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Over Crossing Border

Al sinds de eerste editie in 1993 zoekt Crossing 
Border de grenzen op van muziek en woord 
om er vervolgens een brug tussen te slaan. 
De afgelopen jaren is het festival uitgegroeid 
tot een van de meest progressieve internatio-
nale festivals op het gebied van literatuur en 
muziek in Europa. Elk jaar in november treden 
er meer dan honderd artiesten op in het 
centrum van Den Haag, van gerenommeerde 
namen tot veelbelovende nieuwkomers.

Door het festivalterrein dit jaar te verplaatsen 
naar verschillende karakteristieke locaties 
grijpt Crossing Border de kans om zowel de 
verdieping als de verbreding op te zoeken. Een 
obscure internationale nieuwkomer op de 
oude houten planken van de Zwarte Ruiter? 
Spoken word in de praal van de Lutherse 
Kerk? Een dampende show in de grote zaal 
van poppodium Paard van Troje? Je mag het 
dit jaar allemaal verwachten, en dat alles op 
loop-, rol- en kruipafstand van elkaar in hét 
culturele hart van Den Haag.

Colofon
De Groene Amsterdammer
groene.nl
Deze bijlage kwam tot stand 
in samenwerking met het 
Crossing Border Festival 
crossingborder.nl

Hoofdredactie Xandra 
Schutte Redactie Marja Pruis, 
Evert de Vos
Vormgeving Christine 
Rothuizen (ontwerp), Sanne 
van de Goor, Maarten Kanters  
Fotoredactie Simone 
Berghuys, Mels van der Mede
Eindredactie Rob van 
Erkelens, Hugo Jetten, Jetske 
Brouwer, Nienke Gaastra 
Webredactie Roos van 
Hennekeler, Katrien Otten,  
Jan Postma 
Medewerkers Basje Boer,  
Graa Boomsma, Kees ’t Hart, 
Thomas Heerma van Voss, 
Justine Jordan, Marja Pruis,  
Jaap Tielbeke, Leon 
Verdonschot, Niña Weijers, 
Christiaan Weijts, Gerard 
Zeegers, Tess van der Zwet 
Coverbeeld Jan Vanriet,  
De overkant, 2014
Illustraties Ming Sin Ho
Acquisitie Hans Boot

Tickets
Single ticket (vrijdag- of 
zaterdagavond):  
€ 30 (excl. servicekosten)
Passe-partout (beide avonden):  
€ 50 (excl. servicekosten)
Kaarten zijn te koop  
via crossingborder.nl 

Speciaal dag- en avondprogramma: 
Woensdagavond 2 november
Smutfish presents: Smetvis
Locatie: Paard van Troje
Entree: € 15 | deur open: 19.30, 
aanvang: 20.00

Zaterdagmiddag 5 november
Borderkitchen
Locatie: Humanity House
13.30: Chris Keulemans in gesprek 
met Antoine Leiris
15.00: Maarten Steenmeijer in 
gesprek met Albert Sánchez Pinol
Entree: € 7,50 (betalen aan de deur, 
reserveren via crossingborder.nl. 
Crossing Border-bezoekers met een 
zaterdagticket of passe-partout 
krijgen vrij toegang)

Zondagmiddag 6 november
Little Raven: Het Groot Kinderboeken 

Ontbijt voor de allerkleinsten, met 
o.a. Alfon Oekie, Renske Gerstel,  
Lotte van Dijck en Tineke Beishuizen. 
Aanvang: 10.30
Locatie: Theater aan het Spui
Entree: € 10 voor volwassenen, € 7,50 
voor kinderen, inclusief ontbijt

Meer informatie over de programma’s 
en het bestellen van tickets  
is te vinden op crossingborder.nl

Books & Music
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Barry Hay

Hállo 
Bèh-rie!
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Barry Hay, de frontman van Golden Earring, vertelt 
zijn levensverhaal. Het is de geschiedenis van een 
band, maar bovenal een schelmenroman, waarin de 
hoofdpersoon zijn omgeving voortdurend inpalmt 
met zijn sex-appeal en zijn bravoure.

door Marja Pruis

JAREN GELEDEN zag ik hem onverhoeds in 
een broodjeszaak staan in Den Haag. Ik weet 
niet wat het was – de zonnebril, de lange 
leren jas, de grijns – maar hij was te groot 
voor deze zaak, deze stad, dit land. Alsof hij 
zich niet in zijn volle lengte kon uitrekken 
zonder het gevaar te lopen dat zijn hoofd het 
plafond zou raken. Een reus, dacht ik.

