De voorproef

Een meezinger om
mee mee te zingen
Elsbeth Etty neemt deze week voor het laatst de stapel nieuwe
boeken door, signaleert en geeft een eerste oordeel. Met een
bijna-president, een Pietje Bell, zoetigheid en H.C. ten Berge.

D

e Biografieprijs
2012 is al vergeven en ook
voor de Libris
Geschiedenisprijs is het dit
jaar te laat,
maar er is al
een kanshebber
voor volgende keren: President van
Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck door Edwina Hagen (Balans, 357 blz. € 29,95). Eerdere biografen van deze staatsman (17611825) toonden weinig belangstelling voor bijvoorbeeld zijn huwelijksleven, maar dit is een integrale
biografie vol persoonlijke details.
De beroemde patriot vormde een
nauw samenwerkend koppel met
zijn vrouw Catharina Nahuys, zijn
‘altoos getrouwe secretaris’, door
tijdgenoten verguisd als een overambitieuze ijdeltuit. Van 1805 tot
1810 was Schimmelpenninck
staatshoofd van het Bataafse Gemenebest, bekleed met de uitvoerende
macht, maar de titel ‘president’
heeft Napoleon hem niet gegund.
Hoe graag hij ook president wilde
zij net als Washington, zijn ambt
was ‘raadpensionaris’, een verwijzing naar het verleden van de republiek. Hagen noemt hem spijtig
‘Bijna President’. Zij toont aan dat
Schimmelpenninck allesbehalve
een platte imitatie-Napoleon is geweest. Hij was een belangrijke, zo
niet dé sleutelfiguur in de ontstaansgeschiedenis van onze democratische rechtsstaat.
Ton van Dijk
heette ooit de
Pietje Bell van
de Nederlandse
journalistiek,
maar wie leest
nog Pietje Bell?
Anders dan het
jongensboek
waaraan hij
zijn bijnaam ontleende, blijven zijn
Sterke verhalen (Nijgh & Van Ditmar, 320 blz. € 19,95) lekker leesbaar. Het sterke is, dat ook Van
Dijks reportages uit pakweg 1979
nog de moeite waard zijn. Maar
zijn inleiding over journalistiek als
leukste beroep van de wereld is
overbodig. „Omkopen, verleiden,
liegen, stelen en chanteren”, Van
Dijk schept op dat hij tot alles bereid is om de feiten boven tafel te
krijgen. Dát is nou een sterk verhaal.
„Het is al heel
lang een grote
wens van mij
om een liedboek uit te
brengen. Ik ben
tenslotte bijna
net zo beroemd
als de Beatles,
en die hebben
ook zo’n boek.” Ook buiten het
theater is zelfspot het handelsmerk
van Brigitte Kaandorp. Tekst en
bladmuziek van al haar in dertig
jaar bij elkaar geschreven liedjes
zijn bijeengebracht in een fraai uitgevoerd album: Dit is een meezinger. Groot lees- en liedboek (Nijgh &

Van Ditmar, 256 blz. € 29,95). Er
staan ook autobiografische verhaaltjes in. Toen columnist Stoker haar
in 1984 de hemel in prees op de
voorpagina van de Volkskrant, bleek
dit een ordinaire versiertruc te zijn.
Kaandorp vertelt hoe haar liedjes
ontstaan. Soms wil zij een ongecompliceerde meezinger schrijven:
„Dit is een meezinger/ Om mee
mee te zingen/ Dit is een meezinger/ Zingt allemaal mee/ Dit is een
meezinger/ Van Holadiejee/ En als
iedereen meezingt/ Zingt er niemand niet mee.”
Bij het lezen van
de nieuwe roman van Ian
McEwan vertaalde ik de titel
Sweet Tooth voor
mezelf met
‘Zoetekauw’
maar de Nederlandse vertaling
heet Suikertand
(De Harmonie, vert. Rien Verhoef,
400 blz. € 24,50), een bestaand synoniem van zoetekauw. De vertaling is vindingrijk en McEwan verdient niets minder, want inventief
is zwak uitgedrukt voor de virtuoos
geconstrueerde plot van deze vermakelijke en – maar dat ontdek je
pas gaandeweg – diepzinnige roman. Suikertand is de naam van een
operatie van de Britse geheime
dienst MI5 in de literaire wereld.
De roman gaat over de Koude Oorlog, de jaren zeventig, over liefde
en verraad, maar bovenal over het
schrijversplezier en de vreugde van
het lezen. Recensent Rob van Essen
(Boeken, 31.08.12) moest aan het
slot van Sweet Tooth vol vrolijke verbazing naar adem happen en kreeg
meteen de neiging het boek nog
eens te lezen. „En bij die lezing
blijkt pas hoeveel ironie in de roman zit verwerkt, en waar het verhaal echt over gaat.”
Dat laatste geldt
in versterkte
mate voor De
stok van Schopenhauer (Nieuwe Doelen, 449
blz. € 25,-), de
nieuwe roman
van H.C. ten
Berge. Is dit
wel een roman?
Of is het een postmodernistische
documentaire over ‘de kosmische
kring’, een stel prefascistische bohémiens in München rond 1900.
Sleutelfiguren zijn de nymfomane
Franziska Gräfin zu Reventlow,
Ludwig Klages en de door nazi’s
vermoorde Jood Theodor Lessing,
die de wandelstok van Schopenhauer erfde. Bijrollen zijn weggelegd voor de dichtersmythe Stefan
George, onze eigen Albert Verwey
en Thomas Mann. Een verbijsterend historisch document, zogenaamd geschreven door de Achterhoekse baron Sweder van Anholt,
en ‘bezorgd’ door Ten Berge, maar
‘gewoon’ een door deze gerenommeerde auteur zelf gecomponeerde
Fundgrube voor wat we moeten weten over Duitsers.
Elsbeth Etty

