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Nogalwat uitgevers zetten het komende voorjaar de
tering naar de nering. Toch dreigt er helemaal geen lees-
anorexia. Opmerkelijk zijn alvast drie Vlaamse vrouwe-
lijke debutanten.

Paul Baeten Gronda, Straus Park, De Bezige Bij Antwerpen.
Familiegeschiedenis, aangekondigd als een ‘grote kosmopo-
litische roman’ over familie, liefde en wraak. De uitgeverij
afficheert de saga als de zoveelste ‘grote doorbraak’ van
Gronda. Benieuwd.
Gie Bogaert,Noora’s dwaling, De Bezige Bij Antwerpen.

Fijnschrijver Bogaerts roman over een onhaalbare liefde is
pas uit. Na het dodelijke ongeval van haar zoontje is Noora
Berger vier dagen spoorloos. Op een avond duikt ze weer op,
helemaal in de war en zonder een fractie herinnering.
Hugo Claus is alomtegenwoordig. Vijf jaar na zijn dood

eert De Bezige Bij hemmet een jubileumeditie vanHet ver-
driet van België, de 35ste druk, en tussen 13 en 24 februari
staat hij ook centraal in Saint-Amour. Daarnaast is er de
handleidingKleine encyclopedie van het verdriet, waarin pro-
minente en jonge auteurs diverse facetten van Claus’ mag-
num opus belichten. Veerle Clausmaakte een keuze uit zijn
liefdespoëzie: Je buik van pimpelmees. Marc Didden komt
met een persoonlijke hommage, een soort liefdesbrief aan
Claus, terwijl er ook een studie verschijnt over Claus en de
politiek.
Saskia De Coster,Wij en ik, Prometheus. De Coster waagt

zich aan een ‘manke familieroman’ die zich afspeelt in een
upperclassmilieu, waar het wemelt van de sluimerende
geheimen en verborgen drama’s.Desperate Housewives meets
Jonathan Franzen, aldus de flaptekst.
Valerie Eyckmans, Verlorenmaandag, Podium. Hilarisch

enmeedogenloos portret van het kantoorleven. Eva, een
hoogopgeleide vrouw van dertig, saboteert haar eigen leven
op het gebied van werk, liefde en familie. Debuut van de
Antwerpse copywriter.
Theo Kars,Memoires van een slecht mens, Athenaeum.

Tweede deel van de geestrijke memoires van zelfverklaarde
‘slechterik’ en ‘paria van het literaire dorp’ Theo Kars,
bekend als Casanova-vertaler. Over zijn libertijnse levens-
wandel enmanieren om al dan niet legaal geld te verdienen.
Rudy Kousbroek, Rozen op jullie pad. Brieven aan Gerard

Reve, Atlas/Contact. Bundeling van Kousbroeks brieven aan
zijn vriend Gerard Reve, met wie Kousbroek als rationalist
hemelsbreed vanmening verschilde. Hij wijkt geen duim-
breed voor ‘mysticus’ Reve, wat de briefwisseling “spannend,
geestig en soms pijnlijk” maakt.
AnMertens, Tot later, De Bezige Bij Antwerpen. Debuut

over vijf jongeren in het hedendaagse Brussel, die uitzoeken
wat zemet hun leven willen aanvangen. Deze ‘eigentijdse
stadsroman’ krijgt bij voorbaat lof mee van Koen Peeters en
Annelies Verbeke.
IvoMichiels,Maya, maya, De Bezige Bij. Zojuist versche-

nen postume roman van de in oktober overledenMichiels.
Over eenman diemet een hartkwaal in een ziekenhuis ligt
en er verbluft wordt door de schoonheid van verpleegster
Alex.
Griet Op de Beeck, Vele hemels boven de zevende, Prome-

