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discussieert deze maand over de roman Triomf van Marlene van Niekerk

Met gemak word je iemand anders
Als je open staat, goed kijkt en
luistert kun je jezelf inleven in de
ander, hoe asociaal of gestoord
ook. Dat deed Marlene van
Niekerk, aldus collega Otten.
CHRISTINE OTTEN

I

n 2002 reisde ik rechtstreeks vanuit Detroit in de Verenigde Staten door naar
Stellenbosch in Zuid Afrika. In Amerika had ik onderzoek gedaan in de arme
zwarte wijken (als voorbereiding voor
mijn roman De Laatste Dichters). In Zuid
Afrika belandde ik voornamelijk in de
keurige rijke blanke universiteitsstadjes
(Stellenbosch, Potchefstroom, Bloemfontein), waar ik op uitnodiging van de Nederlandse Taalunie voordrachten hield
voor studenten en docenten Nederlandse
taalkunde. In Detroit was het winter en
vroor het tien graden; in Zuid Afrika waagde je je zonder sunblock de deur niet uit. En
toch sloten die twee werelden naadloos op
elkaar aan. In beide heerste, hoewel niet
officieel, raciale apartheid. De ene wereld
leek het diapositief van de andere.

‘Van Niekerk maakt van
white trash-teringzooi
pure literatuur’
Marlene van Niekerk is behalve schrijfster, ook docent creatief schrijven aan de
universiteit van Stellenbosch. Ik heb haar
helaas toentertijd niet ontmoet. Triomf,
haar romandebuut uit 1994, het jaar van
de eerste vrije verkiezingen in Zuid Afrika,
speelt in een allesbehalve keurige gemeen-
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Op nrc.boeken.nl/leesclub gaat de discussie over Triomf
haar laatste week in. George September is kritisch over zowel de roman van Marlene van Niekerk als de leesclubbijdrage van EKM Dido van vorige week: ‘herkauwen van wat
ons al vele malen beschreven is.’ Een andere lezer, Molllev,
was eveneens kritisch, vooral over ‘het niveau van de monologues interieurs, dat mij zeker ook in de verwoording
soms niet erg leek te passen bij de aanvankelijk gewekte indruk van de kennelijk toch laag opgeleide personages.’
Atze daarentegen omschreef Triomf als ‘een heerlijk boek
[...] ik hoorde het mooie Afrikaans hier en daar in de vertaling doorklinken.’

schap. Triomf is een wijk voor arme blanken. Ooit woonden er ‘kaffers’, zwarten,
maar die werden begin jaren zestig met
bulldozers, honden en geweren door de regering verjaagd om ruimte te maken voor
mensen als de Benades, de hoofdpersonen
uit het boek van Van Niekerk. Asociale
blanken zonder enige opleiding of beschaving, zonder perspectief op fatsoenlijk
werk, of een betere toekomst: de twee
broers Treppie en Pop, hun zuster Mol en
haar moeilijke ‘onechte’ kind Lambert.
Het verhaal speelt in 1994. Iedereen herinnert zich de emotioneel geladen zege
van Nelson Mandela. Ook de Benades in
hun krappe stinkende huisje met prefabwanden – aan het einde van het boek. ‘Die
kunnen tenminste dansen en zingen. Zelfs
die ouwe Mandela deed mee,’ denkt Mol.
Het hele boek door voel je de spanning
van de dreigende zwarte overwinning op
de achtergrond. Je voelt de angst van de
Benades voor nog meer tegenslag in hun
toch al armzalige, smerige en gewelddadige leven. En toch is de echte tijdbom onder
het bestaan van de Benades niet de nieuwe
zwarte regering; dat is de incest die ze
voortdurend met elkaar plegen, broers
met hun zuster, moeder met zoon, zoon
met moeder. Neuken totdat je er van onderen kapot aan gaat, zeg maar. Neuken als

