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54 boeken 

Razend spannend verslag 
van een vergeten drama 

NON-FICTIE 
JEROEN VISSER 
NOORD-KOREA 
ZEGT NOOIT 
SORRY 
Das Mag 
€ 22,50, 152 blz. 

+ De duikboot die 
in 1996 strandde 
voor de kust van 
Gangneung 
staat daar 
tegenwoordig 
tentoongesteld 
In een park. 
CREDIT ANP/EPA 

Als een Noord-Koreaanse spiona
ge-onderzeeër In 1996 strandt voor 
Zuid-Korea, volgt een klopjacht op 
de opvarenden. Jeroen Visser ging 
op zoek naar de stuurman, het enige 
mlsslelid dat levend kon worden 
aangehouden. B ij de vorige Olympische · 

Winterspelen, februari 2018 
in het Zuid-Koreaanse 
Pyeongchang, raakten de 

media in de ban van de 301 commu
nistische cheerleaders op de tri
bunes, gestoken in strakke, rode 
skipakken. Ze zongen, klapten en 
scandeerden, perfect synchroon. 
Het was een gebaar van toenadering 
van de Noord-Koreaanse dictator 
Kim Jong-un, die ook zijn zus Kim 
Yo-jong liet plaatsnemen op de 
eretribune. Nooit eerder had een 
lid van de Kimdynastie een bezoek 
gebracht aan het gehate, kapitalis
tische Zuid-Korea. 

Ook Volkskrantcorrespondent 
Jeroen Visser had oog voor de jonge 
vrouwen uit het vrijwel hermetisch 

· gesloten, communistische land. 
Maar hij werd journalistiek getrig
gerd door een man in de communis
tische delegatie: Kim Yong-chol, 
oud-hoofd van de Noord-Koreaanse 
militaire inlichtingendienst. Verant
woordelijk voor het bloedigste naoor
logse incident tussen beide landen, 
waarbij aan Zuid-Koreaanse kant 18 
doden en 27 gewonden vielen. En ook 
bijna een volledige Noord-Koreaanse 
duikbootbemanning de dood vond, 
deels door het plegen van collectieve 
zelfmoord. 

Hoe kon juist dit voormalige spiona
gekopstuk met alle egards worden 
ontvangen? Werden er bij de Winter
spelen daadwerkelijk stappen gezet 
op weg naar vrede, of zelfs de door 
beide landen gedroomde eenwor
ding? 

Tot verbazing van Visser had zijn 
. jonge vertaalster nog nooit gehoord 
over de Noord-Koreaanse spiona
ge-onderzeeër, die op 18 september 
1996 strandde voor de kust van het 
Zuiä-Koreaanse Gangneung. 

De bloedige klopjacht die het 
Zuid-Koreaanse leger daarna had in
gezet op de bemanning, destijds we
reldnieuws, leek diep weggezonken 
in het collectieve geheugen. Het inci
dent had geen film, boek of parle
mentair onderzoek opgeleverd. Ge
sprekken met Zuid-Koreanen leerden 
hem dat zelfs in oorlogsdreiging ge
wenning kan optreden. Niemand zat 
te wachten op het oprakelen van een 
oud verhaal, kreeg hij te horen. 

Visser weet het duikbootincident 
razend spannend te reconstrueren, 
deels op basis van gevonden 
dagboeknotities van enkele spion
nen. Ondanks de overmacht van 
40.000 soldaten wist het Zuid-Ko
reaanse leger slechts één Noordeling 
levend te pakken: stuurman Lee 
· Kwang-soo. De Zuid-Koreaanse 
soldaten schitterden vooral door 
disciplinegebrek en drankmisbruik, 
vier reservisten sneuvelden door ei
gen vuur. In het tweede deel van het 
boek gaat Visser op zoek naar de 
stuurman, inmiddels in dienst van de 
Zuid-Koreaanse marine. 
Peter de Broek 
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Biografie Intiem portret van Hella Haasse 
' 

Schrijven 
• 

om niette 
hoeven 
leven 

BIOGRAFIE 
HELLA 
S.HAASSE 
LEVEN IN DE 
VERBEELDING 
1918-2011 
Ale id Truijens 
Querido, € 34,99 
598blz. 