theus. Debuut vanDeMorgen-columniste en reportagemaak-
ster. Vijf levens, met elkaar verbonden, vertellen hun ver-
haal. Iedereen probeert overeind te blijven in dit bestaan dat
“belachelijk mooi en geweldig lastig” is, allemaal tegelijk.
Met blurbs van Rik Torfs, Peter Verhelst en Tom Lanoye.
Monika van Paemel,Weduwenspek, Querido. Een terug-

keer langs de grote poort voor Van Paemel? Een roman die
wordt aangekondigd als een bikkelharde ‘weduwenroman’
over de oorlog tussen de seksen. Speelt zich af aan het sterf-
bed van een lang uit het zicht verdwenen echtgenoot.
Ilja Leonard Pfeijffer, La superba, Arbeiderspers. Pfeijffers

hoogsteigenmonument voor Genua, de hoogmoedige, laby-
rintische stad waar hij sinds enige tijd zijn tenten heeft opge-
slagen. De roman is ook “een liefdesverhaal dat tragisch ein-
digt” en doorprikt de illusie van “een beter leven elders”.
Erik Vlaminck,Miranda van FrituurMiranda, Wereld-

bibliotheek. “Miranda van FrituurMiranda. Overdag was ze
zot als een achterdeur, ’s avonds zo heet als een gloeiende
kolenstoof.” In het volkse idioom van Vlaminck klinkt dat
veelbelovend in deze novelle, na het succesvolle Brandlucht,
waarin het personageMiranda eerder een cameorol had. (Dl)

Orgie vandrank,
huiselijk geweldenseks

Nederlandse
literatuur
VooRuitbLik biogRafie

Wiedeambitieheeft om literair biograaf teworden, kanzich
beter eenolifantenvel aanmeten.Al is eenharnasmisschieneen
nogveiligeroptie. Bij familieleden, ex-geliefden,weduwenenuit-
gevers gaaner immers steevast alarmbellen rinkelenwanneer
eenvasthoudendebiograaf inhet levenvan ‘hun’ auteurbegint te
roeren.
NopMaas, biograaf vanGerardReve, kanervanmeespreken.

Eind jarennegentigwierpenReveenzijn laatste levenspartner
JoopSchafthuizen (‘MatroosVosch’) hemvier grotekoffersmet
correspondentie inde schoot.Aanvankelijk liep zijn researchop
rolletjes.Verrassendsnel kwamhij aandravenmet tweevolumi-
neuzedelenvanzijnKroniek van een schuldig leven. Applausop
allebankenvoor zijn “secure,welhaast boekhoudkundige, stapje-
voor-stapjeaanpak”, zoals JeroenVullingshet inVrijNederland
noemde. Smeuïgeanekdotiek
overde ‘Volksschrijver’ takelde
hijmet veel verveop.
Maar toenhetderdedeel in

aantochtwas, gingendepop-
penaanhetdansen. Joop
Schafthuizenwildekostewat
het kost depublicatie vanhet
sluitstuk, overdeperiode 1975
tot aanRevesdoodaanalzhei-
mer in2006, verhinderen.
OmdatMaashungezamen-
lijke leven reduceerde tot een
orgie vandrank,huiselijk ge-
weld en seks, vondMatroos
Vosch.Ofomdat erwel eens
onfrisse revelaties zoudenko-
menoverSchafthuizensvoor-
liefde voor jonge jongetjes (‘de
kabouterliefde’)?Voorde
rechtbank leekSchafthuizen
eerst zijn slag thuis tehalen,
maar inhogerberoepkonuit-
geverijVanOorschothet tij
keren.Het slotdeel verschijnt
zo twee jaar laterdanvoor-
zien,metbovendieneenpaar
schrappingenvanSchafthui-
zen.Vooral geldbedragenen te
seksueel getinte citaten staan
metnieuwsgierigmakende
sterretjes aangeduid.Nog
meerwindvanvorenkreeg
Maas trouwensvanReves ex-
partnersTeigetje enWoelrat.
Die vondendathun levenmet
Reve “heel denigrerenden
neerbuigend”wasbeschreven.