konijnen, of honden waarvan de Benades
er zelf ook twee hebben: Toby en Gertie,
die als volwaardige personages een bijna
even grote rol spelen in het verhaal als de
Benades.
Wanneer Lambert aan het einde van het
verhaal eindelijk ontdekt dat hij het misbakken product van zijn moeder en oom
Pop is slaat hij niet alleen zijn biologische
vader maar ook het huisje in puin. Pop is
dood. Treppie murw. Lambert zit onder de
pillen in een rolstoel. En Mol heeft alleen
een paar armzalige herinneringen waar ze
vreugde uit kan peuren. Wat een miserabele teringzooi.
Waarom zou je dit in godsnaam willen
lezen?
Omdat de taal in Triomf overrompelend
en prachtig is en een statement op zichzelf.
Die taal is rauw, hard, grof, plat en tegelijkertijd poëtisch en rijk. ‘Had hij zichzelf
maar voor zijn rotkop geschoten, en hun
erbij, een voor een. Dan waren hun problemen in een keer opgelost geweest. En dan
was die hele verdomde geschiedenis met
stront en darmen en een rokende loop
geëindigd, dan had het tenminste een perfecte Zuid-Afrikaanse familiemoord geleken. En was iedereen tevreden geweest.
Gewone mensen die op een gewone manier creperen om de rest van het schorrie-

morrie een plezier te doen.’
Van Niekerk woonde een paar jaar in
Triomf. Je kunt erover twisten of dit boek
echt in ‘hun’ taal is geschreven en of het
‘hun’ leefwereld goed weergeeft. Ik heb
zomaar het gevoel van wel. En daarom
zegt Triomf en de manier waarop het verhaal van de Benades verteld wordt zoveel
over het begrip identiteit in het algemeen,
en de identiteit van arme blanke ZuidAfrikanen in het bijzonder.
Als auteur weet Van Niekerk tot white
trash te transformeren, zich hun taal of wat
er voor doorgaat toe te eigenen en om te
zetten in pure literatuur. En daarmee doet
ze (bewust of onbewust) een uitspraak
over (raciale) identiteit. Die is namelijk hybride. Zo gemakkelijk kun je iemand anders zijn, lijkt Van Niekerk te willen zeggen. Of in ieder geval kun je jezelf inleven
in de ander, die proberen te begrijpen, hoe
asociaal of gestoord die ander ook is. Als je
maar open staat en goed kijkt en luistert.
Wat Van Niekerk doet kan alleen in een roman; ze dringt door in de ziel van haar personages. ‘En als ze dan iemand een gele
roos uit het mandje aangaf, […] dan had ze
het gevoel dat ze zich volledig gaf. Het beste van haarzelf dat ze aan de buitenwereld
kon laten zien, aan de heren met de witte
boordjes en de opgedirkte wijven aan hun
arm. Dat eigene waarvan ze kon zeggen: Ik
ben oke!’
Triomf gaat in de eerste plaats over armoede en onderontwikkeling en wat een
gettomentaliteit kan doen met mensen,
met hun zelfbeeld, het beeld dat ze van anderen hebben. Aan het einde van de roman
heeft Mol er wel vrede mee dat de ‘kaffers’
het voor het zeggen hebben, lijkt het. ‘Aan
de overkant wonen nu zwarte mensen.
Moet kunnen toch? Ze planten alleen mais
op het voetpad. Treppie vindt het een hartstikke goeie ontwikkeling.’ Net zo gemakkelijk.
Dit was de laatste bijdrage over ‘Triomf’. Op
nrcboeken.nl/leesclub wordt doorgediscussieerd.
Volgende week begint de Leesclub aan ‘De kinderen van Gabalawi’ van Nagieb Mahfoez.
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‘Raar jaar’ vo o r
vreemde boektitels

Naar jaarlijkse gewoonte is de
shortlist vrijgegeven voor de
Diagram Prize voor de
vreemdste boektitel. De jury
was van oordeel dat het ‘om
een uitzonderlijk raar jaar’
ging, qua vreemde boektitels
en kreeg een bijzonder hoog
aantal inzendingen te verwerken. Genomineerd zijn o.a: Baboon Metaphysics. The Evolution
of a Social Mind van Dorothy L.
Cheney en Robert M. Seyfarth,
Strip and Knit with Style van
Mark Hordyszynski en The
2009-2014 World Outlook for
60-milligram Containers of Fromage Frais van Philip M Parker.
De winnaar wordt bekendgemaakt op 27 maart. (DL)