In de biografie van Hella Haasse biedt Aleid 
Truijens tegenwicht aan het beeld van de Gran
de Dame, de soevereine beschaafde schrijfster 
die overal boven stond. 

N
iemand weet hoelang het 
werk vari een schrijver 'le
vend' blijft na haar of zijn 
dood. Over de in 2010 overle
den Harry Mulisch bijvoor
beeld hoor je nooit meer iets. 

Het Nachleben van Hella Haasse duurt nog 
steeds voort. Haar boeken worden herdrukt en 
gelezen, van haar bekend� novelle Oeroeg, in 
1948 verschenen als boekenweekgeschenk, ligt 
nu de 59ste druk in de winkel. 

Uit de biografie van Aleid Truijens van Hella 
Haasse (1918-2011) kunnen we afleiden dat 
Haasse postuum wel enig plezier zou hebben 
beleefd aan de vergetelheid van Mulisch, want 
ze mocht hem niet erg. Toen beide schrijvers in 
1961 meededen aan het televisieprogramma 
Hou je aan je woord, keekMulisch meewarig 
naar zijn collega en begon tussen haar verhaal 
door wat te mompelen. 

Zweem van veronachtzaming 
Het gaat te ver te beweren dat Haasse een on
dergewaardeerd schrijfster was. Ze won uitein
delijk alle belangrijke literaire prijzen en had 
megasuccessen met haar 'Indische' roman He
ren van de thee (1992) en eerder met De ingewij
den en natuurlijk haar onvergetelijke Bentinck
romans. Toch hangt er een zw�em van 
veronachtzaming om haar heen. Da.t had in de 
eerste plaats te maken met de eeuwige discus
sie of zij niet moest worden toegevoegd aan 'De 
Grote Drie' (Hermans, Mulisch en Reve). Een 

+ Hella Haasse 
was een Grande 
Dame,maar 
groeide op In 
eenzaamheid. 

Staalkaart van zijn denken en schrijven 

NON-FICTIE 
DANILOKIS 
HOMO 
P-01:TICUS 
Vertaald door 
Rei na Dokter en 
Pavle Trkulja 
De Arbeiderspers 
(Privé-domein 
nr. 310), €23,99. 
300blz. 

Danilo Kli doet in zijn boek Homo 

Po�tlcus een poging de wereld hele
maal te begrijpen. De lezer die op zijn 
beurt het boek wil begrijpen, doet er 
goed aan eerst het nawoord te lezen. 

Het is geen makkelijk boek, 
Homo Poëticus, in die zin 
dat zonder voorkennis 
veel van de betekenis ver

loren kan gaan. De Joegoslavische 
Danilo Kis (1935-1989) studeerde lite
ratuurwetenschappen in Belgrado en 
gaf later les aan universiteiten in 
Frankrijk, en was van literatuur beze
ten en doordrenkt. 

Daarom is het misschien raadzaam 
om, als u nooit iets van Kis heeft:g�, 
zen, eerst het zeer fraaie nawoord van 
Guido Snel te lezen. Dat nawoord, 
met als titel Variaties op een nawoord, 
is een twintig pagina's tellend stuk 
dat is opgebouwd uit zeventien 

hoofdstukken. Het is te lezen als een 
biografie van een schrijversleven. 

Snel, docent Europese geschiedenis 
aan de UvA, probeert zo het gecom
pliceerde, experimentele schrijver
schap van Kis uit de doeken te doen. 
Dat doet hij door te veronderstellen 
dat sommige hoofdstukken zijn over
genomen uit encyclopedieën, zoals 
De encyclopedie van hybride schrij
vers, De encyclopedie van writer's wri
ters, De encyclopedie van schrij
vers-encyclopedisten, en De 
Encyclopedie van Joodse schrijvers. 