Homerisch geruzie
Maas liet zichniet vandewijs brengen.Hetbijmomenten smade-
lijke slotdeel vandezebiografiebrengtde turbulente verhouding
tussenReveende25 jaar jongereSchafthuizenuiterst nauwgezet
inkaart, tot je gaathallucinerenvanalle opgediste en somswan-
smakelijkedetails.Hetwaseen relatie van “toppenendiepeda-
len”,methomerischgeruzie, ontzagwekkendewoedeaanvallen
endronkenuitspattingen.Totdeplooienweer evenwerdenglad-
gestreken: “Troepenbonje gehad,maarnu ishetwederomgoed”,
noteerdeRevedan. “Zewarenminofmeer elkaars gevangenen,
waarbij het eroverigensgezellig aan toekongaan”, noteertMaas
droog.Allebei blekenhet godsonmogelijkemensenommee te
leven.Maarondankshunkarakteriële onverenigbaarheidkleef-
denzeaanelkaar als klittenband.Zeker is dat Schafthuizenvoor
eenzekere stabiliteit inReves rommeligebestaanzorgde.Reve
besefte: “Ikbeginminderdanvroeger achterdeanonymegeilheid
aan te lopen.”Al in 1975 trekthij zijn conclusie: “Wemoetenalle-
maal sterven, enwij beidenmoetenmaar tot dedoodbij elkaar
blijven. (…)Als jemijwilt, danzal ik voortaande jouwezijn:mijn

huis,mijnbed,mijnbankrekening, alles voorLiefdesslaafjeVos.”
Maarwaser verliefdheid?Nee, bekendeSchafthuizen later.Maas
concludeert: “Eigenlijkwashunrelatie eenuit dehandgelopen
logeerpartij.”
SchafthuizenwektebijReve eenverlangennaarhuiselijkheid

op,mededoor zijn “praktischeaard”. Endanwaser zijn “inzicht
inhandelszaken”.Als geenander liet hij dekassa rinkelenmetde
verkoopvanmanuscripten, eeneindeloze reeksbrievenboekenof
durebibliofieleuitgaven,waarindebesteReveallangnietmeer
terug te vindenwas.Het schraperigeDagobertDuckgehalte van
hetduoontlokteRenateRubinsteinooit deopmerking: “Datduo,
het is een roverspaar. Zoalsdie centen tellen, hetheeft iets voor-
oorlogs.”Tochzou jeookkunnenzeggendatReve – indieperiode
voortdurend indeweermet zijn sterrenstatus invetbetaalde
interviews– zijn tijd vooruitwas.Dat een schrijver geld “als enige
en fatsoenlijkedrijfveeromte schrijven”hanteerde,wasvolstrekt
logisch, zo lazenweal inOpwegnaarhet einde.

Ten prooi aan isolement
Gaandeweg inDe late jaren 1975-2006ontstaat de indrukdat
MatroosVoschReves levenmeebestierde enkonknedenalswas.
Zeker toenRevesaftakeling zich inzette, dedepressiesmaarniet
te verjagenvielenendegeheugenverwarring slagomslinger toe-
nam.Anderzijdsmoet je zeggendat Schafthuizen indeaarts-
moeilijke jarenvandedementieReveals een trouwehondheeft
verzorgd, ietswaarvoorhij zelfs eerbiedkreegvanMulisch, aarts-
concurrent vanReve.Ookhier spaartMaasdegênante taferelen
niet, zoals bijvoorbeeld vaneenhulpelozeRevediehethelehuis
onderpoept.
Maasvraagt zichookaf ofhet isolementwaarReve tenprooi

aanviel inMachelen-aan-de-Leie zijn schrijfaderniet verder liet
leegbloeden.Zovelenkregendewacht aangezegd, onderwie
JosineMeijer, SimonCarmiggelt en finaal ookRudyKousbroek.
Maas: “Hij lietmensenvallenalsofhij eenplastic koffiebekertje in
deprullenbakgooide –hoewel: vandatbekertje vroeghij zichaf
ofhetnog te gebruikenwas.”DatRevespolitieke standpunten

