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�Jeroen 
�rouwers is een 
biograaf met een 
scherpe blik en 
een zo mogelijk 
nog scherper 
psychologisch 
Inzicht. 
FOTO MICHIEL 
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De bundel Alles echt gebeurd brengt 
de belangrijkste autobiografische 
teksten van Jeroen Brouwers voor 
het eerst bij elkaar. Dat is geweldig 
nieuws: Brouwers was een scherpe 
duider van zijn literaire obsessies én 
zijn vormende ervaringen. Voor het bespreken van boe

ken is niets vereist, 'op rui
me dosissen chagrijn,·voor
mgenomenheid, jaloezie, 

vulgariteit, lamlendigheid en vooral 
domheid na'. Aldus·Jeroen Brouwers 
(1940-2022) in de komische schets 
Zwart, bijbelzwart, kraaizwart. Daar 
heeft hij natuurlijk volkomen gelijk 
in. Maar wat moet zo'n beperkte geest 
dan in godsnaam zeggen over Alles 
echt gebeurd? 

Om te beginnen dat het een bundel 
autobiografische teksten is, die een 
maand na Brouwers' overlijden ver
schijnt. In de verantwoording bena
drukt Lodewijk Verduin, essayist en 
Brouwerskenner, dat de auteur zelf 
terughoudend stond tegenover eer
dere publicaties van zijn levensbe
richten: 'Hij verstopte ze doorgaans 
helemaal achter in zijn essaybundels, 
alsof ze alleen aan toegewijde lezers 
konde11: worden prijsgegeven.' 

Genadeloze zelfportretten 
Dat die net niet verstopte stukken, 
onregelmatig verschenen tussen 
1968 en 2012, nu voor het eerst bij el
kaar zijn gebracht, is goed nieuws. In 
.de eerste plaats omdat de geschriften 
op zichzelf overtuigen: de dagboe
kachtige teksten en de meer ver ha-

lende, de essayistische beschouwin
gen van zijn werk en schrijverschap 
en de terugblikken op zijn leven, de 
even krachtige als kritische portret
ten van zijn ouders en de niet minder 
genadeloze zelfportretten. 

In de tweede plaats bieden ze bij el
kaar een veelzijdige, complete dui
ding vim Brouwers' leven én oeuvre. 
Steeds zoekt hij de verbindi0.g tussen. 
zijn vormende ervaringen en literaire 
obsessies, de kernthema's in zijn le
ven en zijn boeken. 'Ook dit tafereel -
'het meisje en de vratige vliegen' -
komt almaar in mijn boeken terug. 
Wat zou dat kurinen betekenen?' 

Hij schrijft tastend en verklarend, 
peinzend en met grote stelligheid, 
neemt afstand en zo.omt in, ziet pa
tronen eri details· - een biograaf met 
een �cherpe blik en een zo mogelijk 
nog scherper psyènologisch inzicht. 

Expliciete duiding 
'Déze gebeurtenis, of de onvergeet
bi3.re herinnering eraan, heeft mijn le
ven bepaald, mijn karakter bepaald, 
en mijn literaire werk bepaald', 
schrijft Brouwers in het 'Autobiogra
fisch opstel' Voorjaarsmoeheid. 'Wie 
de sleutel zoekt: hier ligt hij.' 

Met die expliciete duiding neemt 
hij een risico: dat zijn veelbewogen 
leven het werk overschaduwt, en dat 
de handreikingen aan literaire sleu
telzoekers het mysterie van zijn boe
ken teniet doen. Hier zien we het te
genovergestelde: Brouwers' duiding 
maakt zijn beste werk nóg fascine
render. 
DriesMuus 

BiografieMamixGijsen: zijn nadagen 
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NON-FICTIE 
BERîGOVAERTS 
DUBBELMAN 
EEN BIOGRAFIE 
VAN MARNIX 
GIJSEN&JAN
ALBERT GORIS 
Houtekiet, €29,99, 
384blz. 