CIA hielp Boris Pasternak aan Nobelprijs

In een nieuw boek bewijst literair historicus Ivan Tolstoy –
overigens nazaat van – naar eigen zeggen nu onomstotelijk
dat de CIA Dokter Zjivago, de
anti-Sovjetroman uit 1957 van
de Russische schrijver Boris
Pasternak (1890-1960) zelf in
het Russisch heeft uitgegeven.
Pasternaks boek was eerst in
een Italiaanse vertaling verschenen. Op voordracht van
Albert Camus wilde het Nobelprijscomité Pasternak de
hoogste literaire eer toekennen. Voorwaarde was wel dat
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Dokter Zjivago in het Russisch
moest verschijnen. In de Sovjet-Unie passeerde het boek
niet langs de censoren, maar
de CIA sprong aldus bij. (HC)

staande expert op dit gebied,
Better Safe than Sorry: The Ironies
of Living with the Bomb (2009).
Hierin betoogt hij dat de wereld meer mogelijkheid heeft
dan voorheen om nucleaire
dreiging af te wenden. De
combinatie van afschrikking
met conventionele wapens en
intensieve diplomatie heeft
niets van zijn kracht verloren.
Moet de aankondiging van
Noord-Korea dan gezien worden als een ronde in het diplomatieke spel, of is dat al te geruststellend? (MS)

Rushdie vindt ‘S l u md og ’ helemaal niks

Salman Rushdie is niet te spreken over de met Oscars overladen film Slumdog Millionaire.
‘De film stapelt de onwaarschijnlijkheden op elkaar’, zo
zei hij tijdens een lezing in Atlanta. Hij vroeg zich af hoe het
kan dat de personages zich bijvoorbeeld van de ene scène in
de andere scene 1.000 mijl verderop bevinden en plots vlakbij de Taj Mahal opduiken, én
hoe ze in India aan wapens
kunnen komen. (DL)

NIEUWSLEZEN
Ke r n d re i g i n g

Syrië heeft een raketbasis gebouwd op de plek waar volgens de VS tot september 2007
een nucleaire reactor in aanbouw was, en Noord-Korea is
van plan om op korte termijn
een raket te lanceren. Wat is de
rol van nucleaire dreiging in
de hedendaagse internationale politiek? Diplomatiek redacteur Juurd Eijsvoogel besprak in Boeken van 08.02.08
drie boeken hierover: Arsenals
of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race (Knopf). The Atomic Bazaar, the Rise of the Nucle-

Boris Pasternak Foto AFP
air Poor van William Langewiesche (Penguin) en On Nuclear
Terrorism van Michael Levi
(Harvard University Press).
Het einde van de Koude Oorlog heeft paradoxaal genoeg
gezorgd voor een verdere verspreiding van nucleair wapentuig. Langewiesche laat zien
hoe de wapenwedloop zich
eind vorige eeuw verspreidde
naar landen als Noord-Korea,
Libië en Iran. Maar hoe groot
de dreiging nu precies is, blijft
in dit boek volgens Eijsvoogel
onduidelijk. Dan is On Nuclear
Terrorism helderder, een soort
nuchter handboek voor nucleaire terreurbestrijding.
Recentelijk publiceerde Michael Krepon, een vooraan-

OP DE SITE
Lezen &cetera Live

Hoor de schrijvers spreken:
Robert Vuisje over zijn debuutroman Alleen maar nette
mensen, Russell Shorto over
zijn ‘literaire detective’ De botten van Descartes, en Herman
Koch over Het diner, de onverwachte nummer 1 van de Bestseller Top 6. Ze waren te gast
in Theater Donner bij de Boeken-talkshow Lezen &cetera
Live, en zijn nu als audiobestand te beluisteren.
M.m.v. Hans Cottyn, Dirk Leyman en Maartje Somers.
rubriek werkt samen
v Deze
met Dirk Leymans website
©

