
nrc
VRIJDAG�29�DECEMBER�2�0�17 C5

Van alle boeken die je in een jaar leest, is er altijd wel één een ontdek-
king. Mij overkwam dat met de Rus Sigizmoend Krzizjanovski (1887-

1950), wiens werk in de Sovjet-Unie niet mocht worden gepubliceerd. Zo
las ik zijn roman Het rondzwervende ‘Vr e e m d e’ (1924), in de mooie ver-
taling van Monse Weijers, en genoot 84 pagina’s lang van die fantasti-
sche literatuur. Hoofdpersoon is een magiër die van zijn leraar een vloei-
stof krijgt die je laat krimpen tot een wezen kleiner dan een vlo. Als mi-
cromens ontdekt hij dat de vrouw die hij begeert van een ander houdt.
Hij begeeft zich nu in de bloedvaten van zijn rivaal en zorgt ervoor dat
die dichtslibben, zodat die man een hartaanval krijgt. Een gemener en
origineler verhaal over jaloezie ken ik niet.
Eerder in het boek stapt ook de leraar als micromens in een kaartspel,
waar hij met de hartenkoning aan de praat raakt. Die heeft twee harten,
waarvan het grote van een kleine vrouw houdt en het kleine van een
groot volk. Van een van die harten wil de koning verlost worden, omdat
ze elkaar in de weg zitten. Als het kleine hart wordt weggesneden, is dat
het begin van zijn ondergang.
De jaloerse micromens van Krzizjanovski is van alle tijden, maar welk
boek vertelt ons nu iets typerends over 2017? Dat vroegen we aan negen-
tien toonaangevende schrijvers. Het leverde een palet aan inspirerende
en soms verrassende aanbevelingen op.

Michel�Krielaars,�chef�Boeken

Hanna
Bervoets�over
Monica�Geuze:
My�Way

Het�autobiografische�foto-doeboek�My�Wayvan�vlogger�Monica�Geuze�staat
al�weken�in�de�Bestseller�Top60�van�de�CPNB.�Het�succes�is�een�symptoom�van
2017:�het�jaar�van�de�online�influencer.�Influencers�als�Geuze�danken�hun�in-
vloed�aan�de�volgersaantallen�op�hun�social�media-kanalen.�Bedrijven�sturen
hen�producten�die�ze,�soms�tegen�betaling,�tonen�in�vlogs�en�foto’s.�Influen-
cers�zijn�doorgeefluiken�van�een�positieve�boodschap,�in�ruil�daarvoor�worden
ze�de�wereld�overgevlogen.�Je�zou�dat�kunnen�zien�als�emancipatie:�tegen-
woordig�kan�iedereen,�ongeacht�geslacht,�klasse�of�opleiding,�een�eigen�me-
dia-imperium�beginnen.�Rekken�we�de�definitie�van�influencer�wat�op,�dan�rijst
een�onheilspellender�beeld.
Russische�trollen:�ook�dat�zijn�influencers,�al�danken�ze�hun�macht,�anders
dan�Geuze,�niet�aan�bekendheid�maar�aan�anonimiteit.�Denk�ook�aan�de�f�a�ke
a�cco�u�n�t�s�die�politieke�partijen�dit�jaar�rond�de�verkiezingen�inzetten.�Een�influ-
encer�hoeft�geen�mens�te�zijn.�Op�internet�circuleren�miljoenen�bots�die�be-
richten�l�i�ke�n�en�delen�– zij�vormen�een�gevolg�op�zichzelf,�en�zijn�nog�te�koop
ook:�de�man�die�een�stel�poppen�aanschaft,�ze�tot�onderdanen�doopt�en�zich-
zelf�tot�koning�kroont�wordt�geloofd.
Ondertussen�zijn�ook�u�en�ik�belangrijkere�influencers�geworden.�Het�opge-
stoken�duimpje�dat�we�aanklikken�na�het�zien�van�een�Netflixproductie,�onze
aankopen�via�Bol.com:�het�gaat�mee�in�big�data�die�worden�ingezet�om�con-
tent�aan�derden�te�slijten.�En�dan�zijn�er�nog�de�berichten�die�we�vrijwillig�via
social�media�delen:�die�belanden�bij�gelijkgestemden�uit�onze�filterbubbel;�de
mensen�die�het�meest�om�onze�mening�geven.
The�medium is�niet�langer�the�message,�zoals�mediacriticus�Marshall
McLuhan�ooit�beweerde.�Inhoud�noch�verpakking�doen�ertoe:�in�2017�ging
het�allemaal�om�de�afzender.�The�influencer�is�the�message.