Een grote vriendelijke reus, denk ik nu ik 
zijn levensverhaal heb gelezen zoals hij dat 
verteld heeft aan journalist Sander Donkers. 
In Hay rijst een wonderlijk beeld op van een 
rockster die gevaarlijk en huiselijk tegelijk is. 
Van iemand met wie het ook slecht had kun-
nen aflopen, maar die kennelijk een goeie 
neus heeft voor de juiste mensen om hem 
heen. Donkers behoort nu ook tot die stal, 
want hij ontpopt zich – met zijn achtergrond 
als muziekjournalist van Vrij Nederland – 
tot de perfecte biograaf, met de juiste men-
geling van nieuwsgierigheid, bewondering 
en spot. Wat een lol moet hij hebben gehad 
met Hay!

Het levensverhaal van Barry Hay leest 
als een roman van Dickens. Of een sprookje 
van Grimm. Daar is de kwaaie moeder om te 
beginnen, die haar zoontje onverhoeds van 
de warmte in de kou neerzet. Ze ontvoert 
hem uit het paradijselijke India waar hij in 
1948 werd geboren als zoon van een knappe 
Schots-Indiase militair die zijn ravissante 
joods-Nederlandse moeder, later stewar-
dess, op Java had leren kennen. Met smaak 
kan Hay vertellen over zijn vroegste herin-
neringen, hij sprak vloeiend Urdu, was gek 
op Indiaas eten, én op zijn vader. Een vader 
die hij nooit meer zal zien, en wiens brieven 
werden onderschept door de moeder.

Naarmate het onderwerp gevoeliger 
wordt, noteert Sanders, wordt de toon van 
Hay nonchalanter. En wordt er nog maar 
eens een flesje witte wijn ontkurkt. Met heel 

veel mitsen en maren geeft 
Hay toe dat zijn moeder 
hem beschadigd heeft voor 
het leven, met haar mani-
pulatieve gedrag. Hij werd 
naar kostschool gestuurd 
en werd aan nieuwe lief-
des voorgesteld als haar 
broertje. Aan de andere 

kant was ze idioot intiem met hem. Ze vond 
dat hij leuk zong, regelde zijn eerste gitaar 
voor hem; én zorgde ervoor dat hij – hij was 
dertien – twee liedjes kon zingen in een of 

andere club. Beloning? Na afloop mocht hij 
in de kleedkamer komen bij de danseressen. 
Niet alleen kon hij dan de borsten van dich-
terbij zien, ook mocht hij er even aan zitten. 
Had zijn moeder geregeld. ‘Ach laat hem 
effe, hij is zo geil.’

Ik moet bekennen dat de enige andere 
(auto)biografie van een rockster die ik tot 
me heb genomen die van Anthony Kiedis is, 
voorman van de Red Hot Chili Peppers. Een 
andere band op een ander continent, maar 
toch zijn er nogal wat overeenkomsten in 
de verhalen van deze knappe mannen. Mis-
schien zijn het de ingrediënten van ieder 
rock-’n-roll-bestaan – meisjes, drugs, alco-

hol, tattoos, mismanagement, kameraad-
schap – maar de menselijkheid van beide 
verhalen, en het geheugen van de vertellers, 
trof me. Daar komt bij Hay dan nog eens de 
humor bovenop, en de zelfrelativering.