Over dat laatste: Kis' vader, een 
Hongaarse Jood, werd in Auschwitz 
vermoord. In de drie boeken Kinder
leed, Tuin, as enZandloper(verza
meld inFamiliecircus) beschrijft Kis 
zijn familiegeschiedenis. Een soort 
encyclopedie van een Midden-Euro
pees familieleven. 
' Dat het woord encyclopedie vaak 

voorkomt, heeft ook te maken met 
een van de in het Nederlands vertaal
de boeken van Kis: de prachtige ver
halenbundel De encyclopedie van de 
doden. Dat werk, en de verhalen in 
Een grafschrift voor Boris Davidovitsj, 
kan worden aangeduid als documen
taire fictie, een montage van al dan 
niet gefingeerde citaten en documen
ten, geïnspireerd op het werk van 

Hetnawoo.rd leest 

. alseenbiografievan 

een schrijversleven 

Borges. (Zoals Aleksandar Hemon 
zich in zijn mooie verhalenbundel 
Wàt is er toch metBruno?(2000) weer 
schatplichtig toont aan Kis.) 

Over het verhaal Encyclopedie van 
de doden merkte Kis ooit op: 'Wat het 
verhaal zelf betreft, en de beschrij
ving van die encyclopedie als verza
melplaats van alle menselijke ge
beurtenissen, dat is slechts de 
metafoor van mijn eigen poëtica in 
zijn ideale, nooit bereikte vorm.' 

De wereld helemaal begrijpen, zo
iets. Daartoe doet hij in Homo Poëti
cus ook een poging. De niet altijd 
even dqorgrondelijke teksten hebben 
met twee vragen te maken: hoe te 
schrijven en hoe te leven? 

Door eerst dat nawoord te hebben 
gelezen laten Kis' stukken zich beter 
genieten. En vergeet daarna niet zijn 
romans en verhalen te lezen. 
Maarten Moll 
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Dat spelletje inde media 

over'de GroteDrie'wuifde 

ze altijd weg··- maar. 

erge.rdeltaarvreselijk 

spelletje in de media dat Haasse altijd vriende
lijk wegwuifde maar waarvan nu duidelijk 
wordt dat ze zich er vreselijk aan ergerde. 

Hella Haasse was in het openbaar altijd de 
Grande Dame, de soevereine beschaafde 
schrijfster die overal boven stond. Maar in deze 
biografie wordt daar toch wat tegenwicht aan 
geboden. Behalve de prachtige hoofdstukken 
over Batavia en haar Indische jaren waar we een 
levendige tiener leren kennen die in school
kranten schreef, boeken las en onophoudelijk 
over jongens schreef, biedt deze biografie ook 
een ander beeld van Haasse. 

Twee keer is ze jarenlang van haar ouders ge-

scheiden. In de jaren twintig werd ze drie jaar 1 • 
naar Nederland gestuurd omdat haar moeder 
in een sanatorium moest worden opgenomen. 
Ze kwam terug in Indië om daarna in 1938 in 
Amsterdam te gaan studeren, Scandinavische 
talen. Weer een jaar of acht gescheiden van haar 
ouders en haar zusje. De actieve en ravissante 
Hella was in feite een eenzaam meisje. 

Ze gaf de brui aan de Scandinavische talen en 
ging naar de Toneelschool. Z9nder hier een 
groot nummer van te maken, onthult Truijens 
dat Hella's vader ondertussen op Java behalve 
een productief thrillerautet1r ook een van de 
oprichters was van de Indische fascistische par
tij de Nieuwe Indische Beweging. En dat zijn 
dochter na de instelling van de Kultuurkamer 
bleef 'doorspelen' bij het Centraal Tooneel, dat 
collectief was opgegeven bij die Kultuurkamer. 
Dat zij daarmee ophield toen ze in 1944 trouw
de, is niet waar, schrijft Truijens. 

Kil en afstandelijk huwelijk 
Doorgaans is het een saaie exercitie om in een 
biografie van een schrijver te gaan zoeken waar 
het leven in hetwerk zit. In het geval van Haas
se ligt dat anders. Trui jens heeft de hand kun
nen leggen op talloze brieven en andere onge
publiceerde documenten die duidelijk maken 
dat het 64-jarige huwelijk met Jan van Lelyveld 
een sof was. Voor de buitenwacht was het koek 
en ei, maar in werkelijkheid stelde hij zich van
afhet begin kil en afstandelijk op. Toch kreeg 
het stel drie kinderen, waarvan er een jong 
overleed. 