Martin�Michael
Driessen�over
Fra�n�c�e�s�c�o
Pecoraro:�Het
leven�in�tijden
van�vrede

D e titel vat precies samen waarom ik deze magistrale roman als één
van de belangwekkendste boeken van dit jaar beschouw. Pecoraro

beschrijft het levensgevoel en de existentiële twijfels van een man die is
opgegroeid in de decennia van vrede die volgden op de Tweede Wereld-
oorlog. Daarmee belicht hij, vanuit een heel ander auctoriaal standpunt
dan het mijne, een onderwerp dat me intens bezighoudt: ikzelf plaats
mijn personages immers meestal in noodlottige en onontkoombare situ-
aties, en confronteer ze met de vroeger zo vaak gewelddadige loop van
de Europese geschiedenis.
Pe c o r a ro’s hoofdpersoon daarentegen sterft met het wrange inzicht dat
hij en zijn generatiegenoten (uit gemakzucht, uit opportunisme) niets
zinnigs hebben weten te doen met die zeventig jaar vrede; wat mij in
mijn eigen opvatting bevestigt dat een leven zonder existentiële uitda-
gingen een zinloos leven is. Ik zie deze roman anno 2017 als een ont-
nuchterende aanmaning de hand in eigen boezem te steken en te besef-
fen dat ook wij Nederlanders in een ongekende luwte leven, gevrijwaard
van de beproevingen die vroegere generaties hebben doorstaan en die
mensen elders nog steeds moeten doormaken.
We hebben geen enkel recht ons zielig of bedreigd te voelen, we leven als
de maden in het spek.
Onze angsten lijken eerder futiele pogingen om toch nog zoiets als een
historisch perspectief aan ons vertroeteld bestaan te geven. Dat is na-
tuurlijk alleen maar menselijk, maar verandert niets aan het feit dat de
levens die wij leiden in het licht van de geschiedenis van de mensheid
verregaand irrelevant zijn.
Dat heeft Pecoraro me duidelijk gemaakt.

Nicolien
Mizee�over
Leo�Tolstoi:
Anna
Ka�re�n�i�n�a

H et mooiste boek dat ik dit jaar gelezen heb is Anna Karenina van Leo
Tolstoi. Twintig jaar geleden las ik het ook en viel ik ten prooi aan

gevoelens van vervoering, verbijstering en verwarring. Tolstois blik is
van zo’n griezelige scherpte dat het voor de lezer is of hij nooit werkelijk
gekeken heeft, of hij ziende blind is geweest. In dit boek uit 1877 wordt er
sneller van ver naar dichtbij geschakeld, van groot naar klein, van melo-
drama naar klucht, dan in de modernste film. Verzengende liefde, hin-
derlijke flaporen, gruwelijke doodsstrijd, een knellende boord, peilloos
geluk, koolsoep en moederliefde staan naast elkaar in hetzelfde onwaar-
schijnlijk heldere licht.
Een paar jaar geleden stelde ik voor mijn studenten een reader samen
met de eerste bladzijden van Anna Karenina, Minoe s, Ka a s , Doctor Vlim-
me n en Moord in de Oriënt-Express. Die viel in slechte aarde. Mijn stu-
denten struikelden al over de zin waarin ‘de vrouw des huizes’ vo o r -
komt. Des! Ze wilden geen verouderde boeken, ze wilden de laatste lite-
raire bestsellers lezen.
Maar zie, wie ligt er in 2017 ineens weer op de uitstaltafel van de boek-
handelaar, 131 jaar na verschijning? Anna Karenina, in een fonkelnieuwe
vertaling van Hans Boland. En wat doet Boland met die ‘vrouw des hui-
ze s? ’ Ik sla het boek open: ‘Mevrouw had ontdekt dat meneer een ver-
houding had met de Franse gouvernante en ze kon onmogelijk langer
met hem onder één dak leven, zo had ze verklaard.’
Ik koop het, ga naar huis en herlees het. Dezelfde verbijstering, vervoe-
ring en verwarring als twintig jaar geleden. Ik weet het zeker: dit is het
beste boek van 1877, 1997 en 2017.