papierenman.blogspot.com.
Dagelijks verschijnen nieuwe
berichten op nrcboeken.nl

Zie je wel! Censuur
in Dubai. Toch?
W

as ik maar gegaan. Twee
weken geleden landde
de uitnodiging in mijn mailbox: het allereerste Emirates
Airline International Festival
of Literature in Dubai, van 26
februari tot 1 maart. Vier dagen volledig verzorgd in een
eersteklas hotel, inclusief
maaltijden, transport en natuurlijk de door de festivalsponsor verzorgde reis. En, o
ja, er komen ook schrijvers: televisieverslaggever Kate Adie,
Chimamanda Adichie, Lauren
Child, Louis De Bernières en
Frank McCourt. Veel mensen
die over de top van hun roem
heen zijn. Jung Chang (Wilde
zwanen, weet u nog?) spreekt
over ‘China door de ogen van
drie generaties vrouwen’.
Precies één echte ster stond
op het programma: de Canadese Nobelprijskandidaat
Margaret Atwood.
Maar die komt dus niet.
De reden? Vorige week
meldden verschillende kranten waar iedereen al bang voor
was: censuur in Dubai! De debuutroman The Gulf Between Us
van Geraldine Bedell (ik wist
niet wie dat was, maar nu weet

ik het wel) mocht niet op het
festival gepresenteerd worden
omdat er een homoseksuele
relatie in voorkomt. Aldus
Penguin, de uitgever.
Margaret Atwood draalde
niet. ‘Dit was een taak voor
Anti-Censorship Woman! Ik
rende naar de dichtstbijzijnde
telefooncel, deed mijn cape
om en zegde mijn optreden
af.’ Zoals de ironische formulering al verraadt: inmiddels
twijfelt Atwood of dat wel een
verstandig besluit was. Want
onduidelijk is van hoeveel censuur er sprake was.
Het boek werd volgens de
organisatie in september al afgewezen, niet op ethische
gronden, maar omdat het niet
goed genoeg was. Dat kan een
leugen achteraf zijn, geeft Atwood toe maar duidelijk is dat
Penguin – dat de afwijzing vijf
maanden stilhield – op zoek
was naar een maximaal effect.
Met het begrip censuur moeten we niet te lichtvaardig omspringen, schrijft Atwood nu.
Zoals we ook uitgevers niet te
lichtvaardig moeten geloven.
ARJEN FORTUIN

‘Ik provoceer jongeren graag’
Timothée de Fombelle over natuur, geluk en zijn bekroonde jeugdboek
Timothée de Fombelle gaf les in
een Parijse banlieue. Leerlingen
weigerden een lesboek te kopen,
maar betaalden grif 80 euro voor
Nikes. Over hun jeugd en die van
de schrijver gaat ‘Tobie Lolness’
JULIE WEVERS

D

e Franse schrijver Timothée de
Fombelle koesterde als kind een
sterke liefde voor de natuur, die
niet altijd werd begrepen. „Tijdens een doopfeest van een nichtje gaf ik
haar een vlieg cadeau – voor mij een voorbeeld van de schoonheid van de natuur. De
volwassenen reageerden hierop met afgrijzen, waarschijnlijk vooral doordat die
vlieg onderweg dood was gegaan”, vertelt
De Fombelle.
Toen De Fombelle zeven jaar oud was,
bedacht hij een avontuur over een minuscuul jongetje in een boom. „Ik ben opgegroeid in Parijs, maar we gingen vaak naar
ons vakantiehuisje op het platteland, waar
mijn zus, mijn vier broers en ik de hele dag
ongestoord in het bos konden spelen.
Daar, in een boomhut, bedacht ik dit verhaal. Ik heb het heel lang voor mezelf gehouden uit angst om uitgelachen te worden. Pas toen ik volwassen was, durfde ik
er met vrienden over te praten. Die zeiden
dat ik er een boek over moest schrijven.”
Dat heeft hij gedaan, met de jeugdroman Tobie Lolness, waarvan onlangs het
tweede deel is verschenen in een Nederlandse vertaling. Het fantasyverhaal is inmiddels in vijfentwintig landen vertaald
en haalt zulke hoge oplagen dat in de Britse pers is gesproken over het Franse antwoord op Harry Potter. De recensies zijn
lovend (Boeken, 16.11.07) en het boek is
overladen met prijzen, zoals in Nederland
met de Zilveren Griffel.
Voor De Fombelle, die als student begon
met schrijven voor het toneel, is Tobie Lolness de definitieve doorbraak. Enkele jaren
geleden gaf hij zijn baan als leraar Frans in
een Parijse voorstad op om zich helemaal
te kunnen wijden aan zijn passie: schrijven. Onlangs was hij in Nederland, een opvallend opgewekte twintiger, zorgvuldig
gekleed in herfsttinten. „Ik ben nog steeds
erg gevoelig voor de natuur om me heen.
Elke winter vraag ik me serieus af of er in
het voorjaar echt nieuwe blaadjes aan de
bomen zullen komen.”
Tobie Lolness is een spannend avonturenboek vol verwijzingen naar de problemen
van de werkelijke wereld, zoals de verwoesting van de natuur en racisme. Het
boek speelt zich af in een boom, waar de
menselijke bewoners van nog geen twee
millimeter leven in een microkosmos van
insecten, mossen en spleten in de schors.
Hier neemt de 13-jarige – later 16-jarige –