almaar rechtser, racistischer,
onverdraagzamerenvande
pot gerukterwerden, zorgde
eveneensvoor verwijderin-
gen.
Soms flitstenernieuwe

vriendschappenof kortston-
dige verliefdhedenop (zoals
opdeDuitse schrijverAndreas
Sinakowski ofLievenVanden-
haute),maardeopzichtige
toenaderingenhad ietspijnlijk
tragikomisch.Artistiek tapte
Revevanaf 1980 steeds vaker
uit hetzelfde vaatje: er is ten-
slotte een limiet aandeportie
MeedogenlozeJongens.Afen
toe flakkerdezijn talenthoog
opmet romansalsOudeneen-
zaam, Moeder enzoon,De
vierdemanofBezorgdeouders.
Maarhetultiemeaangekon-
digdemeesterwerkHetboek
vanviolet endoodbleekeensof.
Nee,vrolijkword jehoege-

naamdnietvandit slotdeelvan
deRevetrilogie,waarinde
mythewankelt.Maasheeftals
zorgvuldigemaar taboeloze
notulist elkdekseltjegelichten
dewalmdiedaaruitopstijgt,
maaktweleensmisselijk.Reves
levenwas nueenmaaleen
Gesamtkunstwerk:deaftake-
lingmoet jeopdekooptoene-
men.Na lezingvande2.200
pagina’sKroniekvaneenschul-
dig levenbesef jedenoodzaak
vaneendergelijkuitputtend
relaas, voorer teveel indeneve-

lender tijdverlorenging.Maas iszodoendedeperfectewegbereider
vooreenveel synthetischerbiograaf,dieweleensamenhangende
visieopRevesschrijverschapontplooit.Wantdaaronthoudtde
voorzichtigeMaas– tukopfeitjesenweetjes–zichverrevan.

Nop Maas wordt vandaag door Reinjan Mulder geïnter-
viewd over zijn biografie in de Lokettenzaal van het
Vlaams Parlement, om 12.30 uur. www.deburen.eu

GerardReve valt bijna van
zijn voetstuk in het slotdeel
van de Reve-biografie van
NopMaas. De jaren 1975-
2006 zijn een ontluisterende
kroniek van geldlust, geruzie
en turbulent samenleven
met Joop Schafthuizen.
Dirk Leyman

●●●●●●

NopMaas,Gerard Reve. Kroniek van
een schuldig leven 3. De late jaren
1975-2006,Van oorschot, 781 p.,
35 euro, gebonden 49,90 euro.

●GerardReve:demythewankelt.© Klaas Koppe

● PaulBaeten
Gronda
enGriet
Opde
Beeck.

ellicht hadden de
dichteressen vroe-
germetmeer
vooroordelen te
kampen, in het
mannenbastion
dat de poëzie in

Vlaanderen lang geweest is. In 1951 ontving
Christine D’haen, een van de beste Vlaamse
dichters van de tweede helft van de twintig-
ste eeuw, de Arkprijs van het VrijeWoord.
Daarbij stak ze de jonge experimenteel Hugo
Claus de loef af. In haar autobiografische
boek Zwarte sneeuw tekende ze op: “Mijn
enige conversatiemet Hugo Claus. Hij: ‘Je
haar zit niet goed.’ Ik: ‘Ik weet dat.’” De anek-
dote typeert de persoonlijkheid vanD’haen,
maar schetst ook het tijdsklimaat. In de jaren
tachtig en negentig kregenMiriamVan hee
en inwatminderemate Lut de Block behoor-
lijk veel aandacht,maar die was veelminder
weggelegd voor Aleidis Dierick, Lucienne
Stassaert,Marleen de Crée en JoGisekin, vier
dichteressen die nochtans ook hun hakken
in het poëzielandschap gedrukt hebben.
Zouden de traditionelere toonzetting, de
schrijfstijl en de onderwerpskeuze van deze
dichteressen ermee temaken hebben dat ze
te weinig erkenning kregen?

