maan gezet.

 Dus toen ik op de bank ging 
zitten, wist ik heel goed dat ik dit nooit 
meer zou vergeten. Mexico, juni 1970, 
halve finale van het wk, Italië-Duitsland. 
Voor mijn generatie is dat de wedstrijd; 
en voor het merendeel van ons is het 
een emotie in pyjama en badjas, koude 
voeten op zoek naar sloffen, de smaak 
van slaap in je mond, wrijvend in je 
ogen. Datgene wat het dichtst in de 
buurt komt van een droom.

 Het eerste wat me op dat 
moment verrukte was iets onbenulligs: 

Poletti stond in het veld. Poletti was 
de enige speler van Torino fc die het 
nationale shirt mocht aantrekken, heel 
af en toe, als er iemand geblesseerd 
was. Hij was geen hoogvlieger, 
zijn naam klonk als die van een 
ambtenaar en hij was verdediger, 
dus niks poëtisch: maar hij was van 
Toro, en voor mij was het alsof mijn 
vader het veld opkwam. Daar, in 
het Aztekenstadion, was mijn vader 
het veld opgekomen als wissel voor 
Rosato (een fantastische speler, tussen 
twee haakjes). De eerste minuten was 
ik alleen maar bezig hem te zoeken, 
ook wanneer hij niet aan het spel 
meedeed, zolang hij maar in beeld was. 
Zodoende zag ik hem maar al te goed 
toen hij vreselijk stond te klungelen 
voor Albertosi, in de 94e minuut: de 
bal bleef daar liggen, vlak voor het 
doel, als een kind dat in de supermarkt 
is achtergelaten; voor Müller was 
het een peulenschil om hem erin te 
trappen, ook omdat hij Müller was, dat 
wil zeggen een soort mens dat ik later 
nog talloze keren zou tegenkomen, zo 
iemand die op de loer ligt en je dan te 
grazen neemt, zo iemand die je nooit 
ziet, behalve precies op het moment 
dat hij je te grazen neemt, zo iemand 
die de natuur heeft uitgevonden om 
de wereld in balans te brengen nadat 
de Poletti’s waren uitgevonden. Een 
verraderlijk tikje, en 2-1 voor de 
moffen.

 Op dat moment was de 
wedstrijd voorbij. Riva hijgde alsof 
hij longemfyseem had, Boninsegna 
schold op iedereen die binnen zijn 
bereik kwam, en Domenghini strooide 
met zulke surreële passes dat er 
truffelhonden moesten worden ingezet 
om de bal terug te vinden. Ontologisch 
gezien was de wedstrijd voorbij. Dat 
maakte commentator Nando Martellini 
met de dood in zijn hart en in zijn stem 

duidelijk aan alle opa’s van Italië, en 
dus ook aan de mijne, en die zei: naar 
bed. Ik werd gered door Burgnich. 
Wat die daar ineens deed in het 
strafschopgebied van de tegenstander, 
in de 98ste minuut, is iets wat ik hem 
nog altijd eens zou willen vragen. 
Waarschijnlijk was hij verdwaald. Hij 
knalde met zijn pantoffel tegen een 
bal die vreselijk werd weggewerkt 
door Vogts (zeg maar de Duitse 
Poletti), en scoorde, ongelooflijk 
maar waar, waarmee hij die wedstrijd 
een bovennatuurlijke geometrische 
elegantie verleende, 2-2, de aanvallers 
sloegen de wond en de verdedigers 
kwamen die hechten, Boninsegna-
Schnellinger, Müller-Burgnich, in een 
prachtige metafoor van wat voetbal is, 
het treffen tussen mensen die proberen 
dingen te laten gebeuren, de aanvallers, 
en mensen die proberen te voorkomen 
dat dingen gebeuren, de verdedigers. 
Als je er nu aan terugdenkt was het 
allemaal zo perfect dat ze op dat 
moment hadden moeten stoppen, naar 
huis hadden moeten gaan en nooit 
meer hadden moeten voetballen.

 De 3-2 was echt voetbal, 
zo’n voetbal dat wel zonder de 
Poletti van dienst kan om te scoren. 
Opening van Rivera op links, geen 
centimeter te lang, geen centimeter te 
kort, Domenghini snelt langs de lijn, 
niet-surreële pass naar het midden, 
en de bal komt bij Riva: aanname, 
schijnbeweging, de hartelijke groeten 
aan de Duitse verdediger, met links 
een biljartstoot in de verre hoek 
binnenkant paal, doelpunt. Niet zozeer 
een actie als wel een wiskundige 
vergelijking. Waar die drie de 
helderheid vandaan haalden om die zo 
perfect op te lossen na een strijd van 
104 minuten is ook iets wat ik hen ooit 
nog eens zou willen vragen. Het was 
voetbal gereduceerd tot de zuiverste 

essentie. De Duitsers snapten er niks 
van. Als men hen er in een interview 
naar had gevraagd, hadden ze kunnen 
zeggen wat Glenn Gould zei over 
rockmuziek: ‘Dingen die te eenvoudig 
zijn kan ik gewoon niet begrijpen.’

 Daarna is het een en al 
verwarring. Ik herinner me niets meer, 
om me heen, en dat wil zeggen dat het 
één grote chaos moet zijn geweest, in 
huis en daarbuiten. Vreemd dat ik niet 
eens een beeld in mijn hoofd heb van 
mijn opa die uit zijn stoel opspringt en, 
weet ik wat, als een gek op het balkon 
gaat staan schreeuwen, scheldend op 
lui met wie hij sinds 8 september 1945 
nog een appeltje te schillen had. Niets 
van dat alles. Dat vind ik jammer, 
ook omdat ik graag een beeld bij me 
had gehouden van hem terwijl hij 
blij was, ontegenzeglijk blij, hij die 
zo spaarzaam was met zijn vreugde. 
Maar alles in mijn geheugen lijkt te zijn 
opgeslokt door slechts twee beelden, 
die al het andere hebben vervaagd, 
als twee verblindende flitsen die alles 
eromheen hebben uitgedoofd. En in 
allebei die beelden komt Rivera voor. 
Het eerste is dat hij de paal omhelst, 
vlak nadat hij een bal in het doel heeft 
laten gaan die door Müllers hoofd 
was aangetikt en precies naar de plek 
was gestuurd waar hij stond, op de 
doellijn, hij stond daar precies om te 
doen wat hem op het laatste moment 
toch niet was gelukt, namelijk een 
willekeurig deel van zijn been of romp 
tussen de bal en het doel te plaatsen, 
een handeling waarvoor geen enkele 
klasse, geen enkel talent vereist was, 
alleen maar de simpele wil om het te 
doen, de vastberadenheid om zich te 
transformeren tot een vast lichaam, 
de wil om te overleven, het oerinstinct 
dat alles en iedereen heeft, behalve 
Rivera daar op die doellijn, waar hij de 
bal langs zich heen ziet komen en er 

Nogmaals Italië-
Duitsland 4-3
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alleen maar naar kijkt, de rest is een 
paal die komisch wordt omhelsd en 
een Albertosi die vragen achter je aan 
schreeuwt waar geen antwoorden op 
zijn.

 Het tweede beeld is hét icoon 
van die wedstrijd Italië-Duitsland. 
Rivera, weer hij, volkomen ongedekt 
in het zestienmetergebied, krijgt een 
assist van links (Boninsegna) en schiet 
in één keer op doel, met binnenkant 
rechts. Maier, de extravagante Duitse 
keeper die zijn mannetje stond, houdt 
de rechterpaal vast om Boninsegna’s 
weg af te sluiten: hij verwachtte de 
gebruikelijke spits die doorbreekt en 
dan schiet zodra hij een opening ziet; 
en Boninsegna, bijgenaamd Bonimba, 
was dan ook zo’n klassieke midvoor; 
er viel logischerwijs maar één ding 
van hem te verwachten: schieten. 
Maar met zijn rechteroor had hij 
Rivera daar opgemerkt, olympisch 
en apollinisch, op een open plek van 
magische eenzaamheid midden in 
het zestienmetergebied: onverwachte 
schuiver die kant op, bal naar de 
open plek, en Maier uit positie, 
uitgeschakeld door onverhoedse 
bliksemactie van de fantasie in het 
patroon van een stelling die hij 
vanbuiten meende te kennen. Rivera 
en Maier. Het hele doel wijd open, 
leeg. Maier weet het, op goed geluk 
laat hij de paal los en stort zich naar 
links om nog zoveel mogelijk van die 
leegte te dekken. Rivera zou de actie 
aan het toeval kunnen overlaten, en 
de onnauwkeurige kracht van zijn 
wreef op de bal kunnen lozen, en 
dan maar zien. Maar hij kiest voor 
rationaliteit. Hij draait zijn enkel 
open (ik heb vrouwen waaiers zien 
openvouwen zonder zelfs maar in de 
buurt te komen van die elegantie), en 
kiest voor het schot met binnenkant 
voet, wetenschappelijk, geometrisch, 