Van toneel naar boeken
Timothée de Fombelle (Parijs, 1973) richtte op
zijn zeventiende een theatergroep van studenten op. Samen met zijn latere echtgenote
Laetitia begon hij in 1990 met het schrijven
van toneelstukken, die hij vervolgens zelf regisseerde. Het stuk Le phare (De vuurtoren)
werd behalve in Frankrijk ook opgevoerd in
Canada, Rusland, Polen en Litouwen. Zijn
tekst Je danse toujours werd in 2002 voorgelezen bij de opening van Festival d’Avignon. De
Fombelle was lang leraar in een Parijse buitenwijk. In 2006 brak hij door als schrijver
met het eerste deel van het kinderboek Tobie
Lolness, waarvoor hij de Prix de Sorcières
kreeg – de Franse Gouden Griffel. De roman
werd internationaal goed ontvangen. Deze
krant schreef: ‘Het vernuft schuilt in de oorspronkelijkheid van het universum dat De
Fombelle creëerde. Een oude eik als allegorie
van onze wereld werkt perfect.’ (KB)

Timothée de Fombelle: ‘Ik heb een gruwelijke hekel aan boeken met een nadrukkelijke boodschap’ Foto Vincent Mentzel
Tobie het bijna in zijn eentje op tegen de
dictatuur van een malafide ondernemer,
die langzaam de boom en de menselijke
waardigheid vernietigt.
Heeft u een missie?
Stellig. „Nee. Als lezer heb ik een gruwelijke hekel aan boeken met een nadrukkelijke boodschap. De vele metaforen, bijvoorbeeld voor tolerantie en milieubehoud,
zijn er ingeslopen terwijl ik schreef. Blijkbaar heb ik dit subtiel genoeg gedaan,
want jongeren stellen mij nooit vragen
over het milieu naar aanleiding van Tobie
Lolness.”
Toch zijn er parallellen tussen de wereld van
Tobie en die van ons. Wat is voor u de belangrijkste?
„De kwetsbaarheid van alle waardevolle
dingen in het leven. Van de natuur, zeker,
maar net zo goed van het geluk van mensen. De herinnering aan het geluk – zijn
liefdevolle ouders, de liefde voor een meisje – houdt Tobie op de been in een boze,
gewelddadige wereld. In het hele boek is
hij in feite op zoek naar dat verloren geluk.”
Nog even over de kwetsbaarheid van de natuur, bent u bang voor de vernietiging ervan?
„Nee, maar ik wil de natuur wel heel goed
leren kennen, want alleen dan kun je haar
beschermen. Een goede vriend van mij is
een hele fanatieke milieuactivist, hij loopt
vooraan in elke milieumanifestatie. Maar
toen ik eens per ongeluk samen met hem
in een donker bos belandde, was hij tot
mijn grote ergernis doodsbang. Ik zei:
‘Wát, ben jij bang voor het bos? Hoe kun je
in godsnaam iets beschermen dat je helemaal niet kent?’ We hebben elkaar midden
in dat bos flink staan uitschelden.”
Wat leidt u daaruit af?
„Dat veel mensen geen contact meer hebben met de natuur. Dat is een van de grote
drama’s van deze tijd. Ik heb ruim vijf jaar

