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Beeld Van Oorschot

Wat is het verschil tussen dromen en leven? En wie bepaalt wat
werkelijk is? Schrijver Martin Michael Driessen (Rivieren, De heilige)
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Oostenrijkse schrijver en dichter Alexander Lernet-Holenia (18971976), verschenen onder de titel Baron Bagge/Mona Lisa.
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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.

Alexander Lernet-Holenia: Baron Bagge/Mona Lisa – Twee novellen. Uit het Duits vertaald
door Martin Michael Driessen. Van Oorschot; € 21,50.

Nog even dit…
In tijden van corona en complottheorieën is het belangrijker dan ooit om geïnformeerd
te worden door een kwalitatieve nieuwsbron. De Volkskrant is zo’n bron; een
gezaghebbend no-nonsense nieuwsplatform dat de actualiteit van alle kanten wil
belichten. Niemand anders dan wij zelf bepaalt de agenda van onze redactie en wij
zullen nooit buigen voor druk van buitenaf. Deze onafhankelijkheid maakt dat wij als
geen ander in staat zijn voor u te achterhalen hoe de zaken echt in elkaar steken.
U leest de Volkskrant al voor 2,- per week.
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