wellicht minder krachtig, maar geboren 
om nauwkeurig te zijn: hij heeft een 
idee, en voor dat idee heeft hij geen 
kracht nodig, maar nauwkeurigheid. 
Het is een idee dat het begrip te boven 
gaat van een keeper die uit positie 
staat en plotseling wordt verteerd door 
de dierlijke inspanning om in zijn 
hol terug te keren voordat de vijand 
arriveert. Het is een vals en geniaal 
idee: het dier te overrompelen door de 
bal niet in de grote leegte die voor het 
dier ligt te schieten, maar in de kleine 
leegte achter hem: de enige plek waar 
hij fysiek gezien onmogelijk bij kan. In 
feite hoefde hij alleen maar recht op 
Maier te schieten, erop vertrouwend 
dat die in de tussentijd wel ergens 
ander zou zijn. Dat deed Rivera. De 
bal ging vlak langs Maier heen, maar 
er leken kilometers tussen te zitten. 
Goal. Dé goal. Een groot deel van de 
Italiaanse mannen van mijn generatie 
bewaart nog de fysieke herinnering aan 
die Rivera-trap aan de binnenkant van 
hun rechtervoet. Zonder flauwekul. 
Wij hebben die bal gevoeld, die zullen 
we altijd blijven voelen, we kennen 
de meest intieme trillingen ervan, 
we weten precies wat voor geluid 
hij maakt. En elke keer dat we met 
binnenkant voet schieten, verwijzen 
we naar die ene trap, en het doet er 
niet toe of dat op een strand is, en de 
bal zo’n schuimrubber ding dat een 
of andere stomme beachvolleyballer 
uit zijn handen heeft laten glippen, 
en jij een dreumes van tien kilo op de 
arm hebt, en op je gezicht de blik van 
iemand wiens laatste voorzet vanaf 
de achterlijn een eeuw geleden is; dat 
doet er niet toe: gewicht op links, enkel 
opendraaien, tik, binnenkant rechts: 
respect, kinderen, dat is een schot 
waarvan dertig jaar geleden de kiem is 
gelegd, op een avond in juni, pyjama’s 
en muggen.

 Waarom dat allemaal nog 
steeds zo’n impact heeft, geen idee. 
Ik bedoel, het was gewoon een 
wedstrijd, hoe geweldig ook. Wat 
is er gebeurd dat we die zo gingen 
mythologiseren? Eerlijk gezegd heb 
ik dat nooit echt begrepen. Ik kan 
maar twee verklaringen bedenken. 
We hadden de juiste leeftijd. Dat is 
alles. We hadden de leeftijd waarop 
dingen onvergetelijk zijn. En verder: 
wij hebben die wedstrijd gewonnen, die 
avond. Het lijkt onbenullig, maar zal ik 
eens zeggen wat het meest absurde van 
deze hele kwestie is? Dat als je tegen 
een Duitser over die wedstrijd begint, 
misschien een beetje samenzweerderig, 
alsof je een waanzinnige, zelfs intieme 
herinnering deelt, nou, dan kan hij 
zich die wedstrijd maar nauwelijks 
herinneren. Ik bedoel, hij herinnert 
zich hem wel, maar het is nooit bij 
hem opgekomen dat het iets meer 
zou zijn dan gewoon een wedstrijd. 
Sterker nog, ze hebben altijd een beetje 
zo’n houding alsof ze het beschouwen 
als een bizarre, kolderieke wedstrijd, 
niet al te serieus. Voor hen is die 
geen mythe. Het is geen plaats van 
de herinnering. Het is geen leven 
dat geschiedenis is geworden. Het 
is gewoon een wedstrijd. Hooguit 
beginnen ze over Beckenbauer die 
de extra tijd speelt met tape om 
zijn schouder en zijn arm in een 
mitella. Wablief? Jij hebt het over een 
waanzinnig diner en zij beginnen over 
de gekookte aardappels? Kom op, 
man. Die kerel speelde toch al zo stijf 
als een bezemsteel, ook als hij niet in 
het verband zat, altijd maar met zijn 
wreeftrap, die opschepper, vraag hem 
eens naar De Sisti, die heeft hij niet 
eens gezien, de hele wedstrijd niet, dat 
zeg ik je, ga die wedstrijd nog maar 
eens kijken en dan hebben we het er 
wel over, wat nou Beckenbauer, ga 
nog maar eens kijken, tik, binnenkant 

rechts, wat nou wreef, en trouwens, het 
keerpunt van die wedstrijd zit volgens 
mij in de 91ste minuut, wat ik je zeg, 
nee, hoezo Schnellinger, ik bedoel in 
de 91ste, jij weet dat waarschijnlijk niet 
meer, maar op dat moment werd alles 
bepaald, wissel, Rosato eruit, Poletti 
erin, ik zeg je dat de wedstrijd op dat 
moment kantelde, ga hem nog maar 
eens kijken als je me niet gelooft… Wat 
zeg je? Niet te geloven, die vent weet 
niet eens wie Poletti is...

(10 juni 2000)
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En allemaal zullen we ons herinneren 
waar we op dat moment waren. We 
reden in de auto op zoek naar een 
parkeerplek, we stonden met ons 
hoofd in het vriesvak op zoek naar 
de paella, we zaten voor de computer 
op zoek naar de juiste zin. Toen ging 
je telefoon, en was er die vriend, 
dat familielid, die collega die een 
onwaarschijnlijk verhaal ophing over 
vliegtuigen en wolkenkrabbers, ach 
donder op, toe, laat me met rust, ik 
heb toch al een vermoeiende dag, 
maar hij lacht niet en zegt: ik zweer 
je dat het waar is. We zullen ons het 
ogenblik herinneren dat we in die stem 
een zweem van ironie probeerden te 
vinden, die er niet in zat. Ik zweer 
je dat het waar is. En we zullen niet 
vergeten wie de eerste persoon was die 
we belden, meteen daarna, en evenmin 
die gedachte – onmiddellijk, onnozel 
maar ongelooflijk reëel –, ‘Waar is mijn 
kind?’, mijn kinderen, mijn moeder, 
mijn vriendin, een nutteloze vraag, 
komisch zelfs, dat snap je meteen 
daarna, maar intussen is die wel bij 
je opgekomen – de geschiedenis dat 
zijn wij, het was alleen maar een 
regel in een songtekst van Francesco 
De Gregori, maar nu snap ik wat hij 
daarmee bedoelde –, wakker worden 
met de geschiedenis recht voor je neus. 
Duizelingwekkend.

 We weten niet eens precies 
wat er is gebeurd. Maar het gevoel 
is in elk geval wel heel precies: veel 
dingen zullen nooit meer zijn zoals 
voorheen. En veel dingen zullen nooit 
meer zijn, punt. Ik ben jaloers op de 
intelligentie en de helderheid van 
hen die in staat zijn, hier en nu, om 
te begrijpen welke dingen dat zijn, 
en ons dat te vertellen. Ik wacht vol 