De Golden Earring komt ook in dit ver-
haal naar voren als een club van jongens die 
elkaar al hun hele leven kennen, en elkaar 
op de grond houden. Alleen met een soort 
onverwoestbare Hollandse nuchterheid én 
een enorme ambachtelijkheid konden ze 
zich ontwikkelen van Haagse beatband, via 
underground rockband tot de grote pop-
band die ze nu al decennia zijn, maar die 
zichzelf toch voortdurend opnieuw uitvindt. 
Muzikaal altijd spannend, en origineel, met 
een aureool van entertainment, toeganke-
lijkheid, plezier. Ieder heeft zijn rol en speelt 
zijn deel: Hay de exotische sexy frontman 
– hoe hij zijn lichaam op peil houdt is een 
krankzinnig verhaal op zich –, Kooymans de 
enigmatische gitarist, en – zoals ook uit de 
recente en zeer vermakelijke documentaire 
The Beat behind Golden Earring bleek – de 
muzikale trein Gerritsen en Zuiderwijk, de 
ritmesectie van ‘vloeibaar beton’. Bekende 
mensen zijn ze allemaal geworden, zonder 
dat ze Bekende Nederlanders werden met 
gekke bijbaantjes of sterallures.

Hay is de eerste om te zeggen dat hij wel 
héél erg genoot van het Amerikaanse suc-
ces, en eventjes een zeer irritant mannetje 
dreigde te worden. Maar toen – het sprookje 

gaat verder – kwam hij Sandra tegen, met 
een nog een tikkeltje erger beschadigde ach-
tergrond. Een ontroerend My Fair Lady-
verhaal ontpopt zich dan, met een plat pra-
tend meisje dat zich snel ontwikkelde tot 
baken en rots, en huize Hay aanstuurde met 
gouden hart en straffe hand. Een vroegere 
vriendin verweet hem nog dat hij van nie-
mand kon houden, hetgeen door Hay ook 
zonder meer werd beaamd. Hij had meer 
verdriet van het overlijden van zijn hond 
dan van dat van zijn moeder. Met de entree 
van Sandra, en de komst van dochters Bella 
en Gina, was het veilige isolement waarin hij 
zich naar oude gewoonte opsloot voorgoed 
doorbroken.

Een sprookje dus, een schelmenroman, 
waarin de hoofdpersoon bijna zijns ondanks 
voortdurend zijn omgeving lijkt in te palmen 
met zijn verschijning, zijn sex-appeal, zijn 
bravoure. En het is natuurlijk het verhaal 

van een band. Het blijft iets magisch heb-
ben, zo schijnbaar toevallig en achteloos als 
de bekende nummers geboren werden. Hay 
kan ongelooflijk smakelijk vertellen over de 
missers en de conflicten, en de financiële 
mist waarin ze een tijdlang verkeerden, met 
een bijna-faillissement tot gevolg. Wat is dat 
toch dat muzikanten altijd de pineut zijn van 
hun producenten?

Hay lezende wil je eigenlijk alleen maar 
meteen weer alles horen, en juist ook de 
nummers van het begin: het onsterfelijke 
Holy Holy Life, het mystieke She Flies on 
Strange Wings, en het zoete Another 45 
Miles waarin droefenis klinkt, en heim-
wee. Ik zie het voor me, hoe Hay inmid-
dels op Curaçao zijn adresjes heeft, waar 
hij zijn haring haalt, zijn baantjes trekt, op 
een stretcher ligt te slapen, en waar altijd 
wel ergens een Ruwella of een Rowinda de 
allerbeste Bloody Mary voor hem mixt, of de 
aller lekkerste pinot grigio 
speciaal voor hem koud 
heeft staan. ‘Hállo Bèh-
rie!’ schalt het hem tege-
moet vanachter willekeu-
rig welke strandbar.

En hij leefde inder-
daad lang en gelukkig, in 
shorts en op slippers, onder de palmbomen, 
nooit ver verwijderd van glasgerinkel. De 
loomte, het gemak… Op Curaçao vond hij 
zomaar iets terug van vroeger, van India.