Marnix Gijsen, pseudoniem van Jan-Albert 
Goris, schreef meer dan honderd boeken In elk 
denkbaar genre. In zijn. onlangs verschenen 
biografie maken we vooral kennis met Jan-
Albert Goris de kosmopoliet. 0 oit was de Vlaamse schrijver 

Marnix Gijsen (1899-1984) 
vooral in Nederland een be
roemd schrijver. Zijn romans 
Klaaglied om Agnes (1951) en 
De vleespotten van Egypte (1952) 

stonden steevast op de leeslijst van scholieren: 
Hoewel Gijsen in zijn jonge jaren met Paul van 

Ostaijen meeliep in een demonstratie om voor 
het Nederlands in openbare instellingen te 
pleiten, en van school werd gestuurd vanwege 
een door hem geschreven Vlaamsgezind 
pamflet, was hij zeer internationaal georiën
teerd. Hij studeerde in Seattle·en begon zowel 
in De Standaard als in De Morgenpost aan een 
serie reisindrukken uit Amerika. 

Terug in België promoveerde hij op een Frans
talig proefschrift en doceerdè hij in Leuven zijn 
colleges in het Frans. Hij werd daarom door de 
flaminganten een 'arrivist' genoemd, iemand 
die voor de mooie baántjes zijn ideaal verloo
chende. Gijsen trok zich er niks van aan en bleef 
veel publiceren, nadat hij achtereenvolgens 
secretaris van de burgemeester in Antwerpen 
en kabinetschef op het ministerie van Binnen
landse Handel was geworden. 

In 1929 trouwde hij met Julia de Bie, 'tien cen
timeter groter en tien jaar ouder dan Bert Goris', 
schrijft Bert Govaerts in de biografie Dubbel-

Niets�is wat het lijkt in prikkelende zedenkomedie 

FICTIE 
MONICA ALI 
EEN LIEFDES
HUWELIJK 
Vertaa Id door 
NadiaRamer 
De Geus, €23,50 
541blz. 

Monica All keert In haar nieuwe 
roman Een liefdeshuwelijk terug 
naar de wereld van migranten. Ze 
verwerkt actuele thema's in een 
smakelijke, zij het allerminst 
vlekkeloze zedenkomedie. 

Monica Ali (54) debuteer
de ooit spectaculair met 
BrickLane (2003), het 
verhaal van tienermeis

je Nazneen, dat na een gearrangeerd 
huwelijk vanuit een dorp in Bangla
desh in het Londense East End 
terechtkomt. Daarna publiceerde de 
in Dhaka geboren Britse drie, romans, 
waarin ze vooral bezig leek met niet 
voldoen aan de (multiculti)verwach
tingen. 

Curieus dieptepunt: Untold Story 
(2012), een 'wat als' -verhaal waarin 
Lady Di haar dodelijke ongeluk in 
scène heeft gezet en na plastische 

chirurgie naar dé VS verhuist. 
Tien jaar later is er nu Een liefdes

huwelijk, een àllerminst vlekkeloze 
roman, die evengoed de conclusie 
rechtvaardigt dat Monica Ali terug is. 
Terug in de wereld van (kinderen 
van) migranten én als iemand die 
ernstige, actuele thema's in smake
lijke zedenkomedies verwerkt. 

Spil daarin is de 26-jarige Londense 
Yasmin Ghorami, dochter van Ben
gaalse ouders, die op het pun.t staat 
veeJ van hun dromen waar te maken. 
Binnenkort rondt ze haar studie 
geneeskunde af, tot innige tevreden
heid van haar vader, huisarts Sl).oa
kat. (Zijn idee van vader-dochterpret: 
op basis van medische dossiers samen 
diagnoses stellen.) En de jonge arts 
die tijdens haar coschappen haar 
schijnbaar ideale vriendje werd, 
Joe Sangster, staat op het punt 
hun schoonzoon te worden. 

In dik 500 pagina's verschijnen er 
heel wat hobbels op de weg, met de 
gapende cultuurkloof tussen Yasmins 
conservatieve (moslim)ouders en 
Joe's moeder Harriet, een semi be
roemde, tamelijk hilarische relfemi
niste, als een van de minst hachelijke. 