Dat afstandelijke huwelijk heeft grote invloed 
gehad op Haasses werk. Ze schreef vijf autobio
grafische boeken, zoals Zelfportret als legkaart, 
maar haar teleurstelling over het gebrek aan in
timiteit met Jan en de sfeer in het gezin werden 
nooit benoemd, terwijl ze daar haar leven lang 
onder leed. Truijens geeft vele voorbeelden uit 
persoonlijke aantekeningen van Haasse over 
deze kilheid van haar man. 

In feite schreef Haasse om niet te hoeven le
ven. Haar werk was haar werkelijkheid en daar
in komen vaak romanpersonages voor die wor
stelen met hun zoektocht naar intimiteit met 
de ander. Je vraagt je af waarom ze bij Jan ge
bleven is. Behalve afstandelijk komt hij uit deze 
biografie naar voren als een egoïstische kerel. 

Intiem portret 
Het contact met Willem Frederik Hermáns 
maakt misschien duidelijk waarom Haasse er, 
ondanks haar successen, nooit werkelijk bij 
hoorde als schrijfster. Truijens: 'Hermans had 
in Haasse e.en trouw en scherpzinnig lezer en 
analist van zijn werk. En dat terwijl hij in het 
openbaar nooit één woord over haar werk zou 
zeggen, alsof het niet bestond, alsof ze niet in 
de eerste plaats collega's waren.' 

Aan het einde van haar leven heeft Haasse be
hoorlijk wat persoonlijke documenten vernie
tigd. Toch is het Trui jens gelukt een intiem por
tret van deze nog springlevende schrijfster neer 
te zetten. Na het lezen van deze mooi geschre
ven biografie krijg je zin weer een roman van 
Hella Haasse te gaan lezen. 
Hans Renders 

Een medley, maar niet over the top 

FICTIE 
JOEP VAN 
HELDEN 
JERRYCAN 

Atlas Contact,
€19,99, 176 blz. 

Elk van de twaalf verhalen In Jerry

can is een wereld op zich. Samen 
vormen ze een herkenbaar univer

sum: dreigend, rauw, industrieel, en 
dan opeens vol warmte en verlangen. 

I
n zijn debuut laat Joep van Hel
den (1988) de rillingen over je 
rug lopen en geeft je in een vol
gende alinea buikpijn van ont

roering. Van Helden bevolkt zijn we
relden met grenzen verkennende 
jongeren, hele en halve criminelen, 
marginale types en mislukte revolu
tionairen, kunstenaars en techneu
ten. Eén ding hebben ze gemeen: ze 

· zijn net niet zó ontspoord dat er geen 
weg terug meer is. Van Helden biedt 
ze steeds een sprankje hoop, op z'n 
minst op tijdelijke verdoving, maar af 
en toe ook op langduriger, overweldi
gender geluk. Juist die hoop maakt 
hun vastgelopen levens des te treuri-

ger, en de verhalen nu eens schitte
rend en dan weer wrang. 

Zelfs een hond 
In een van de hoogtepunten, het ge
durfde Tijdens het einde, schakelt 
Van Helden snel tussen minstens zes 
personages: een terminale vrouw, 
een ambulancechauffeur met een 
stervend huwelijk, twee radeloze ou
ders, een doodenge crimineel, een 
ontwapenende drugskoerier, en zelfs 
een hond (ach Jezus, die hond). De 
schrijver laat zien hoe al die geïso
leerde levens met elkaar verbonden 
raken na een vreselijk, maar ook lul
lig-alledaags ongeluk - dat indirect 
veel grotere rampen dreigt te veroor
zaken. Die opzet doet denken aan het 
geweldige verhaal The Chain van de 
Amerikaanse grootmeester Tobias 
Wolff. Qua stijl heeft Tijdens het ein
de, en eigenlijk de hele bundel, meer 

weg van de onderkoelde, maar nooit 
kille zinnen van Gerda Blees. 