Bekende mensen zijn ze geworden, zonder dat ze Bekende 
Nederlanders werden met gekke bijbaantjes of sterallures

Sander Donkers, 
Hay: Biografie 
van de grootste 
rockster van 
Nederland. 
Lebowski,  
384 blz., € 19,99 

Barry Hay en 
Sander Donkers 

treden op 5 
november op



TWEE LITERAIRE GROOTMEESTERS OP CROSSING BORDER

Nu te koop in de boekwinkel | uitgeverijpodium.nl

‘Michel Fabers liefdesgedichten  
zijn helder, liefdevol en wijs  
en ademen het vernuft van  

deze buitengewone schrijver.’ 
IAN McEWAN

Eigenwijze mix van  
autobiografie, essay en schrijfgids.  

Onmisbaar voor iedereen  
met een liefde voor het  

geschreven woord.

Tot leven is een monument  

ter nagedachtenis aan Michel Fabers  

overleden vrouw Eva. 

Aangrijpende poëzie van een  

gevierd romancier.

Atypische schrijfgids van  

Man Booker Prize-winnaar  

DBC Pierre (Vernon God Little).
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Poëzie Het meisje van Maartje Smits

Wat er in je onderbroek zit

LENA LENA speelde buiten op een zomerdag. 
Dat klinkt actiever dan ik het bedoel; het was 
een lóme zomerdag. Ik geloof dat zij en haar 
vriendinnetje gingen zwemmen, en daarna 
droogden ze zich in de zon. Lena Lena ver-
sierde de blote rug van haar vriendin met 
steentjes. En tot slot, op het laatste plaatje, 
stak ze een takje tussen haar billen. Ik weet 
niet waarom, maar er zat iets heel meisjes-
achtigs in Harriët van Reeks prentenboek 
De avonturen van Lena Lena. Ik vereen-
zelvigde me meer met Lena Lena dan met 
welk ander kinderboekpersonage ook. Waar 
zit dat meisjesachtige ’m in? In dat speels-
nieuwsgierige? Dat zacht-brutale? Dat voor-
zichtig-avontuurlijke? Het  verfraaien van 
die rug, zo’n delicaat en naïef-erotisch spel 
– is dat typisch iets wat meisjes doen?

In Als je een meisje bent, de  debuutbundel 
van dichter Maartje Smits, groeit een meisje 
op. In de eerste gedichten introduceert ze 
haar moeder. Ze vraagt haar hoe dat precies 
moet, leven: ‘in mijn hoofd een rijtje vra-
gen met mama erboven/ mama de eerste/ 
waarom lakschoenen ordinair zijn’. Daar-
naast noteert ze wat haar en haar moeder 
van elkaar onderscheidt (‘een moeder ver-
maakt/ een meisje versiert’), want door te 
bepalen wie de ander is, weet je wie je zelf 
bent. Smits beschrijft het ongemak van haar 
lichaam, dat eerst onhandig vrouwelijk is 
(‘borsten wegbidden’) en later niet vrouwe-
lijk genoeg (‘boven die gootsteen hangen 
de borsten die ik zou willen hebben/ voor-
gevormde deksels tepelloos gebied’). Ze ver-
telt over een eetstoornis, over onzekerheid 

en pashokjes. Om, tot 
slot, de genoegens van het 
lichaam te ontdekken, er 
eindelijk controle over te 
krijgen. Het uit te buiten. 

Die paradoxale ver-
houding tot het eigen 
lichaam, is dat typisch 

 meisjesachtig?
Ik bedenk het nu pas, dat Lena Dunham 

dezelfde naam draagt als mijn kinderboe-
kenheldin. En ik zie ook nu pas die andere 

parallel tussen Dunham, de vrouw achter 
tv-serie Girls en een van de gezichten van 
het nieuwe feminisme, en het personage 
Lena Lena. Dunham joeg conservatief Ame-
rika tegen zich in het harnas toen ze in haar 
memoires schreef dat ze als kind haar zusje 
had gedwongen te laten zien wat er in haar 
onderbroek zat. Ik geloof dat 
ze er ook wat in wilde stop-
pen. Een takje misschien. 
En ik herinner me nog iets 
anders. Dat ik, toen ik wat 
ouder was, de verhalen van 
Lena Lena een beetje gênant 
vond, viezig. Want met de 
ontdekking van seksualiteit 
komt de schaamte.