Charlotte
Mutsaers�over
E�r�n�s�t-�Ja�n
Pfauth:
Dankboek

E en boek waarin de geest van het afgelopen jaar de hoofdrol speelt, oef.
Er zit een radar in mijn kop die tijdgeesten bij voorkeur omzeilt. Maar

gelukkig kwam D ankboek op mijn pad, een boek dat uitstekend bij 2017
aansluit. Dat doet het weliswaar door tegen de tijdgeest aan te trappen,
maar juist dat beklijft. D ankboek werd geschreven door Ernst-Jan Pfauth.
Nou ja ‘ge s c h re ve n’, van de 247 pagina’s zijn er 188 blanco. De rest moet
de lezer zelf maar invullen. Een interactief boek dus. Maar lach niet te
snel. Als uitgever van De Correspondent, schrijver en ook nog eens h a rd co -
re millennial schreef Pfauth ettelijke interessante stukken over zelfhulp-
boeken. Tot zijn teleurstelling werd hij daar echter niet gelukkiger van. No
wonde r. Al die adviezen hoe je het gezondst kunt eten, hoe je jezelf het
snelst van rotzooi kunt bevrijden, hoe je het best met gelieven kunt om-
gaan, en hoe je bij dit alles ook nog een goed humeur en een mooi strak lijf
behoudt, ze leiden alleen maar naar de volgende bur n- o ut. Zo is het idee
bij hem ontstaan om het focus eens te richten op dankbaarheid. Dat is dan
ook waartoe hij de lezer inviteert: elke dag in dit D ankboek noteren wat tot
dankbaarheid noodt. Dat is meer dan men denkt en verwarmt het hart.
Bedankt voor dit D ankboek, Ernst-Jan, en een fijn Nieuwjaar!

Jamal
Ouariachi
ove�r
A�n�t�h�o�ny
B�u�rg�e�s�s�:
Machten�der
d�u�i�s�te�r�n�i�s

D ruk met een nieuw romanproject heb ik het afgelopen jaar, on-
danks mezelf, vooral non-fictie gelezen: research! Soms wordt dat

allemaal zo technisch, worden boeken zozeer verplichte kost, dat het
nodig is jezelf eraan te herinneren waar het ook alweer allemaal om
ging, waarom lezen zo’n hartslagverhogend avontuur kan zijn, waar-
om een leven gewijd aan de romankunst een welbesteed leven is.
Gelukkig stuitte ik op Earthly Powers van Anthony Burgess, al in 1980
verschenen, maar nu pas vertaald als Machten der duisternis. Ruim een
kwarteeuw oud – nog geen minuut verouderd. Het is het relaas van de
Brits-Franse schrijver Kenneth Toomey, die overal verketterd en ver-
jaagd wordt vanwege zijn homoseksuele geaardheid, maar die niette-
min in pauselijke kringen verzeild raakt. Zijn omzwervingen leiden de
lezer langs acht decennia van de 20ste eeuw, langs twee wereldoorlo-
gen en vier continenten, en langs een bonte cast van personages.
Machten der duisternis gaat over het afwerpen van het geloof, van kolo-
niale overheersing, van vooroordelen: maar desondanks lijkt de mens
zich zijn onderdrukking niet zomaar te laten ontnemen. Dit tegenstrij-
dige gegeven wordt door Burgess opgediend in 750 pagina’s duizeling-
wekkend en hilarisch proza. Hier tref je geen modieus kale zinnetjes
aan, geen pagina’s vol witregels, geen minimalisme uit onmacht. Ma ch -
ten der duisternis is een gulle roman en Burgess een schrijver die de le-
zer waar voor zijn geld geeft. Dit is literatuur zoals literatuur bedoeld is.

Gustaaf�Peek
ove�r
Anton�Stolwijk:
At�j�e�h

2 017 was weer het jaar van De Ander. Of preciezer, van de vijandig-
heid jegens De Ander. Dit standpunt heeft de verkiezingen bepaald,

