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Wat is het verschil tussen dromen en leven? En wie bepaalt wat

werkelijk is? Schrijver Martin Michael Driessen (Rivieren, De heilige)

vertaalde twee meanderende, nostalgische novellen van de

Oostenrijkse schrijver en dichter Alexander Lernet-Holenia (1897-

1976), verschenen onder de titel Baron Bagge/Mona Lisa.

In mooi, licht archaïserend Nederlands (‘temeer daar’, ‘weshalve’)

lezen we hoe een baron tijdens een veldtocht in 1915 de liefde van zijn
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MEER OVER  KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT  KUNST EN ENTERTAINMENT  LITERATUUR  MONA LISA  
ALEXANDER LERNET  BARON BAGGE  MARTIN MICHAEL DRIESSEN  LEONARDO DA VINCI  EMILIA MENKVELD

leven ontmoet, om er vervolgens achter te komen dat de gelukzalige

episode zich in zijn hoofd heeft afgespeeld. Na jaren kan hij nog

steeds niet geloven wat hem is overkomen, ‘tenzij ik ervan uitga dat

het leven net als de dood slechts een droom is’. Dat blijkt een

effectieve strategie.

Met de hoofdpersoon in ‘Mona Lisa’ loopt het minder goed af, al ziet

hij dat zelf anders. In het atelier van Leonardo da Vinci vangt een

jonge Fransman een glimp op van het onvoltooide meesterwerk. De

aanblik drijft hem tot wanhoop en waanzin: deze vrouw is van vlees

en bloed, ze kán niet dood zijn. De schilder weet beter, maar doet

geen poging hem tot rede te brengen. De jongeman zal toch niet naar

hem luisteren; voor hem is de waan allang werkelijkheid.

Nog even dit…
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Alexander Lernet-Holenia: Baron Bagge/Mona Lisa – Twee novellen. Uit het Duits vertaald

door Martin Michael Driessen. Van Oorschot; € 21,50.

Live Editie Best gelezen Zoeken Service

Tip voor abonnees. Als abonnee heeft u toegang tot alle artikelen op volkskrant.nl. 

Log direct in en blijf op de hoogte van al het nieuws en achtergronden.

LOG IN ALS ABONNEE

Nog geen abonnee?

Bekijk onze abonnementen

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.volkskrant.nl/fs-bd691123
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.volkskrant.nl/ts-bd691123&via=volkskrant&text=Twee%20nostalgische%20novellen%20verkennen%20de%20grens%20tussen%20leven%20en%20droom
mailto:?subject=Twee%20nostalgische%20novellen%20verkennen%20de%20grens%20tussen%20leven%20en%20droom&body=https://www.volkskrant.nl/es-bd691123
whatsapp://send?text=Twee%20nostalgische%20novellen%20verkennen%20de%20grens%20tussen%20leven%20en%20droom%20https://www.volkskrant.nl/ws-bd691123
https://www.volkskrant.nl/tag/kunst-cultuur-en-entertainment
https://www.volkskrant.nl/tag/kunst-en-entertainment
https://www.volkskrant.nl/tag/literatuur
https://www.volkskrant.nl/tag/mona-lisa
https://www.volkskrant.nl/tag/alexander-lernet
https://www.volkskrant.nl/tag/baron-bagge
https://www.volkskrant.nl/tag/martin-michael-driessen
https://www.volkskrant.nl/tag/leonardo-da-vinci
https://www.volkskrant.nl/auteur/emilia-menkveld
https://www.volkskrant.nl/abonnementen/?otag=t2ejen&utm_source=vk&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=SUBSCRIBE_IN_ARTICLE_BOTTOM_%2B&content_id=d691123&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fcultuur-media%2Ftwee-nostalgische-novellen-verkennen-de-grens-tussen-leven-en-droom~bd691123%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fcultuur-media%2Ftwee-nostalgische-novellen-verkennen-de-grens-tussen-leven-en-droom~bd691123%2F&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-7o49bx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-qgw6ax
https://www.volkskrant.nl/login?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fcultuur-media%2Ftwee-nostalgische-novellen-verkennen-de-grens-tussen-leven-en-droom~bd691123%2F&dpg_content=SUBSCRIBE_IN_ARTICLE_BOTTOM&dpg_source=vk&dpg_medium=temptation_mp&dpg_campaign=d691123&dpg_term=
https://www.volkskrant.nl/
https://www.volkskrant.nl/editie/vandaag
https://www.volkskrant.nl/best-gelezen
https://www.volkskrant.nl/search
https://www.volkskrant.nl/menu
https://www.volkskrant.nl/login?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fcultuur-media%2Ftwee-nostalgische-novellen-verkennen-de-grens-tussen-leven-en-droom~bd691123%2F&dpg_content=LOGIN_BIG_BOTTOM&dpg_source=vk&dpg_medium=temptation_mp&dpg_campaign=d691123&dpg_term=
https://www.volkskrant.nl/abonnementen/?otag=t2ejen&utm_source=vk&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=LOGIN_BIG_BOTTOM_%2B&content_id=d691123&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fcultuur-media%2Ftwee-nostalgische-novellen-verkennen-de-grens-tussen-leven-en-droom~bd691123%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fcultuur-media%2Ftwee-nostalgische-novellen-verkennen-de-grens-tussen-leven-en-droom~bd691123%2F&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-7o49bx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-qgw6ax