Op het omslag van Als je 
een meisje bent staat een foto 
van Scarlett Hooft Graaf-
land: een wit huisje in een 
uitgestrekt IJslands land-
schap. Wie beter kijkt, ziet 
dat blote  meisjesbenen het 
dak van het huisje omlijsten; 
op de punt prijken de billen. 
Als Lena Lena ooit groot was 
geworden, en niet kind was 
gebleven in een boek, was 
zij het op dat huisje geweest. 
Zacht, brutaal, voorzichtig, 
avontuurlijk, delicaat, naïef, 
erotisch. Geestig.

SMITS’ GEDICHTEN ZIJN dat 
ook: geestig.  Lichtvoetig. Ik 
zou willen zeggen:  brutaal, 
maar dat klopt toch niet. 
Speels.  Onderzoekend. In 
haar bundel roept Smits een 
universum op dat past bij 
haar generatie (ze werd gebo-
ren in 1986): een  universum 
vol  verwijzingen naar het 
internet, een  universum dat 
getuigt van een modern soort feminisme en 
dat  knipoogt naar het lullige Nederland van 
Unox, de Efteling, verschillende vormen van 
 recreatie, het kantoorbestaan. In het lange 
 titelgedicht, dat de bundel afsluit, komt het 
allemaal op overtuigende wijze samen: het 
virtuele en het fysieke, het avontuurlijke 
en het hyperzelfbewuste, de  meisjes en de 
 vrouwen, de onzekerheid en de overmoed.

Er zit iets brutaals in Smits’ gedichten, 
maar ze zijn niet echt brutaal. Er zit iets 
gedurfds in, iets stoer-kwetsbaars, maar ook 
iets frustrerend voorzichtigs. Het voelt alsof 
haar werk meer ruimte nodig heeft, alsof het 

welhaast uit zijn voegen 
barst, met gedichten die 
broeien tussen hun arbi-
traire titels en de kaders 
van de pagina’s. Wat 
ook wel weer aandoen-
lijk is: het klopt met de 
inhoud. Dat meisje dat 
zo voorzichtig volwassen 
probeert te worden, is de 
vorm binnen geslopen. Ik hoop dat er in een 
volgende bundel niet alleen steentjes zijn, 
maar ook een takje. Vrij van kaders, met de 
billen bloot.
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Maartje Smits. Geestig, lichtvoetig

In de debuutbundel 
van Maartje Smits 
probeert een meisje 
voorzichtig volwassen 
te worden.

door Basje Boer

Het voelt alsof Smits’ werk 
meer ruimte nodig heeft

Basje Boer 
is deejay op 

Crossing Border. 
Maartje Smits 

treedt op 5 
november op

Maartje Smits, 
Als je een  
meisje bent.  
De Harmonie,  
45 blz., € 15,90
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Michel Fabers rouw om zijn vrouw

‘Ik leef nu meer 
op haar planeet’

TIJDENS LEZINGEN en boekevenementen 
neemt de in Nederland geboren auteur 
Michel Faber soms een paar rode leren 
schoenen met zich mee, en plaatst ze op 
de eerste rij. Die schoenen waren van Eva 
Youren, die 26 jaar zijn vrouw is geweest 
en in de zomer van 2014 overleed, nadat er 
zes jaar eerder ongeneeslijke botkanker bij 
haar was geconstateerd. Hij bracht ze mee 
naar de Londense presentatie van zijn lang 
verwachte roman The Book of Strange New 
Things, dat een paar maanden na haar dood 
verscheen. Het boek, waaraan hij tien jaar 
lang had gewerkt en dat hij van Eva niet 
terzijde mocht leggen toen de kanker hun 
levens overnam, gaat over een prediker die 
van een ter ziele gaande Aarde naar een 
nieuw ontdekte planeet reist waar de aliens 
hongeren naar het woord Gods, en over zijn 
pogingen een band te smeden met deze 
vreemde nieuwe wezens, terwijl hij zijn con-
nectie met zijn geliefde vrouw behoudt, die 
hij zoveel lichtjaren achter zich heeft gela-
ten. De schoenen waren een bijna ondraag-
lijk symbool voor zijn recente verlies: ‘Ik 
wilde dat zij haar opgewektheid en haar 
levendigheid belichaamden, dus koos ik het 
laatste paar schoenen waar zij werkelijk van 
hield en die ze niet zo veel meer heeft mogen 
dragen.’