vertrouwen af. En intussen blijf ik 
onwillekeurig denken aan dat zinnetje 
dat iedereen uitspreekt, obsessief, 
zonder angst om banaal te klinken: het 
is net een film. Het is zo voor de hand 
liggend, maar toch blijft iedereen dat 
zinnetje herhalen, en er moet wel iets 
in zitten dat we willen zeggen maar 
niet kunnen begrijpen, iets wat we in 
ons hoofd hebben, en dat belangrijk is, 
maar dat we er toch niet uit weten te 
krijgen. Ik bekijk het van alle kanten 
in mijn hoofd, dat zinnetje, en het 
begint tot me door te dringen dat er 
iets niet klopt, aan wat ik op tv zie, 
en datgene zijn niet de doden, de 
wreedheid, de angst, het is nog iets 
anders, iets subtielers, en terwijl ik 
voor de zoveelste keer dat vliegtuig 
zie draaien en op die totempaal zie 
mikken, die staat te fonkelen in het 
ochtendlicht, begrijp ik datgene wat me 
werkelijk ongelooflijk lijkt, en ook al 
voelt het gruwelijk om het te zeggen, 
ik probeer het toch te zeggen: het is 
allemaal te mooi. Er is een overdreven 
surplus aan heldere symboliek, aan 
zuiverheid van de handeling, aan 
grootsheid, aan verbeelding. In die 
achttien minuten tussen de twee 
vliegtuigen, in het verloop van andere 
echte en onechte aanslagen, in de 
onzichtbaarheid van de vijand, in 
het beeld van een president die uit 
een schooltje in Florida vertrekt om 
zich te gaan verschuilen in de hemel, 
dat alles bevat te veel dramaturgisch 
meesterschap, te veel Hollywood, te 
veel fictie. De geschiedenis was nooit 
zo geweest. De wereld heeft geen tijd 
om zo te zijn. De werkelijkheid begint 
geen nieuwe alinea, zoekt niet het 
juiste werkwoord, schrijft geen fraaie 
zinnen. Dat doen wij, wanneer we over 
de wereld vertellen. Maar de wereld 
op zich is ongrammaticaal, smerig, en 
haar interpunctie is een zooitje. Dus 
waarom is het verhaal dat ik op dat 

tv-toestel zie gebeuren zo perfect? 
Waarom is het al perfect voordat het 
wordt verteld, meteen op het moment 
dat het gebeurt, zonder iemands hulp?

 Dan meen ik iets te begrijpen 
van dat zinnetje dat zo obsessief 
wordt herhaald: het is net een film. 
Dat herhalen we omdat we daarmee 
een specifieke angst proberen uit te 
drukken, een ongekende angst, die 
we nooit eerder hebben gehad: het 
is niet alleen de verbazing omdat 
je fictie werkelijkheid ziet worden, 
het is de ontzetting dat je de ergste 
werkelijkheid ziet gebeuren alsof het 
fictie is. Als je je de man voorstelt 
die dit alles heeft bedacht kun je 
misschien nog wel de wreedheid 
verdragen van wat hij heeft bedacht, 
maar wat je niet kunt verdragen is 
de esthetische exactheid waarmee hij 
het heeft bedacht: hoe hij het heeft 
gedaan is minstens zo angstaanjagend 
als wat hij heeft gedaan. Het 
maakt ons doodsbang omdat het is 
alsof iemand ons, ineens en op zo 
spectaculaire wijze, de werkelijkheid 
heeft ontnomen: het is alsof diegene 
ons heeft laten weten dat er niet meer 
twee dingen zijn, de werkelijkheid 
en de fictie, maar nog maar één, de 
werkelijkheid, die nu alleen nog maar 
kan plaatsvinden op de manieren van 
het andere, de fictie; en niet alleen 
voor de grap, in tv-uitzendingen 
waarin echte mensen nep worden om 
te doen alsof ze echt zijn, maar iedere 
gruwelijke, opzienbarende en plechtige 
realiteit. Het leek een spel: nu is het 
dat niet meer.

 Ik weet niet. Wie het weet zal 
me uitleggen wat er is gebeurd op 11 
september 2001, en wat er voorgoed 
is veranderd, gisteren. Ik bedenk 
alleen maar dat wat er onder andere 
ook gebeurd is, is dat er kortsluiting 

is ontstaan in het geraffineerde 
mechanisme waarmee onze beschaving 
al heel lang met vuur speelde en de 
werkelijkheid drogeerde door die een 
kant op te duwen van performances die 
alleen binnen het bereik van de fictie 
lagen. We dachten dat we dat spelletje 
voldoende in de hand konden houden. 
Maar ergens is iemand de controle 
verloren. In naam van ons allemaal. 
Nu is het gemakkelijk om hem voor 
gek uit te maken, maar het is duidelijk 
dat hij behept is met een gekte die 
nogal veel voorkomt in de familie. 
We hebben die vrolijk gecultiveerd: 
en hier zitten we dan, met de tv voor 
onze neus die dit gepolijste, volmaakte 
verhaal voor ons ontvouwt, hier zitten 
we dan, met het vage vermoeden dat 
wij de zaterdagavondshow van een 
ander vormen. Hier zitten we angstig 
om ons heen te kijken, alleen om 
te verifiëren dat dit alles leven is, of 
misschien dood, maar niet een film.

(12 september 2001)

11 september 2001
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Iedereen zegt steeds: het is oorlog. Zou 
kunnen. Maar het is wel een vreemde 
oorlog.
 Eén ding valt me op: het is 
een oorlog zonder grenzen. Niet in de 
zin dat die oorlog overal is, maar in 
de zin dat er geen fysieke grenzen zijn 
om te verdedigen, of aan te vallen, of 
om de troepen heen te sturen, of om 
te versterken. Als je uit het concept 
oorlog het concept grens weghaalt, hou 
je niet veel meer over dan een term 
die weinig betekent, misschien wel 
niets. Hebben er ooit oorlogen zonder 
grenzen bestaan? Wanneer twee 
vijanden echt geen gemeenschappelijke 
grens hadden waar ze elkaar konden 
afmaken, gingen ze er wel een zoeken: 
Vietnam, bijvoorbeeld. Maar waar zijn 
de grenzen van deze oorlog, waar is de 
frontlinie, waar is de vijand opgesteld? 
Het feit dat daar geen duidelijk 
antwoord op is, zou te denken moeten 
geven: het is een anomalie die ons iets 
te leren heeft.

 Ik wil proberen het te 
vereenvoudigen. Waar het idee van 
grens vervalt, vervalt het idee dat de 
vijand de ander is. Als er geen grens 
is tussen jou en hem, zijn jij en hij 
op de een of andere manier een en 
hetzelfde. De vijand is in jou. Dat 
is in psychologisch opzicht, en niet 
alleen daarin, een angstaanjagend idee. 
Vandaar dus dat ook bij deze oorlog, 
ondanks het overduidelijke ontbreken 
van grenzen, de hele planeet bezwijkt 
onder de drang om daar toch naar 
op zoek te gaan: men begint met het 
identificeren van de vijand in Bin 

Laden, maar aangezien het terrorisme 
van nature nomadisch is en geen 
stabiele grenzen biedt, gaat men een 
stapje verder en trekt een denkbeeldige 
lijn tussen de islamitische wereld en 
de westerse wereld, die een prachtige 
grens zou vormen, ware het niet dat die 
dus inderdaad denkbeeldig was: het is 
een lijn die twee beschavingen scheidt, 
oké, maar hij rammelt aan alle kanten 
en het is beslist geen compact, lineair 
oorlogsfront. Zodoende kijkt men nu 
dus, grappig genoeg, naar Afghanistan 
en Pakistan, in de hoop om in elk 
geval daar de helderheid van grenzen 
te vinden, de properheid van staten 
die duidelijk vijanden zijn, de oude 
geruststellende realiteit van grenzen 
om aan te vallen, of waarachter je 
iets kunt bombarderen. Men kijkt 
die kant op omdat de aanwijzingen 
daarheen voeren, maar ook omdat we 
daar de oorlog vinden zoals we die 
kennen, zoals we hebben geleerd die 
uit te vechten, zoals we die kunnen 
verdragen. Het alternatief, ja, dat zou 
pas duizelingwekkend angstaanjagend 
zijn: er zijn geen grenzen, de vijand is 
niet meer tegenover ons, maar in ons. 
Het is dat alternatief dat we, terecht, 
weigeren in overweging te nemen. 
En het is paradoxaal, want nuchter 
bekeken is dat alternatief het meest 
waarschijnlijk. Ik probeer het uit te 
leggen.