Racisme,.zorgcrisis 
en privilege komen 
voorbij in levendige 
scènes en dialogen 

Zo biecht Joe een onenightstand op 
en blijkt hij in therapiesessies een 
herstellende seksversiaafde. Yasmins 
dwarse broertje Arif flirt met maat
schappelijke mislukking en moslim
extremisme, terwijl het altijd als 
sprookjesachtig voorgespiegelde 
huwelijk tussen Shoakat en moeder 
Anisha plots·eling in coderoodweer 
terechtkomt. 

De plotwendingen zijn talrijk en 
niet altijd geloofwaardig, maar tus-

. sen die kluchtige verwikkelingen 
door komt wel alles van institutio
neel racisme, (klasse)privilege en de 
crisis in de zorg voorbij, in levendige 
scènes en dito dialogen. Vooral Shoa
kat is een ijzersterk, tragikomisch 
personage. En van alle geheimen in 
Een liefdeshuwelijk komen de schrij
nendste, in de finale ontl;mld, aan als 
een mokerslag. 
Dirk Jan Arensman 

�De Vlaamse 
schrijver 
Marnix Gijsen, 
in Nederland 
bekend van 
onder meer 
Klaaglied om 
Agnes. FOTO ANP 



n. Het huwelijk was op den duur ge(ln suc
s. Na vijftien jaar kreeg Gijsen zoals hij zelf 
hreef a charwoman's notice, de opzegtermijn 

men een schoonmaakster gunt. Officieel 
heiden wilde De Bie uit christelijke over
�gingen niet. 
aast zijn drukke werkzaamheden als amb
aar en journalist, had Gij sen ook nog tijd om 

,ciacteur te worden van het roemruchte Neder
dse literaire tijdschrift Forum. Interessant is 

t de toch vrijzinnige Gij sen bezwaar maakte 
/gen een verhaal van Victor Varangot waarin 

twintigjarige Virginia haar maagdelijkheid 
frliest. Het verhaal werd desondanks gepubli
,eerd, waarmee er een einde kwam aan Forum. 

Nereldtentoonstelling 
tn 1938 vertrok Gijsen naar New York om de Bel
hsche deelname aan de Wereldtentoonstelling 
· an 1939 in goede banen te leiden. Omdat er 
. inder bezoekers waren dan gehoopt opende 

/ 

"Gijsen had desmaakvan 

het moderne Amerikaanse 

leven te pakken, in vele 

opzichten 

de Belgische tentoonstelling een jaar later, ook 
weer onder leiding van Gij sen, nogmaals in 
New York in de hoop de grote investeringen te
rug te verdienen; Gij sen en zijn echtgenote 
zaten dus in Amerika toen de oorlog uitbrak. 
Hij schreef zich de vingers blauw in Newsfrom 
Belgium en hij werd een bekende stem op de 
radio. Om hem daarom de 'verzetsman' Marnix 
Gijsen te noemen, zoals Govaerts doet, is wel 
wat overdreven. 

Gij sen had de smaak van het moderne Ame
rikaanse leven te pakken, in vele opzichten. Hij 
ging naar de sportschool en droeg modieuze 
kostuums. Dertig jaar nadat hun huwelijk de 
facto over was, volgde in 1976 een officiële 
scheiding van Julia de Bie. Blijkbaar was hij in 
Amerika zo beroemd, dat twee persbureaus er 
melding van maakten toen zijn secretaresse en 
minnares Leentje Bambust een zelfmoordpo
ging had gedaan. Hij kende haar al vanaf 1942. 
Meteen na de scheiding van De Bie trouwde hij 
met haar. 

In 1947 boekte Gijsen succes met zijn roman 
Joachim van Babylon, een klassiek verhaal 
waarin de hoofdpersoon na de dood van zijn ge
liefde gaat nadenken over de liefde. Er waren 
tussenpozen dat hij in België verbleef, onder 
meer een tijdje als hoogleraar aan de universi
teit van Leuven. Maar in 1964 werd hij benoemd 
tot ambassadeur in Amerika. 