Het verhaal zit bomvol gruwel en 
had makkelijk uit de bocht kunnen 
vliegen. Dat het toch nergens over 
the top wordt, zo'n medley van totaal 
verschillende figuren, vol dood, miss 
daad, ongeluk en ziekte is een klein 
wonder. 

Alle personages in Jerrycan hebben 
een eigen, overtuigende stem. Van 
Helden slaagt erin om zijn zinnen 
een aangrijpende, duistere lading te 
geven. Dat krijgt hij zonder overdui
delijk effectbejag voor elkaar met zin
nen die op zichzelf niet eens zo·heel 
bijzonder lijken: 'In een kantoortje op 
de negentiende verdieping van het 
Antwerps ziekenhuis wordt aan de 
ouders van Axelle gevraagd of ze wil
len gaan zitten.' In het ve.rhaal, per
fect getimed, is het een mokerslag. 
DriesMuus 

vrij 55 

Klassieker 
VanArthurvoor Zeb 
Sommige kinderboeken ontstijgen de 
doelgroep die in de genrenaam besloten ligt. 
In deze rubriek licht Joukje Akveld boeken 
uit voor een publiek zonder bovengrens. 
Deze week: Van Arthur voor Zeb van Vincent 
X. Kirsch (Luitingh-Sijthoff, €15,99). 

ValLAthhur 
vo0rZe1 

Wie is deze maker? 

Vincent X. Kirsch is een Amerikaanse 
illustrator en schrijver. Zijn tekeningen ver
schenen aanvankelijk in kranten, tot hij werd 
benaderd door een uitgever die een pren
ten boekenmaker in hem zag. Van Arthur 

voor Zeb is zijn eerste boek dat in Nederland 
versc�ijnt. 

Wat is het voor boek? 

Een prentenboek met uitbundige illustraties 
en een summiere tekst (vertaling: Pim Lam
mers). Arthur en Zeb zijn niet alleen klasge
noten en beste vrienden, ze zijn ook verliefd 
op elkaar. Dat laatste durven ze niet hardop 
tegen elkaar te zeggen, al is het zo duidelijk 
dat de hele klas het weet. Heimelijke briefjes 
die op een gegeven moment niet zo heime
lijk meer zijn leiden uiteindelijk tot een 
coming-out. 

Een prentenboek over lhbtq-liefde. 

Ja, maar vooral een prentenboek over dat 
fijne gevoel dat veel jonge kinderen zullen 
herkennen: een beste vriend hebben met 
wie je samen alles doet. Kirsch begint zijn 
verhaal al vóór de titelpagina. Niet met 
woorden, maar met een montere collage 
van twee jongetjes die samen skate
boarden, taart bakken en pianospelen. Er 
zijn geen wanklanken, er wordt niet geru
zied, op alle tekeningen hebben de jochies 
dezelfde gelukzalige grijns. 

Wat maakt het boek bijzonder? 

In de eerste plaats dat de verliefdheid 
tussen de jongens vanzelfsprekend is. Geen 
juf, meester of klasgenoot die een kritische 
noot kraakt. Op de gemêleerde school 
wordt hun speciale band als doodgewoon 
ervaren. Als moderne, voorlezende ouder 
kun je dan een gesprek beginnen over 
genderdiversiteit, maar eigenlijk is het nog 
moderner om dat niet te doen. Dit is een 
normaal verhaal over normale kinderen die 
normale dingen doen, waarbij het er njet toe 
doet dat Arthur wit is en Zeb zwart. Kirsch 
verbeeldt het allemaal in een opgewekt
drukke stijl die het werk van Richard Scarry 
in herinnering roept. Misschien zitten de 
echte aanknopingspunten voor een gesprek 
wel dáár: wat zou jouw kind het liefste doen 
met zijn beste vriend? Het kan kiezen uit een 
eindeloze reeks geweldigheden, van zand
kastelen bouwen tot vliegen in een lucht
ballon. 

Er is geen wanklank, op 

alle tekeningenhebben 

de jochies dezelfde 

gelukzalige grijns 
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