 Het is misschien een banale 
observatie, maar als je denkt aan de 
jaren vanaf de Tweede Wereldoorlog 
tot nu, en aan de verschillende 
botsingen tussen het Westen en het 
Rijk van het Kwaad van dat moment, 
moet je wel opmerken dat het aantal 
fysieke kilometers dat bij die oorlogen 
was betrokken steeds kleiner werd, 
tot aan het absurde: van de frontlinies 
in WOII tot aan de paar kilometer 
front van het Israëlisch-Palestijnse 

conflict, met daartussenin Korea, 
Vietnam, Irak en Servië, zie je een 
duizelingwekkende inkrimping van 
de fysieke ruimtes waarin het Westen 
een grens heeft weten te vinden 
om strijd aan te leveren. Dat is niet 
toevallig. Het is het gevolg van een 
welbekende tactische keuze: de in die 
decennia toegepaste tactiek om de 
vijand in ons op te nemen in plaats 
van te verpletteren, hem te kopen 
in plaats van te verwoesten, hem in 
onze eigen markten te incorporeren in 
plaats van hem te verslaan. Tientallen 
jaren van een dergelijke tactiek 
(sommigen noemen het globalisering), 
onvermoeibaar en ingenieus toegepast, 
hebben dan ook tot gevolg gehad dat 
de vijand de grond onder de voeten 
vandaan werd getrokken, en het 
aantal riskante grenzen drastisch werd 
verlaagd: tegenwoordig is immers het 
deel van de planeet dat kan zeggen dat 
het werkelijk onafhankelijk is van het 
geld van het Westen, en dat zich dus 
de luxe zou kunnen permitteren om er 
vijand van te worden, zeer gering; als 
we dan ook nog de onderontwikkelde 
landen daarvan aftrekken (zonder 
de kracht om oorlog te voeren) en 
die waarin het verzet te maken heeft 
met de mythomanie van een despoot 
(Qadhafi of Saddam Hoessein), dan 
is er vrijwel geen deel van de planeet 
meer dat werkelijk vijandig is. Kort 
samengevat: het Westen beslaat 
nu vrijwel alles. En dat betekent: 
nul grenzen. De oorlog die op 11 
september is uitgebarsten lijkt, met 
symbolische, verblindende exactheid, 
de apotheose van dat proces. Een 
definitief tot nul terugbrengen van 
de grenzen en een haast globale 
unanimiteit in de veroordeling van 
de aanval op de vs. Tot een paar jaar 
geleden zou dat sciencefiction zijn 
geweest, maar nu is het de wereld 
zoals die werkelijk is, op dit moment. 

Eén enkel systeem, ongetwijfeld zeer 
fragiel, slechts een opzetje, maar 
wel eindeloos, dat ‘het andere’ bijna 
tot nul heeft gereduceerd. Wat kan 
‘oorlog’ betekenen voor een dergelijk 
systeem? Een botsing met iets wat 
van buiten komt? Niet echt. En dus: 
het bezwijken of het verzet van een 
deel van zichzelf. Het zou logisch zijn 
om te denken: de vijand zit binnen 
het systeem, niet erbuiten. Hoe 
onaangenaam het ook moge lijken, het 
meest logische zou zijn om te denken: 
de vijand zit vanbinnen. Daar moet je 
hem zoeken.

 Ik hoor de vraag al: maar 
wie heeft het dan gedaan? Een 
republikeinse lobbyist, een Aziatische 
businessman die buiten de boot was 
gevallen, een Zweedse miljardair in een 
geloofscrisis? Ik realiseer me dat het op 
die manier grotesk klinkt. Maar daar 
wil ik iets over zeggen. Heel eenvoudig: 
zijn we er wel zo zeker van dat Bin 
Laden is te definiëren als ‘het andere’ 
dan het Westen? Waar komt zijn geld 
vandaan? Waarom is hij miljardair? 
Met wie heeft hij zaken gedaan 
waardoor hij rijk werd? Heeft hij goud 
gevonden in een geheime vallei buiten 
de geglobaliseerde wereld? Hoeveel 
geld hebben we in zijn zak gestopt? 
En hoeveel geld heeft hij in onze zak 
gestopt, waardoor het al die jaren 
meedraaide in de bloedsomloop van de 
westerse rijkdom? Probeer eens heel 
even alles te resetten en hem zo voor 
te stellen: een zakenman als zovele, 
die echter op een gegeven moment 
in verzet komt tegen het systeem. Zo 
onwaarschijnlijk is dat ook weer niet, 
toch? We vinden het geruststellend 
om hem te beschouwen als een vijand 
die van buiten komt, punt. Maar als 
we hem beschouwen als een cel van 
het systeem, in alle opzichten identiek 
aan de andere, die op een gegeven 

Nu het conflict 
geen grenzen meer 
heeft
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moment doordraait en het organisme 
van binnenuit begint te verslinden, dan 
zitten we helemaal niet zo ver van de 
werkelijkheid af. Natuurlijk oefent hij 
geen druk uit op de grenzen: hij graaft 
van binnenuit. Hij verorbert de Twin 
Towers: en dat kan hij doen, want hij 
is hier, niet daarbuiten, niet aan de 
andere kant van grenzen die niet meer 
bestaan.

 Ik kan me vergissen, maar 
volgens mij is 11 september het wrede 
prototype van datgene wat de toekomst 
zou kunnen worden. Ik geloof niet dat 
het ooit mogelijk zal zijn die aanval toe 
te schrijven aan iemand die volledig 
losstaat van het doelwit. Ik denk dat 
op dat moment een mogelijk nieuw 
tijdperk is geopend, waarin een oorlog 
altijd of grotendeels een botsing zal zijn 
tussen het systeem en delen daarvan 
die, fysiologisch gezien, degenereren of 
aan de controle ontsnappen. Ik denk 
dat we nu we de hele wereld aan de 
zijde van de Amerikanen geschaard 
zien, niet moeten denken dat de vijand 
zwak of geïsoleerd is, maar dat de 
vijand nooit meer zal komen van de 
kant waar hij voorheen altijd vandaan 
is gekomen. Ik denk dat het streven 
om één verenigde, vreedzame planeet 
te zijn – een prachtig streven – nooit 
een volmaakte wereld zal opleveren, 
maar een wereld waarin het woord 
‘oorlog’ iets zal betekenen waaraan 
wij niet gewend zijn. Ik denk dat de 
grenzen, nadat ze van het oppervlak 
van atlassen zijn verdwenen, zullen 
voortbestaan in het weefsel van het 
systeem, als lijnen die het verticaal 
doorsnijden in plaats van dat ze 
de geometrieën van een oorlog 
horizontaal op het oppervlak van 
de aarde aftekenen. Ik denk dat Bin 
Laden, net zoals de anarchist van 
een Zwart Blok die etalageruiten 
kapotslaat met Nikes aan zijn voeten, 

zich aan de andere kant van de grens 
bevindt, maar dan van een verticale 
grens, niet langer horizontaal, die 
niets meer te maken heeft met de 
oude grenzen en die wij nog niet 
kunnen lezen. Ik denk dat de droom 
om één globaal land te worden – een 
prachtige droom – alleen kan worden 
gerealiseerd door middel van geweld, 
collectief lijden, en het grotendeels 
opheffen van de bescherming der 
zwakkeren en verslagenen: en ik denk 
dat dit alles niet zal worden uitgewist, 
maar zal blijven bestaan als een wond 
die gedoemd is van binnenuit in het 
systeem te gaan etteren, middels een 
slopende oorlog die we niet meer 
kunnen uitvechten, maar die niet 
minder onvermijdelijk zal zijn dan 
de oude oorlogen die we eeuwenlang 
hebben uitgevochten. Ik denk dat 
dit alles heel veel weg heeft van een 
sciencefictionverhaal. Maar ik heb 
gezien hoe een Boeing de muren van 
Manhattan doorboorde. En ik weet dat 
fantaseren over de toekomst vanaf dat 
moment een handeling is geworden die 
je zonder behoedzaamheid en zonder 
schaamte moet verrichten.

(14 september 2001)

Wat ik me herinner van vriendschap 
in de tijd dat Facebook nog niet 
bestond, evenmin als internet, e-mail 
of sms’jes, heb ik opgeschreven in 
Emmaüs, in de vriendschap van die 
vier zeventienjarige jongens waar de 
roman over gaat. Boeken zijn nooit 
domweg de waarheid, maar het is wel 
waar dat wij min of meer zo waren, 
zoals die vier. Iets wat ik me goed 
herinner, bijvoorbeeld, is dat wij 
vriendschap zagen als de verlenging 
van een overtuiging: of die nu religieus 
was, zoals in ons geval, of seculier, of 
politiek, dat maakte niet uit. Torino 
Football Club was ook goed. Maar 
die gemeenschappelijke overtuiging 
was belangrijk, gewoon sympathie of 
welke andere sentimentele band dan 
ook zou niet genoeg zijn geweest. 
Wij werden bijeengehouden door 
de zekerheid dat we gezamenlijk 
een of andere ondergrondse oorlog 
uitvochten, waar we eigenlijk niet eens 
veel van begrepen. Al met al zochten 
we in vrienden niet zozeer verlichting 
voor onze eenzaamheid, dan wel 
het lidmaatschap van een of ander 
collectief heldendom. Dat verleende 
die banden iets noodzakelijks, of 
misschien wel iets heiligs, waar we 
bezeten van waren. We vonden er een 
vastigheid in, een onvermijdelijkheid, 
die we nergens anders vonden.