een Amerikaans presidentschap vormgegeven, ons Charlottesville en
Dokkum gebracht, en een politicus van het jaar opgeleverd. Hoewel uit
een recent SCP-rapport blijkt dat het beschikbaar inkomen tussen 1997
en 2016 vrijwel niet is gestegen, wist De Ander zich dit jaar toch immer
in het middelpunt van de aandacht, omdat diens indringende aanwe-
zigheid of naderende invasie onze cultuur telkens dreigde te verstoren
of te verwateren of te vernietigen.
At jeh van Anton Stolwijk, met als ondertitel ‘Het verhaal van de bloe-
digste strijd uit de Nederlandse geschiedenis’, gaat over een invasie en
een vernietiging van mensenlevens en cultuur, over een Ander die als
een Bijbelse plaag over een vreemd land trekt. Die Ander in deze ge-
schiedenis zijn wij, maar toch ook weer niet. Stolwijks boek is deels re-
portage, deels historische verhandeling. Boeiend beschrijft hij het hui-
dige Atjeh, de onttakeling en het defaitisme, zijn eigen verbazing en
vervreemding, kundig en ferm noteert hij wandaden begaan onder Ne-
derlandse vlag. Zomaar een boekhoudkundig citaat: 168 mannen, 130
vrouwen en kinderen. 149 mannen, 15 vrouwen en kinderen. 99 mannen,
41 vrouwen en kinderen. 180 mannen, 95 vrouwen en kinderen.
In 2018 zullen wij opnieuw niet De Ander zijn, iemand moet vijand en
daardoor slachtoffer blijven, ook al heeft Stolwijk op indr ukwekkende
wijze deze 19de-eeuwse ‘pacific atie’ vastgelegd, deze erfzonde.

P.F.�Thomése
ove�r
László
K�ra�s�z�n�a�h�o�r�ka�i�:
De�melancholie
van�het�verzet

H et meest memorabele boek dat ik dit jaar las, had ik graag zelf ge-
schreven. Alleen de titel al: De melancholie van het verzet. Bij zo’n

titel is het haast zonde om het boek ook nog eens helemaal te gaan le-
zen, zoals het zonde is om bepaalde prachtig opgemaakte gerechten aan
te snijden. Dat lijkt de roman zelf ook te vinden. Met ellenlange zinnen
stribbelt hij zo lang mogelijk tegen. Zoals de auteur zich ook met zijn
naam aan leesbaarheid probeert te onttrekken: Krasznahorkai, László.
Gaandeweg raakte ik echter verslingerd aan die slingerende zinnen, die
me mitsend en marend en niettegenstaande hun eigen voorbehouden
steeds dieper meetrokken naar een parabelachtig dorpje in het achter-
land, waar de orde der dingen ver te zoeken is. Het begint er al mee dat
de treinen niet op tijd rijden en soms zomaar ‘verdw ijnen’. Niets houdt
zich aan een dienstregeling, zelfs van het stelsel der planeten en de
harmonie der muziektonen kun je niet meer op aan. Helemaal onover-
zichtelijk wordt het als er een circus arriveert met als hoofdattractie
een opgezette en voor het publiek toegankelijke walvis. Elk dorpsper-
sonage verklaart de ontstane toestand op zijn eigen wijze, al verergeren
de aangedragen ‘o p l o s s i nge n’ de situatie alleen maar.
László Krasznahorkai (1954) publiceerde zijn roman over ‘de samen-
zwering van de details’ al in 1989, maar pas sinds hij er in 2015 de Man
Booker International Prize voor kreeg, heeft vertaler Hongaars-Neder-
lands en bewonderaar Mari Alföldy er een uitgever voor kunnen vin-
den (Wereldbibliotheek).

Pieter
Wa�t�e�r�d�r�i�n�ke�r
ove�r
Pa�n�t�e�l�e�j�m�o�n
Ro�m�a�n�ov�:
Ka�m�e�ra�a�d
K�i�s�l�j�a�kov

H et indrukwekkendste boek dat ik dit jaar las over de biotoop waar
het lot mij destijds heeft heengevoerd – Rusland – is de roman Ka -

meraad Kisljakov, een verwaarloosd meesterwerk uit 1930 van satiric us
Pantelejmon Romanov. Ik kende Romanov voorheen slechts van naam,
geef ik eerlijk toe. Maar vanaf nu staat hij voor mij op dezelfde hoogte als
het duo Ilf & Petrov, wier romans Het Gouden Kalf en De Twaalf Stoelen
eveneens de zinderende NEP-jaren als decor hebben.
Dankzij de frisse vertaling van Arie van der Ent stappen we vanaf de eer-
ste bladzijde het kolkende Moskou onder Stalin binnen, waar de vroege-
re adel hun laatste spullen verkoopt op de vlooienmarkt, nog net niet is
uitgeroeid, en de intelligentsia probeert te overleven in de stad die
stampt van de hijskranen, geurt naar beton en mortel, terwijl de be-
roepscommunisten en proletariërs de zaak hebben overgenomen.
De lotgevallen van Ippolit Grigorjevitsj Kisljakov – conservator in een
museum dat het oude Rusland verbeeldt – ontspinnen zich als in een
film, in een opeenvolging van onvergetelijke, vaak uiterst humoristische
scènes, zoals die over het gedwongen samenleven in kommunalka’s.
De roman beschrijft vooral de menselijke metamorfose: hoe te overleven
in een zich vormende totalitaire samenleving. Romanov fileert de prille
Sovjetmaatschappij daarbij tot op het bot. De hypocrisie, de doodsang-
sten, de tekorten, de armoede, de menselijke zwakheden, het opportu-
nisme vooral. Zijden kousen en seks zijn ruilmiddelen die in dit geval lei-
den tot de dood. Romanov was indertijd immens populair, maar de ro-
man werd kort na verschijnen verboden. Hij stierf in 1938 op 54-jarige
leeftijd een natuurlijke dood. Was hij blijven leven, dan was eenzelfde
lot als Isaak Babel – afgemaakt door beulen – vrijwel verzekerd.