-
IJselijkste barbarismen 
Govaerts is een vaardig stilist, maar we hadden 
toch wel wat meer over Gij sens schrijverschap 
willen lezen. Voorzover het Gij sens reputatie in 
de literaire wereld betreft, focust Govaerts zich 
bijna uitsluitend op de laatste jaren. De onlangs 
overleden Jeroen Brouwers opende naar aan
leiding van.de eerste delen van Gij sens vërza
meld werk de aanval. Hij noemde Gijsens proza 
'zodanig affreus, zodanig verwrongen, zodanig 
een knoedel van ijselijkste barbarismen, dat h\'!t 
zo onleesbaar is omdat het nog ternauwernood 
begrijpbaar is'. 

Deze woorden ten spijt, bleef Gijsen populair. 
Zozeer dat hij in 1974 de Prijs der Nederlandse 
Letteren kreeg, en in 1978 het boekenweekge
schenk schreef. In NRC Handelsblad verscheen 
een artikèl van Maarten 't Hart, als een soort 
vroege felicitatie voor Gij sens 80ste verjaardag, 
waarin hij de eerste vier delen van het Verza
meld werk nog ongenadiger besprak dan Brou
wers. 'Het lijkt me redelijk dat Gijsen het geld 
van die staatsprijs als smartegeld zou uitbe
talen aan degeen die in staat is geweest al dit 
verzameld prulwerk te lezen.' 

Het eindspel was bitter. In het jaar voor zijn 
dood in 1984, kwam de jonge schrijver Tom 
Lanoye met een artikel om het karwei af te ma
ken. Gijsen was in zijn ogen iemand met grote 
oogkleppen 'om zijn bekrompenheid intact te 
houden, zijn met die der padden te vergelijken 
zelfingenomenheid, zijn onwelriekendheid, 
zijn kindsheid, zijn rottenis'. 

Vaak zijn biografieën verslagen van menselij
ke aftakeling, maar Govaerts heeft een schrijver 
even uit zijn graf gehaald om te laten zien dat 
hij toch echt dood is. 
Hans Renders 

De prijs voor een beter leven is hoog_ 
MARCO 8ALZANO 

ALS IK 

FICTIE 
MARCO 
BALZANO 
ALSIK 
TERUGKOM 
De Arbeiderspers 
€22,99 
269blz. 

In Als Ik terugkom toont de Italiaanse 
Marco Balzano een verborgen we
reld: die van·vrouwelijke migranten 
die door westerlingen worden in
gehuurd om hun bejaarden, kinderen 
en het huishouden te verzorgen. 

I
n Oost-Europa bestaat er een 
woordvoor de burn-out die 
miljoenen Oost-Europese huis
houdelijke en zorghulpen treft: 

'de Italiaanse ziekte'. Vaak wordt 
migratie afgeschilderd als iets wat 
alleen mannen bètreft, schrijft Marco 
Balzano in zijn nawoord, maar bijna 
een derde van de migranten is vrouw. 
Om voor hun kinderen te kunnen 
zorgen werken miljoenen vrouweµ 
uit bijvoorbeeld de Filipijnen en 
Oost-Europa in het buitenland. 

Daar worden ze graag ingehuurd 
om voor hulpbehoevende ouderen te 
zorgen of tweeverdieners te ontlasten 

bij de zorg voor hun kinderen en het 
huishouden. Veel van deze badantes, 
die zich een slag in de rondte werken, 
zien hun eigen kinderen niet op
groeien en keren nooit meer terug 
naar huis. Degenen die na jaren af
we;zigheid wel terugkeren, treffen 
eèn uiteengereten familie waar de 
onderlinge relaties voor altijd zijn 
getekend en vaak zelfs zijn verwoest. 

Werken in Italië 
Balzano portretteert in zijn geënga
geerde romari Als ik terugkom zo'n 
Reemeens gezin vanuit het perspec
tief van de moeder en haar twee kin
deren:Om een opleiding voor haar 
dochter Angelica en zoon Manuel te 
kunnen bekostigen en.hun huis op te 
knapp.en, verlaat moeder Daniela van 
de ene op de andere dag haar kindÉi
ren en man Filip om in-Italië te gaan 
werken. Al snel vervreemden de ge-

zinsleden van elkaar en delen ze nau
welijks nog iets van hun gevoelsleven. 