 Het spreekt voor zich dat 
we geen vrienden hadden die geen 
hartsvrienden waren. Net zoals het 
viertal in Emmaüs bouwden wij in 
onze jeugd vriendschappen op een bel 

Vriendschap 
in het pre-
facebooktijdperk
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van misère. Wanneer die er niet was, 
verzonnen we die gewoon, denk ik. 
Maar altijd herkenden we elkaar op 
basis van een diepe wond, en gaven 
we om elkaar – en veel ook – door 
het geheim van onze droefheid met 
elkaar uit te wisselen. Bij ons thuis 
wisten ze er weinig van, en de rest 
van de wereld helemaal niets: maar de 
ruimte van die ellende, die we geheim 
hielden, dicteerde de omtrek van een 
uiterst besloten oord waartoe juist 
vriendschappen, en alleen die, toegang 
hadden. Vrienden zijn betekende dus 
dat je een geheim deelde. En weemoed 
uitwisselde. Ik bedoel niet dat we 
depressief of pathetisch romantisch 
waren (misschien waren we dat ook 
wel een beetje, maar daar gaat het niet 
om), ik bedoel dat wanneer we het 
toppunt van nabijheid zochten, we 
dat gemakkelijker konden wanneer 
we de schaduw van onze donkerste 
gedachten betraden, omdat we daar de 
perfectie vonden. Opgewektheid was 
minder interessant. Geluk merkten we 
niet op.

 En aangezien Facebook 
nog niet bestond, betekende het dat 
je dingen ging doen als je vrienden 
was. Niet over dingen praten, of 
erover vertellen, maar ze doen. Als 
ik me exacte momenten probeer 
te herinneren die vriendschap 
betekenden, zie ik scènes voor me 
waarin we altijd iets aan het doen 
waren. En nooit thuis. Er bestond een 
strikte relatie tussen van je luie reet 
komen om dingen te gaan doen en 
het beleven van vriendschappen. Ook 
wanneer we elkaar schreven, dat was 
iets bijzonders, het kwam maar zelden 
voor, en dus was ook een brief veel 
meer een daad dan een manier van 
communiceren. Het was een handeling. 
De eindeloze telefoongesprekken (ik 
kan niets bedenken wat dichter in de 

buurt kwam van het dagelijkse chatten) 
bewaarden we voor vriendinnetjes: 
onder ons zou dat absurd zijn geweest. 
We praatten veel, natuurlijk, maar over 
dingen die in een handeling besloten 
zaten, en tijd gelegitimeerd door 
andere tijd, besteed aan een of ander 
klusje. We zouden het ontzettend 
ledig hebben gevonden om via de 
computer met elkaar om te gaan. 
Dan hadden we niet geweten wat we 
tegen elkaar moesten zeggen. Terwijl 
daarentegen zelfs alleen al het ‘samen 
naar huis lopen na het voetballen’ een 
perfecte ruimte werd, van memorabele 
wandelingen, en woorden waar we 
langdurig op hadden gebroed. Het 
zweet op ons lijf had ermee te maken, 
en onze schoenen met losse veters, 
en de vreselijk smerige bal in onze 
handen, die we lieten stuiteren. Een 
venster op een scherm, dat zou ons 
zijn voorgekomen als een gekunstelde 
noodoplossing, bij gebrek aan beter.

 Dat alles dwingt ons ertoe 
om vaak te concluderen, met een 
verouderde term, dat dat toen 
‘diepgaande vriendschappen’ waren. 
Impliciet willen we daarmee zeggen dat 
die op Facebook dat niet zijn. Maar de 
werkelijkheid is niet zo eenvoudig. Als 
een term veroudert zal daar toch wel 
een reden voor zijn, en het verdwijnen 
van een bepaald profiel, voor het 
woord ‘diepgang’, moet ons toch iets 
leren. Het was de term waarmee we 
een bepaalde intensiteit aanduidden, 
maar het was waarschijnlijk een 
onnauwkeurige term. Die verwees naar 
coördinaten (oppervlakte, diepgang) 
die de wereld vrijwel zeker niet heeft: 
tegenwoordig komen ze ons voor als 
een wat kinderlijke vereenvoudiging, 
en verhouden ze zich tot de werkelijke 
ervaring als een tekenfilm tot een 
3D-film. Armoedige instrumenten, 
zou je haast zeggen. We hebben dus 

wel de herinnering aan een bepaalde 
intensiteit, maar slechts weinig zekere 
termen om die nauwkeurig mee aan 
te duiden. Daarom lijkt het lastig om 
conclusies te trekken die niet zomaar 
cafépraat zijn. Ik kon hooguit een 
observatie noteren die bovendien de 
beperking heeft dat die verwijst naar 
mijn persoonlijke ervaring: over het 
algemeen lijkt de ‘diepgang’ die ik 
terugblikkend aan die vriendschappen 
toeschrijf geen invloed te hebben 
gehad op hoe bestendig die waren. 
Sommige zijn verdwenen, andere zijn 
gebleven, alsof er geen regel voor is: 
het lijkt verdomd willekeurig. En al 
heb ik nog steeds een hechte band 
met jongens met wie ik naar huis liep 
na het voetballen, het is ook zo dat 
een heleboel andere vriendschappen 
die al even ‘diepgaand’ waren op een 
verbijsterend vanzelfsprekende manier 
zijn verdwenen, alsof die geen enkel 
houvast hadden, en er warempel niet 
de minste noodzaak voor was. Soms 
volstond de minste verschuiving, iets 
heel onbenulligs, en dan waren ze er 
al niet meer. In plaats van ingezette 
stenen bleken het stenen die op iets 
glibberigs waren neergezet: en dingen 
van steen vormen een categorie die 
alleen in de fantasie een noodzakelijk 
verband heeft met bestendigheid. Toen 
wij jong waren konden we het ons niet 
voorstellen, maar de waarheid is dat 
iets zowel van steen als tijdelijk kan 
zijn; wij waren dat. Wij waren rolling 
stones, zoals ons later werd geleerd 
door iemand die het, zonder het te 
weten, al helemaal had begrepen. 

(30 januari 2010) 
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Als je boeken schrijft voor de kost, 
ben je hoe dan ook altijd op jacht naar 
verhalen. Een manier om die te vinden 
is lezen: wat dan ook, wanneer dan 
ook. Soms zit je uren van alles door te 
bladeren en neem je alleen maar wat 
kruimels mee naar huis; andere keren 
laat je je blik op een pagina vallen en 
vind je je volgende roman. Zo gaat 
dat. Maar af en toe gebeurt het ook 
dat je een ware goudmijn aantreft. Een 
willekeurig voorbeeld: de zondagbijlage 
La Domenica van het dagblad La 
Repubblica. Die hou ik al tien jaar 
in de gaten, en mijn notitieboekje 
staat vol stompjes verhalen die daar 
vandaan komen: vaak is het ook alleen 
maar een naam, of een datum. Ze 
vormen, voor mij die ze noteert, de 
kiem van een mogelijk verhaal, of zelfs 
een roman. Ze vormen de mogelijke 
aanwijzing voor een heleboel dingen. 
Ik heb een apart beroep.

 Hoe het ook zij, omdat 
ik op de een of andere manier dat 
tienjarig jubileum moest vieren, 
besloot ik een deel van de buit terug 
te geven. Ik sloeg mijn notitieboekje 
open, nam er tien aantekeningen uit 
die afkomstig zijn uit La Domenica, 
en bedacht om ze hier op te dissen. 
Wat ik duidelijk wil maken is dat de 
verhalende journalistiek een virus in 
het bloed heeft: voor je het weet raak 
je besmet, en val je eraan ten prooi. 
Dus vol dankbaarheid en bewondering 
presenteer ik hier de reportage van tien 
gevallen waarbij ik uit La Domenica 
een flintertje werkelijkheid of fantasie 
jatte, waarbij ik in elk geval op dat 
moment meende dat ik er een roman 
uit zou kunnen halen.