Vrouwen die durven
Hoe dan ook, in Nederland én in
Vlaanderen is er intussen een andere gene-
ratie vrouwen aangetreden die durft. De
Nederlandse Tjitske Jansen verpakte haar
traumatische jeugdherinneringenmet veel
gevoel voor het tragikomische in haar
recentste bundelKoerikoeloem. In
Vlaanderen deed de sjamaniste van de taal
Delphine Lecompte sterk van zich spreken
met haar bundel Blinde gedichten. En we
mogen ook Els Moors, Maud Vanhauwaert,
Eva Cox en Sylvie Marie niet vergeten. Ze
schrijven poëzie met vlees en pit.

Diezelfde vrouwelijke bravoure vindenwe
terug in de nieuwe bundels van Ellen
Deckwitz, KiraWuck enRozalie Hirs.
Meteen zienwe ook opwat voor een ver-
schillendemanieren deze dichters schrijven.
Met haar tweede bundel Hoi feest beves-

tigt de Nederlandse Ellen Deckwitz al het
goede van haar debuutbundel De steen
vreestmij, waarvoor ze vorig jaar de C.
Buddingh’-prijs voor het beste debuut ont-
ving. InHoi feest staan een aantal thema’s
centraal: religie, jeugd, het lichamelijke, die
Deckwitz in cycli uitwerkt.

Knokenkluwen
In het begin van de bundel komen de ver-
schillende thema’s al samen in één gedicht,
over bidden: ‘Schuiven de vingers als kluis-
deuren in elkaar/ dan rust boven de schoot
een dubbele vuist.//Wat eensweerde, wordt
geklonken en geheven. Nog ismijn hart gro-
ter/ dan deze knokenkluwen/ die ik zachtjes

zet// tegen het hoofd. Zo van/ ik lok je god.
Het is weer goed.’ Vaak gaat het om een ver-
langen naar overgave, zoals hier: ‘Ik stelde
me altijd voor/ dat als ik iemand zoende,/ ik
in hembelandde.’ Niet dat het er inHoi feest
altijd zo verheven toegaat, wantwe lezen in
hetzelfde gedicht ‘ik zal hem/ tegen demuur
zetten en kussen// blijken zo te starten/ Je
sjort wat, je duwtwat,/ je vindt iemand zo
leuk/ dat je het gewoon nietmeer aankan/
dat hij rechtop staat.’
In Deckwitz’ gedichten zijn de handen een

terugkerendmotief. Deckwitz kent er allerlei
betekenissen aan toe: ze dienen om te bidden
en de geliefde aan te raken. In de afdeling
‘Handen III’ krijgen die aanrakingen een les-
bische connotatie, zoals in het gedicht dat ik
koos. In andere afdelingen gaat het danweer
omdemedemensen, omschreven als ‘ande-
ren’. Hoi feest is in elk geval ook een bundel
met de nodige lichtheid, zoals blijkt uit de
titel en uit deze versregels, waarin Deckwitz
zich tot de ‘anderen’ richt: ‘Liever zou ikmet
jullie/ dansen: ik houdme aan afspraken/ als
het ombewegen gaat.’