Schrijvers vertellen over het
belangrijkste boek van 2017

Maarten�van
der�Graaff�over
Gloria�Wekker:
Witte�Onschuld

I k kies Witte onschuld, paradoxen van kolonialisme en ras van Gloria
Wekker, dat vorig jaar in het Engels werd gepubliceerd en nog net dit

jaar in het Nederlands is verschenen. Naast de recente lof voor Wekkers
werk – ze ontving de Joke Smitprijs 2017 – verdient de Nederlandstalige
editie een gedegen lezing, op afstand van het vertekende beeld: zwarte
vrouw beweert dat alle witte mensen slecht zijn. Seculiere commentato-
ren lijken opeens bang voor erfzonde of Wekkers boek wordt als j’acc use
ge z i e n .
Witte onschuld is een etnografie, een studie van de manier waarop wit
Nederland naar zichzelf kijkt, aan de hand van het idee van het cultureel
archief. Dat archief is een verzameling praktijken, gevoelens en ideeën
die het gevolg zijn van de raciale ordening van de wereld, zoals die vorm
kreeg door het imperialisme van naties als Nederland.
Ook het idee dat ‘w ij’ een bescheiden land zijn, onschuldig, post-raciaal
en rechtvaardig, dat een bijzondere rol in de wereld te vervullen heeft, is
onderdeel van het zelfbeeld dat Wekker beschrijft. Het woord ‘o n s c h u ld’
betekent hier zowel ‘niet weten’ als ‘niet willen weten’. Wie dit boek leest
zou de huidige Nederlandse samenleving beter kunnen begrijpen, met
aandacht voor de manier waarop het verleden in het heden aanwezig is.

Ted�van�Lieshout
met�de�familie
Mann,�over�wie
Tilmann�Lahme
s�c�h�re�e�f.
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Ted�van
Lieshout�over
Tilmann�Lahme:
De�familie�Mann

V ermoeiend boek: het is te zwaar om buiten te lezen. Ik kreeg er pijn
van in nek en schouders, maar ik had het ervoor over. Gelegen op een

strandbed heb ik me fijn geërgerd aan de flierefluitende kinderen van Tho-
mas en Katia Mann, die aan de lopende band brieven schreven aan hun
moeder om geld af te troggelen, en die stuurde mopperend geld terug.
Het fijne van de brieven waar Tilmann Lahme gebruik van kon maken, is
dat ze niet geschreven zijn met het oog op latere publicatie, waardoor ze
een kant laten zien die schrijvers meestal van zichzelf verborgen willen
houden: de doordeweekse menselijke trekjes zoals klagen volgens het
voor mij zo vertrouwde systeem: de een klaagt tegen de ander over de
derde, de tweede klaagt tegen nummer drie over de eerste, en de derde
klaagt tegen de eerste over de tweede. Maar dan erger, want de ouders
Mann hadden uitgesproken voorkeuren voor enkele kinderen.
Regelmatig schoffelt Lahme de familie op ironische wijze onder, maar hij
werkt tegelijkertijd een portret uit van een familie die tot het einde toe
blijkt te hebben bestaan uit toegewijde intellectuelen. Als de familiele-
den een voor een doodgaan lijd je een beetje mee met de overblijvers,
omdat je ondanks alles om ze bent gaan geven. Maar wordt 2017 erin
weerspiegeld? Ik meen van wel. Er lijken steeds meer boeken op de
markt te komen waarin auteurs onverbloemd afrekenen met hun familie.

Het
jaar in

twintig
b oeken
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