1. De perfecte strafschop - Januari 
2005. Ik lees een artikel over een gek 
die het in zijn hoofd heeft gehaald te 
bestuderen wat het perfecte systeem 
is om een strafschop te nemen. Tot 
mijn verbijstering verneem ik dan 
dat het geen gek is, maar iemand die 
in Oxford is afgestudeerd. Naam: 
Ronald Ranvaud (typisch een naam 
voor een romanfiguur). Tegenwoordig 
doceert hij fysiologie en biofysica 
aan de universiteit van São Paolo 
in Brazilië (en op dat punt begint er 
iets te dagen...). Zijn idee is dat als 
je de dingen grondig bestudeert, je 
het toeval tot nul reduceert, en de 
rest is wetenschap. Hij werd sterk 
aangemoedigd in dat idee toen hij 
een Braziliaanse spits de volgende 
uitspraak hoorde doen: ‘Natuurlijk, je 
hebt geluk nodig, maar ik heb gemerkt 
dat hoe meer ik train, hoe meer geluk 
ik heb.’ (Even denk ik aan een roman 
waarin iemand jarenlang de perfecte 
methode voor het nemen van een 
strafschop bestudeert, en intussen 
stort zijn hele leven in zonder dat 
hij er ook maar iets van snapt. In de 
slotscène neemt de man, inmiddels 
totaal geruïneerd, met blote voeten een 
strafschop, in een openbaar plantsoen, 
tegen een kind van zeven, op een doel 
gevormd door een trui en een slapende 
hond. Nooit geschreven. Dat boek, 
bedoel ik: ik kwam er maar niet uit of 
hij zou scoren of niet.) 

2. Meneer Moplen – In december 
2004 stuit ik op een artikel dat is 
gewijd aan Moplen. Hoezo nog 
nooit van gehoord? Luister: mijn 
generatie is ermee opgegroeid, met 
Moplen. Het was eigenlijk een soort 
plastic: maar dat bestond toen nog 
niet. Tegenwoordig wordt plastic 
gedemoniseerd, maar besef dat het 
destijds werd gezien als een voorbode 
van het paradijs (men had nogal 

bescheiden ideeën over het paradijs). 
Uit het artikel verneem ik dat Moplen 
werd uitgevonden door een Italiaan 
met een naam als van een communist: 
Giulio Natta. (Even vat ik het plan op 
om over mijn hele jeugd te vertellen 
aan de hand van twaalf voorwerpen 
van Moplen. Algauw laat ik dat plan 
varen omdat ik er een hekel aan heb 
om boeken te schrijven die te expliciet 
autobiografisch zijn.)

3. De theorie van de kapotte ramen 
– In september 2007 lees ik, geen 
idee waarom, een artikel over ‘zero 
tolerance’, de legendarische doctrine 
van de toenmalige burgemeester van 
NY. Ik verneem dat er niks van waar 
was, maar goed. Wat me wel treft is 
de ‘theorie van de kapotte ramen’: 
die luidt dat het verval van een wijk 
niet het gevolg maar de oorzaak 
is van de criminaliteit. Verzorg de 
straten, de tuinen, de ramen, en dan 
zullen de mensen zich schamen om 
iets te jatten; zo luidde die ongeveer. 
Ter legitimering voerde ene Philip 
Zimbardo, psycholoog aan Stanford 
University, het volgende experiment 
uit: hij parkeerde een auto zonder 
nummerplaat en met de motorkap 
open in een straat in de Bronx, en 
een andere auto, in dezelfde toestand, 
in een straat in Palo Alto, Californië. 
Vervolgens bleef hij kijken wat er 
zou gebeuren. In de Bronx kwam 
er na tien minuten al een heel gezin 
om de accu mee te nemen; binnen 
vierentwintig uur was de auto totaal 
gesloopt. In Palo Alto was er een week 
lang niemand die een vinger naar de 
auto uitstak. Daarna beukte professor 
Zimbardo met een smidshamer een 
van de zijkanten in: vanaf dat moment 
kwamen er binnen de kortste keren 
van alle kanten fatsoenlijke gezinnetjes 
opdagen om alle onderdelen mee 
te nemen. Einde experiment. (Even 

stel ik me een verhaal voor met een 
wisselende montage, eerst gericht op de 
ene auto en dan op de andere. Alleen 
de geluiden, de woorden, de stemmen. 
Dan besef ik dat het een verhaal zou 
worden dat alleen ikzelf leuk vind.) 

4. De verdwenen maten – In juli 
2008 moet ik beslist een stuk lezen 
met als subliem onderwerp: de 
verdwenen maten. In de zin van alle 
meeteenheden die zijn verdwenen na 
de komst van de meter. Alleen al de 
namen zijn ontroerend: de cubitus, 
de parasang, de acre (ik leer, onder 
andere, dat de acre van middeleeuwse 
oorsprong is en dat die, ach, wat 
prachtig, stond voor de hoeveelheid 
grond die één man en één os op 
één werkdag konden omploegen). 
Terwijl ik al honderden bladzijden 
van Tsjechov en Verne heb gelezen, 
kom ik er nu pas achter hoe lang 
een Russische werst is (nee, ik vertel 
het niet) en waar die twintigduizend 
mijlen onder de zee oftewel vingt 
mille lieues sous les mers voor 
staan (een vergissing). Ergens in het 
artikel vind ik dit verhaal: ene Steve 
Thoburn, kruidenier, bleef zeven jaar 
lang hardnekkig de wet trotseren 
door zijn bananen per Engelse 
pond te verkopen en niet per kilo. 
Hij stierf door een hartaanval, kort 
nadat hij definitief was veroordeeld 
door een Engelse rechtbank. (Even 
overweeg ik serieus het verhaal van 
Steve Thoburn te verzinnen, en hem 
tot symbool van een anarchistische 
allergie voor regels te maken. Het is 
niet iets wat ik uiteindelijk gedaan 
heb; maar ik sluit niet uit dat ik het 
vroeg of laat nog zal doen.) 

5. Het vliegveld van de partizanen – In 
september 2009 vind ik een artikel 
waarin iets wordt verteld wat ik niet 
wist, ook al was het in mijn eigen 

Tien Ideeën en hoe 
ze ontstonden
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streek gebeurd: eind 1944/begin 1945 
legden de partizanen een vliegveld aan, 
stiekem, in de middle of nowhere, in 
de buurt van de rivier de Bormida. Ze 
deden er elf dagen over, met de hulp 
van mensen die zo’n beetje in de streek 
woonden. De baan was bijna een 
kilometer lang. Aangestampte aarde. 
Er landden minstens zes Amerikaanse 
vliegtuigen. Toen de Duitsers het 
ontdekten, vernietigden ze het door het 
om te ploegen. (Even denk ik aan de 
Duitser die een landingsbaan van een 
kilometer omploegt, en ik stel me voor 
dat hij plotseling gelukkig is terwijl hij 
doet wat hij thuis ook deed: het land 
bewerken. Ik zie ook de partizanen 
voor me, die ergens weggedoken zitten 
en hem vanuit de verte heen en weer 
zien lopen. Het lijkt me een schitterend 
verhaal, maar om onduidelijke redenen 
schrijf ik het uiteindelijk toch niet.)

6. De grote Fred – Ik weet niet meer 
in welke maand in 2005 ik een artikel 
vind over Fred Buscaglione, en dat 
lees ik natuurlijk, want ik ben dol op 
die man. Ik heb me altijd afgevraagd 
waarom hij niet als een grootheid 
wordt beschouwd; het zal wel iets 
te maken hebben met het feit dat 
hij uit Piemonte komt, dat ligt altijd 
ingewikkeld. Maar goed. In het artikel 
ontdek ik hoe hij is gestorven. Het 
was 6.20 uur ’s ochtends en hij reed 
met honderd kilometer per uur door 
het centrum van Rome in zijn roze 
Ford Thunderbird cabriolet, met 
roomkleurig interieur. 3 februari 1960. 
Hij knalde vol op een vrachtwagen. 
Verrukt lees ik wat die vrachtwagen 
vervoerde: blokken tufsteen. (Even 
stel ik me een verhaal voor over die 
ogenblikken. Het hoofdpersonage is, 
uiteraard, de vrachtwagenchauffeur. Ik 
weet zeker dat hij de vrouw van zijn 
leven had ontmoet in een danszaal, op 
een avond dat Fred Buscaglione daar 

zong. Uiteindelijk waren ze, om diverse 
redenen, toch niet bij elkaar gekomen 
zoals hij had gewenst. Uiteindelijk heb 
ik, om diverse redenen, dat verhaal 
nooit geschreven.) 