Ontheemd
Het verhalende karakter van de gedichten
verbindt de bundels van Ellen Deckwitz en
KiraWuckmet elkaar.Maar de gedichten in
Finsemeisjes in het debuut van de half Finse,
half NederlandseWuck vertonenmeer nar-
ratieve gaten. En ze zijn tragikomisch. Neem
versregels als deze: ‘Mijnmoeder is verliefd
opmijn logopedist/ ze komt het huis niet uit,
behalve voormijn spraaklessen/ opmijn ver-
jaardag drinkt ze anderemoeders onder
tafel/ daarna begint haar danssolo, benen
hoog in de lucht’. Het zijn regels die zo uit
een bundel vanDelphine Lecompte lijken te
zijnweggelopen. Net zoals in de poëzie van
Lecompte gaat het bijWuck vaak over haar
familieleden. In Finsemeisjes over haar
ouders,maar ook over haar grootouders:
‘Mijn oma zwemt in dewinterzee/ haar over-
vallers wilden dat niet geloven/: ze had graag
bij demaffia gewild/ want die zorgen tenmin-
ste goed voor hun familie.’ Deze bundel
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ademt de sfeer van iemand die zich ont-
heemd voelt.Wuck schept in heel wat
treffende gedichten een unheimliche sfeer,
diemisschien authentieker Fins is danwe
zoudenwillen geloven.

Chemie van de liefde
Gestameldewerken vanRozalie Hirs is de
bundelmet de grootste bravoure, omdat ze
poëticaal gezien het verst durft te gaan. Ze is
een van demeest intrigerendeNederlandse
dichters van ditmoment. Haar gedichten
zijn erg zinnelijk enmuzikaal. Hirs is compo-
nist. En datmerk je in haarwerk. Ze creëert
een brede stroom vanwoorden, vol associa-
ties, die ze durft te onderbreken. Dat is haar
manier van stamelen, waar de titel van de
bundel naar verwijst. Ze schrijft het tref-
fendst wanneer zemet taal de chemie van de
liefde probeert te verwoorden: ‘tegelijk onze
handen elkaar knoppen/ de jij enwil je stam
bloeit in duizend sterren/ wegschietende
hemelen er binneninwegen/ tegen die boom
daar zienweg te gaan’.
Jo Gisekin schrijft net zulke sensitieve

poëzie, maar ze hanteert een andere, duide-
lijker narratieve schriftuur. In Dooitijd
zoekt de dichteres haar plaats in de verglij-
dende tijd via demuziek, de schilderkunst
en – een terugkerendmotief in haar werk –
textiel. In de afdeling ‘Textuur’ beschrijft
Gisekin hoe de intensiteit altijd blijft: ‘Satijn
in oogwit van kinderen. Ze hebben een/ ein-
deloos leven voor zich. Van alle/ hemels
staan de poorten open.’

●●●●●

Ellen Deckwitz,
Hoi feest,
nijgh & van Ditmar,
48 p., 16,50 euro.

●●●●●

kirawuck, finsemeisjes,
Podium, 54 p., 15 euro.

●●●●●

Rozalie Hirs,
Gestamelde werken,
Querido, 62 p., 18,95 euro.

●●●●●

Jo Gisekin,Dooitijd,
Poëziecentrum,
72 p., 17,50 euro.

Sinds enkele jarenmanifesteren de vrouwen zich sterker dan ooit
in de poëzie. Daar zijn eenvoudige redenen voor: ze brengen
kwaliteit en ze hebben bravoure. Paul Demets

Ladies’ time

Omna twintig jaar bloot
boven eenhandspiegel te hurken,
er danpas achter te komen
waaromze parels ookwel
orgasmen van vlees noemen.
Tijd ommijnneus dicht te
knijpen enmedoor haar onder
het oppervlak te laten trekken.
Ze tiktme tussen de ogen,
bleek in het blauw.We zakken
verder de troggen in.
Haar vlechten rusten
tussenmijn benen als ze
de lucht uitme zuigt,
liggend op de plankwaar parel
na parel vanaf klettert.
EllEn DEckwitz (uit Hoi feest)

EllenDeckwitz veroverde vorig
jaar de C. Buddingh’-prijs voor
haar bundelDe steen vreest mij. Nu
is ze terugmetHoi feest. © C.Barton
van FlyMen / HollanDse Hoogte

PoEziE

W
● KiraWuck – half
Fins, half Neder-
lands – pakt uit
met tragikomische
gedichten.
© Merlijn DooMer-
nik / HollanDse
Hoogte
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