als leraar Frans gewerkt in een Parijse
voorstad op een school met veel migranten, helemaal de ambiance van de film Entre les murs. Tot mijn schrik was er in die
stad vrijwel geen boom te bekennen. Jongeren leven er letterlijk tussen het beton.
Ze deden mij altijd denken aan die woestijnplanten zonder wortels. Ze horen nergens echt thuis. Zodra er een zuchtje wind
opsteekt gaan ze rollen. Hoe kunnen zij
zich ooit verbonden voelen met onze planeet? De natuur zorgt voor wortels, ook in
figuurlijke zin. Ik zou het een heel goed
idee vinden om ze een flinke tijd in het bos
te laten wonen en ze te leren hoe ze zichzelf daar kunnen redden.”
Spelen dergelijke ervaringen als leraar in de
Franse banlieue nog een rol in het boek?
„Absoluut. Ik hoop stiekem dat mijn boek
ze aanspoort om hun eigen weg te vinden
in het leven, om tegen de stroom in te durven gaan, net als Tobie Lolness en zijn vader. Het enige waar jongeren in de voorsteden zich druk over maken is hun plaats in
de groep. Wie is het grappigst? En vooral:
wie heeft de meeste Nikes of Reeboks?
„Toen ik een keer vroeg of alle leerlingen
een roman konden aanschaffen voor de
les, riepen een jongen verontwaardigd:
‘Maar meester, dan ga ik failliet.’ Ik vroeg
de jongen om even voor de klas te komen
en te vertellen hoeveel zijn kleren hadden
gekost. Alleen zijn schoenen bleken al
tachtig euro waard. Toen ik vervolgens opbiechtte dat mijn kleren uit de goedkoopste winkels kwamen zoals Tati en Monoprix, vonden ze dat een ongelofelijk heldhaftige daad. In Tobie Lolness probeer ik bewust deze jongeren een beetje te provoceren. Met het personage Zef Clarac bijvoorbeeld, die er afstotelijk uitziet, maar desondanks extreem charmant is. ‘L’essentiel
est invisible pour les yeux’, schreef Saint-Exupéry terecht.”
Tobie’s vader Sim is een toonbeeld van beschaving. Toch gaat hij ermee akkoord dat
de vreemde Gladhuiden worden uitgesloten

van zijn school. Waarom?
„Sim is inderdaad een voorbeeldige wetenschapper, echtgenoot en vader. Door deze
misstap wilde ik hem iets menselijks geven. Sim lijkt op mijn opa die in 1942 bijna
een grote misstap had begaan die het lot
van onze familie voorgoed zou hebben
veranderd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hem een hele hoge post aangeboden als minister voor Jeugdzaken van de
collaborerende Vichy-regering. Hij zei:

‘Jeugd in de banlieues doet me
denken aan woestijnplanten
zonder wortels’
‘Zo’n mooi aanbod kan ik niet weigeren.’
Dat was in die tijd in Frankrijk een hele
normale reactie overigens, mensen van het
verzet werden in de krant systematisch
terroristen genoemd. Maar mijn oma vond
het verschrikkelijk en huilde de hele
nacht. Dankzij haar tranen heeft mijn opa
uiteindelijk nee gezegd en kunnen wij, de
volgende generaties, trots op hem zijn.”
Er komt veel geweld voor in Tobie Lolness.
Waarom?
„Voornamelijk omdat angst en geweld een
grote rol spelen in het leven van jongeren.
Ze zijn er bang voor, maar het trekt ze tegelijkertijd enorm aan. Ga maar eens op
het schoolplein kijken, jongeren zijn keihard onder elkaar. Maar ik vind het wel
heel erg belangrijk als je voor jongeren
schrijft dat er aan het einde van het boek
hoop gloort en dat de beulen worden veroordeeld voor hun daden.”
Tobie Lolness, Op de Vlucht (deel 1) en ‘Tobie
Lolness, De ogen van Elisha (deel 2) zijn vertaald door Eef Gratama en uitgegeven door
Querido
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