7. Het schrikkeljaar – In december 
2007 kan ik natuurlijk geen weerstand 
bieden aan een artikel over het 
schrikkeljaar (ik ontdek onder andere 
waarom dat zo wordt genoemd, maar 
dat is een te lang verhaal). Ik verneem 
dat paus Gregorius xiii vanwege 
onnauwkeurigheden van de kalender 
zijn astronomen flink aan het werk 
zette en er zo achter kwam dat het 
christendom door allerlei foutjes 
eigenlijk een dag of tien achterliep 
op de werkelijke tijd. Simpel zat: 
met een pauselijke bul liet hij de hele 
katholieke wereld, tijdens een nacht 
in 1582, opschuiven van 4 naar 15 
oktober. Tien dagen verdwenen in het 
niets: met alle ellende die je je daarbij 
kunt voorstellen. Wat mij echter het 
meest treft is iets anders. Aangezien 
ook de astronomen van de paus niet 
onfeilbaar waren, berekenen we de 
dagen sindsdien met een minuscuul 
overschot van drie duizendste dag 
per jaar. De bewonderenswaardige 
schrijver van het artikel wijst erop 
dat we, als we in dit tempo doorgaan, 
over slechts drieduizend jaar met z’n 
allen een dag zullen voorlopen op de 
werkelijkheid. Dan moeten we dus 
achteruit, en een dinsdag opnieuw 
beleven. (Even heb ik het idee om een 
sf-verhaal te schrijven waarin een hele 
planeet, over drieduizend jaar, één dag 
teruggaat, om de kalender weer gelijk 
te stellen met de werkelijkheid: men 
besluit voor die gelegenheid om echt 
allemaal terug te gaan en dezelfde dag 
die net voorbij is opnieuw te beleven, 
maar dan met veel meer voorkennis, 
uiteraard. Ik heb het uiteindelijk 
nooit geschreven omdat het me 

verdomd veel deed denken aan de film 
Groundhog Day.)

8. Histoire d’O – In augustus 2009 
lees ik uiteraard een artikel over 
Gallimard, de meest legendarische 
uitgeverij ooit. Ik ontdek een heleboel 
mooie verhalen. Het beste is dit: de 
baas van de zaak, Paulhan, een man 
van grote charme, had een secretaresse 
genaamd Dominique Aury: een 
sobere vrouw, met een nietszeggend 
gezicht, altijd gekleed in een donker 
mantelpakje. Ze waren minnaars, 
zoals dat wel vaker voorkomt. Later, 
toen ze rond de negentig was, biechtte 
de bovengenoemde juffrouw Aury 
op dat zij degene was die Histoire 
d’O, meesterwerk van de erotische 
literatuur, had geschreven. Dat vertelde 
ze in een interview met de New 
Yorker. (Even denk ik, uiteraard, aan 
een manier om te vertellen over een 
man die elke dag brieven dicteert aan 
een juffrouw met wie hij zonder veel 
enthousiasme, bijna plichtmatig in bed 
belandt; en dan, als hij negentig is en 
zijn leven alleen nog maar pantoffels 
en bescheiden culinaire geneugten 
behelst, ontdekt hij dat die juffrouw 
jarenlang een beroemde pornoster 
is geweest. Tot mijn geluk heb ik dat 
project vervolgens laten schieten.) 

9. De Gini-coëfficiënt - In februari 
2014 vind ik een artikel over iets 
wat me al heel lang interesseerde: de 
Gini-coëfficiënt. Dat is de index die 
algemeen wordt gebruikt om de kloof 
tussen rijk en arm in een land aan te 
geven. Er wordt in feite ongelijkheid 
mee gemeten. Uit het artikel verneem 
ik dat de index werd ontwikkeld door 
een Italiaanse statisticus, Corrado 
Gini. Het interessante eraan is dat 
een zo geniale man tijdens zijn 
leven ten minste twee verrukkelijke 
blunders beging. De eerste was dat 

hij in 1927 een goed beargumenteerd 
boek schreef met deze opmerkelijke 
titel: De wetenschappelijke basis van 
het fascisme. Nog niet tevreden, en 
eenmaal gerehabiliteerd nadat hij korte 
tijd in diskrediet was geweest na de 
val van het fascisme, schaarde Gini 
zich vol overgave achter een beweging 
waarvan de op z’n minst curieus te 
noemen doelstelling het volgende 
inhield: de annexatie van Italië bij de 
Verenigde Staten. (Even besluit ik me 
te wijden aan een verhaal waaruit met 
de noodzakelijke helderheid blijkt 
dat een man die een geniaal idee kan 
bedenken ook totaal onbekommerd, 
en in dezelfde periode, overtuigingen 
van een spectaculaire idiotie kan 
produceren. Uiteindelijk schrijf ik het 
toch niet omdat ik niet graag boeken 
schrijf die te expliciet autobiografisch 
zijn.)

10. Enkeltje Mars – Ten slotte lees ik in 
april 2013 een artikel over iets absurds: 
in Nederland zijn er mensen die serieus 
bezig zijn met de productie van een 
realityshow waarin een bepaald aantal 
mensen naar Mars vertrekt en daar 
vervolgens, om voor de hand liggende 
redenen, doodgaat. Het project heet 
Mars One. De geschatte kosten zijn 
aan de hoge kant, maar de producent 
is ervan overtuigd dat er uiteindelijk 
winst gemaakt zal worden. Dit is 
wat hij heeft verklaard: ‘Als je een 
miljard tv-kijkers hebt, stellen die 
zes miljard dollar die nodig zijn voor 
de kolonisatie van Mars ook weer 
niet zo heel veel voor.’ Voordat ik 
gedeprimeerd raak weet ik ergens in 
het artikel een nieuwtje te vinden dat 
me weer vrolijk stemt: in 1968 begon 
Juan Trippe, oprichter van Pan Am, 
met het verzamelen van reserveringen 
voor de eerste vluchten naar de maan. 
Het ticket kostte veertienduizend 
dollar. Er meldden zich wel 
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honderdduizend mensen voor de 
wachtlijst. De eerste reis was gepland 
voor dertig jaar later; maar het werd 
niks omdat Pan Am failliet ging. (Even 
denk ik dat ik het geweldig zou vinden 
om in een verhaaltje een Amerikaans 
stel van dertig te beschrijven dat op een 
avond vol overtuiging besluit een ticket 
voor de maan te kopen om daarboven 
hun zestigste verjaardag te vieren. 
Ik zie al voor me hoe ze jarenlang 
ouder worden, wat saai door een heel 
gewoon leven, maar schitterend in de 
glans van hun plan. Op de dag van 
vertrek sluiten hun kinderen hen in 
huis op, en wordt het niks. Nu ik er 
weer aan denk, zou dat niet eens zo’n 
slecht verhaaltje zijn. Wie weet schrijf 
ik het nog eens, vroeg of laat.)

(30 november 2014)

Portret Alessandro Baricco, februari 2016 
© Jef Van Eynde
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Los que aman, odian (1946) uit en 
stelde ze samen met diezelfde 
Casares en Jorge Luis Borges de 
beroemde anthologie Antología 
de la literatura fantástica (1940) 
samen.
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GUNNHILD ØYEHAUG (1975) 
is een prijswinnende Noorse 
schrijfster van romans, poëzie 
en essays. Knopen verscheen in 
2004 en wordt nu wereldwijd 
ontdekt. Het is het eerste 
boek van Øyehaug dat in 
het Nederlands verschijnt 
(Uitgeverij Podium).

GRACE PALEY (1922-2007) 
werd in New York geboren uit 
joods-Oekraïense ouders. Naast 
dichteres is ze vooral bekend als 
schrijfster van korte verhalen. In 
de jaren vijftig, zestig en zeventig 
manifesteerde ze zich ook als 
politiek activiste.

YVES PEIRSMAN (1982) 
is al heel zijn leven met taal 
bezig. Hij deed onderzoek in 
taaltechnologie aan de KU 
Leuven en Stanford University, 
en leidt momenteel zijn 
taaltechnologiebedrijf NLP 
Town. Zijn vrije tijd vult hij met 
hardlopen en verhalen schrijven. 
Momenteel werkt hij aan zijn 
eerste roman. 

KOEN RYMENANTS (1977) 
studeerde Nederlands, Engels 
en Literatuurwetenschap aan 
de KU Leuven, en promoveerde 
er op een proefschrift over het 
proza van Elsschot. Over A.L. 
Snijders schreef hij eerder in het 
tijdschrift Ons Erfdeel (2014) en 
in de bundel Tegen de schenen. 
Opstellen over hedendaagse 
Nederlandse en Vlaamse 
literatuur (2018).