Terwijl Daniela door uitputting en 
schuldgevoel wordt gekweld, gaat het 
met haar gezia ook steeds slechter. 
Filip krijgt een baan als vrachtwagen
chauffeur en vertrekt eveneens, An
gelica gaat op kamers en vervolgens 
verliest Manuel, die gevoelig is voor 
alcohol en blowen, ook nog zijn 
steunpilaar, opaMihai. 

Voor (de hoop op) een betere toe
komst betalen deze vrouwen, hun ge
zin en de samenleving een hoge prijs: 
de verwoesting van sociale cohesie, 
de leegloop en teloorgang van dorpen,· 
en kinderen diemin of meerwees 
worden, al leven hun ouders nog. 

Balzano toont het schrijnende ver
haal van deze verborgen wereld. 
Verhalen zoals je ze in de media maar 
weinig leest. Gelukkig is er literatuur. 
Vivian de Gier 
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Klassieker 
De vreemdelinge 
Welke moderne klassiekers moet je als 
literatuurminnend wereldburger gelezen 
hebben? Dieuwertje Mertens maakt een 
selectie. Deze week De vreemdelinge 
·(1986) van de Russische Sergej Dovlatov 
(1941-1990). 
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De 
vreemde 
linge 

Waar gaat de roman over? 
Maroesja (Moesja) Tatarovitsj emigreert 
na een paar ongelukkige relaties met haar 
zoon Ljovoesjka naar de Verenigde Staten. 
In New York probeert ze een nieuw ieven 
op te bouwen in een emigrantenwijk 
die voornamelijk wordt bevolkt door 
Russen. 
Alle Russische mannen vallen als een blok 
voor haar, maar Maroesja is ongrijpbaar en 
krijgt een verhouding met Rafáel. Deze 
louche latino heeft geld voor luxe, maar niet 
voor d� huur (de roman wemelt van de 
racistische vooroordelen over Joden, lati
no's, Russen en Amerikanen). 
Dovlatov schrijft: 'In zo'n rijk land moest 
toch iemand ZOfider narigheid en sores 
leven?! Zo leefden ze dus.' Op een dag is ze 
het zat. Ze vraagt de strubbelende schrijver 
Dovlatov (die zichzelf altijd een bijrol geeft in 
zijn verhalen) om een brief te schrijven aan 
de ambassade voor haar aanvraag om naar 
Rusland te mogen remigreren. 

Waarom zou je De vreemdelinge lezen? 
Annelies de Hertogh en Els de Roon Hertoge 
verzorgden een mooie vertaling bij uitgeverij 
Vleugels, met noten en nawoord. De vreem
delinge is een àbsurdistisch, humoristisch 
portret van een emigrante die er het beste 
van probeert te maken. Waarom kiest 
Moes ja niet voor een emigrant? 'Kijk eens 
om je heen. Naar onze emigranten, bedoel 
ik. Het zijn allemaal dienstjongens. Goed 
voor twee veertig.' 

Wie is het opmerkelljks�e person�ge? 
De Russische gemeenschap waarbinnen de 
verhalen over Maroesja de ronde doen is 
een personage op zich. Overal zijn oren en 
ogen. Ma roes ja doet de verbeelding op hol 
slaan en is in die zin hun creatie. Haar nieuwe 
liefde, Rafael, is het nieuws van de dag: 'De 
mannen zeiden: 'Die rooie, sjonge, die redt 
zich wel.' De vrouwen drukten zich harder 
uit: 'AIS ze nou nog féts van een gewet�n 
had!" 

Hoe werd de roman ontvangen? 
In Rusland werd Dovlatovs werk gecen
sureerd. Zijn literaire carrière kwam pas in 
New York van de grond. Zijn verhalen, die in 
emigrantenbladen werden gepubliceerd, 
trokken de aandacht van onder meer The 
New Yorker. Het tijdschrift begon zijn werk 
te publiceren, 'een eer die voor hem alleen 
Nabokov te beurt was gevallen', schrijven de 
vertalers in het nawoord. Tegenwoordig is hij 
een van de populairste 20ste-eeuwse Rus
sische auteurs. 

Een absurdistisch, 

humoristisch portret 

van een emigrante die 

er het beste van maakt 
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