KRASIMIR SAVOV is geboren in 
Sofia en woont in Brussel sinds 
2009. Hij werkt als media-expert 
bij het Europees parlement. Hij 
houdt van literatuur, voetbal 
en cafés (niet altijd in deze 
volgorde).

SIGNE SCHMIDT KJØLNER 
HANSEN (1986) is een 
Deense schrijfster, biologe en 
kunstenares die momenteel 
in Amsterdam woont. Haar 
debuutnovelle Een kleine kamer 

(2016) werd uitgebracht door 
de Deense uitgever Emancipa(t/
ss)ionsfrugten. In oktober 2018 
neemt ze deel aan Fermenting 
Feminism in het Medical 
Museion te Kopenhagen. 

YELENA SCHMITZ 
studeert Woordkunst aan 
het Conservatorium in 
Antwerpen. Ze schrijft, 
maakt radiodocumentaires 
en is redacteur bij literair 
tijdschrift ZINK. In 2017 won 
ze de Nieuwe Types Prijs 
voor beste afstudeerwerk 
van een Nederlandstalige 
schrijfopleiding. Ook won 
ze de Korte Golf Radioprijs. 
Yelena publiceerde o.a. in De 
Internetgids, De Titaan, ZINK en 
ging afgelopen zomer mee met 
deBuren op schrijfresidentie 
naar Parijs.

HILDA SCHRAA (1960) vertaalt 
uit het Italiaans en het Kroatisch. 
Ze vertaalde o.a. werk van 
Sciascia, Marone, Accerboni, 
Pecoraro en Domenico Rea.

MANON SMITS (1967) 
studeerde Engels en Italiaans 
in Nijmegen en Rome en werkt 
sinds 1995 als literair vertaler. Ze 
vertaalt uit het Italiaans onder 
meer werk van Alessandro 
Baricco, Silvia Avallone en 
Edoardo Albinati. Uit het Engels 
vertaalt ze werk van Emma 
Donoghue en Elif Shafak.

A.L. SNIJDERS (1937) werd 
bekend door zijn zkv’s, ‘zeer 
korte verhalen’. Hij schreef er 
inmiddels zo’n 2500. Sinds 
2006 publiceert hij de zkv’s 
bij uitgeverij AFdH. Snijders 
startte zijn schrijfcarrière als 
columnist in de jaren negentig 
bij de Amsterdamse krant Het 
Parool. In 2010 werd aan hem 
de Constantijn Huygensprijs 
toegekend. In 2012 werd een 
tweejaarlijkse A. L. Snijdersprijs 
voor het zeer korte verhaal in 
het leven geroepen. In 2018 
verscheen Het oog van de naald, 

de verzamelde zkv’s van 2015 en 
2016.

PAULA STEVENS (1955) 
vertaalde o.a werk van Per 
Petterson, Herbjørg Wassmo, 
Karl Ove Knausgård en Lars 
Saabye Christensen. Momenteel 
werkt ze aan Ferskenen van 
Johan Harstad. In 2010 ontving 
ze de Amy van Marken-prijs voor 
haar gehele vertaaloeuvre.

FRANK VAN DEN HOUTE 
(1960) woont in Grimbergen, 
waar hij verbonden is aan het 
gemeentelijk onderwijs. Hij 
runde in de periode 1990-2008 
verschillende ornithologische 
tijdschriften. Met het schrijven 
van poëzie en korte verhalen is 
hij pas dit jaar begonnen. 

HENK A. VAN DER LIET is 
hoogleraar Scandinavische 
Taal- en Letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Hij houdt zich voornamelijk 
bezig met de moderne – vooral 
Deense – cultuur en letterkunde. 
Van der Liet maakt deel uit van 
de hoofdredactie van European 
Journal of Scandinavian Studies 
(EJSS) en is als literair criticus 
verbonden aan het Deense 
tijdschrift Litteraturmagasinet 
Standart.

JEF VAN EYNDE is fotograaf-
chroniqueur. In Ostende bracht 
hij de stad in beeld in 122 
analoge zwart-witbeelden. The 
Last Wall is het resultaat van 
zijn bezoeken aan Raoul De 
Keyser gedurende diens laatste 
levensmaanden in de zomer van 
2012. Nu werkt hij aan Scripta, 
een reeks auteursportretten in 
opbouw.

SANNE VAN GENT studeerde 
Autonome Beeldende Kunst in 
Rotterdam. Ze schrijft en tekent 
het liefst zonder beperking van 
aantal woorden of afmetingen, 
maar merkt dat een kader 
soms ook iets moois oplevert. 
Daarnaast geeft ze tekenlessen 

op een middelbare school en op 
een universiteit.

DIMITRI VANOVERBEKE  is 
gewoon hoogleraar Japanse 
studies aan de KU Leuven. Hij 
doceert over de Japanse politiek, 
recht en maatschappij en 
publiceerde talrijke boeken en 
artikels over het hedendaagse 
Japan. In het Nederlands 
verschenen onder andere Op 
zoek naar het nieuwe Japan: de 
Japanse politiek na 1945 (2004) 
en Recht en instellingen in Japan: 
actuele thema’s in een historische 
context (2010).

SOFIE VERRAEST (1986) 
schrijft fictie en non-fictie en 
voert deeltijds onderzoek 
naar literatuur en stedelijkheid 
aan de Universiteit Gent. 
Haar meest recente verhalen 
lees je in Green Mountains 
Review. Ze is een fellow van de 
Elizabeth Kostova Foundation 
for Creative Writing, lid van het 
collectief Mont Saint Eugene 
en programmator van Snug 
Harbor, een reeks Engelstalige 
literatuuravonden in Brussel.

LARISSA VIAENE (1990) 
is illustratrice, beeldend 
kunstenares en performer. 
Ze woont in Brussel. Ze 
studeerde af als Master in de 
Multimediale Vormgeving. 
In haar werk schemert haar 
liefde voor het lieve vreemde 
door met vaak aparte, licht 
humoristische wezens. Haar 
bijdrages zijn geen letterlijke 
visuele uitbeelding maar eerder 
een gevoelsmatige, abstracte 
weerkaatsing van de tekst. 

WOUT WAANDERS schrijft 
gedichten en verhalen. Hij 
droeg voor op Zwarte Cross, 
Manuscripta en Lowlands en 
publiceerde in Kluger Hans, 
Das Magazin en NRC-next. In 
2015 werd Wout geselecteerd 
voor het Slow Writing Lab, het 
talentenprogramma van het 
Nederlands Letterenfonds. 

Wout maakt onderdeel uit 
van het agentschap van De 
Nieuwe Oost en bracht daar in 
2015 zijn chapbook Olifantopia 
uit - een kruising tussen een 
dichtbundel en een pretpark. 
Hij vormt de linkerhelft van het 
muzikale vertelduo De Jonge 
Blonde Goden.

ROBERT WALSER (1878-1956) 
is een Duitstalige, Zwitserse 
schrijver. Enkele bekende werken 
zijn Fritz Kochers Aufsätze (1904), 
Der Gehülfe (1907) en Jakob von 
Gunten (1909). Daarnaast schreef 
hij een paar duizend (zeer) korte 
verhalen en gedichten.

BIEKE WILLEM (1986) is 
onderzoekster en doceert 
Spaanstalige literatuur aan de 
UGent. Ze schreef een boek 
over ruimte in hedendaagse 
Chileense romans en publiceert 
artikels over Latijns-Amerikaanse 
literatuur en film. 

DEBBY WILLEMS schrijft 
hoofdzakelijk korte verhalen. 
Haar basis ligt in de fantastiek, 
maar ze maakt regelmatig 
uitstapjes naar andere genres. 
Haar werken zijn gepubliceerd in 
diverse bundels en tijdschriften. 
Ook behaalde ze meerdere hoge 
noteringen in schrijfwedstrijden, 
waaronder de derde prijs bij de 
prestigieuze verhalenwedstrijd 
Fantastels. In 2017 is haar 
verhaal ‘Breekbaar’ uitgebracht 
als pocket bij Quasis Uitgevers. 
http://debbywillems.wordpress.
com

JEROEN ZUALLAERT is 
romanist, slavofiel en redacteur 
bij Knack. Hoopt op een 
eredoctoraat in de Slavistiek.
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