Hij las ook voor uit de gedichten die hij 
kort voor haar dood was gaan schrijven, en 
tijdens zijn rouw was blijven schrijven. Nu 
verzameld in Undying: A Love Story bren-
gen zij de verwoestingen van haar ziekte en 
behandeling in kaart, de intimiteiten van de 
zorg voor haar, de afschuwelijke praktische 
aspecten, en de emotionele afgrond van een 
begrafenis en de nasleep daarvan. Vanaf 
zijn debuutroman Under the Skin, over een 

alien met heimwee die op lifters jaagt in 
landelijk Schotland, tot zijn ongeremd neo-
Victoriaanse epos The Crimson Petal and 
the White, is Faber een schrijver geweest 
met een bijzondere visie, die een duistere, 
ongebruikelijke sensibiliteit combineert met 
een nerveus makende directheid van toon 
– waarop zijn gedichten geen uitzondering 
vormen. Zij bestrijken het hele scala van het 
warme, huiselijke tot het ‘alarmerend mee-
dogenloze’, zoals hij zelf toegeeft. In Nip-
ples, geschreven vóór Eva’s dood, worden 
de enorme ‘horrorfilm-achtige’ striemen 
beschreven die zich over haar hele huid afte-
kenen: ‘Nipples all over you. Excited peaks 
of plasma (…)/Your flesh is riotous with 
the pleasure/ of predatory cells’ (‘Overal 
tepels op je lijf. Opgewonden plasma-pie-
ken (…)/Je vlees straalt van het plezier van 
roof cellen’). You Were Ugly kijkt eerst naar 
‘your bedbound body seventy five kilos/ of 
spoiling meat’ (‘je aan het bed gekluisterde 
lichaam van vijfenzeventig kilo/ rottend 
vlees’) alvorens er door begrafenisfoto’s aan 
herinnerd te worden wat voor ‘routinely, 
ravishingly lovely’ (‘alledaags, betoverend 
lieftallige’) vrouw zij ooit was.

‘Iedereen gaat anders met rouw om, en 
er zullen mensen zijn die niet willen gaan 
waar deze gedichten hen mee naartoe zul-
len nemen’, zegt Faber. ‘Maar voor de men-
sen die wellicht gefrustreerd zijn door de 
neiging om weg te kijken en het sentimen-
talisme van de manier waarop onze cultuur 
omgaat met ziekte, dood en verdriet, kun-
nen deze gedichten misschien zoiets als een 
gedelegeerde stem zijn.’

DE GEDICHTENBUNDEL is ook het eerste 
werk dat van Faber is verschenen zonder de 

redactionele input van Eva: zij was zijn eer-
ste lezer en een ‘onbevreesd critica’, in wat 
Faber beschrijft als een ‘drieledige relatie: ik, 
Eva en het werk’. ‘Dat voelt heel erg vreemd’, 
zegt hij nu. ‘Het maakt zozeer deel uit van 
wie ik de afgelopen 26 jaar ben geweest om 
alles wat ik heb geschreven aan haar voor 
te leggen en haar om advies te vragen.’ Eva 
heeft de karakters bedacht voor de novelle 
The Courage Consort, een ‘vrolijker’ einde 
geëist voor The Book of Strange New Things, 
en geholpen de stemming en de plot van al 
zijn boeken vorm te geven. ‘Ik zou zonder 
haar een andere schrijver zijn geweest’, zegt 
hij. ‘Ik had misschien een compromisloze 
roman geschreven die zou zijn bewonderd 
door de recensent van The Times Literary 
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Ze hadden een drieledige relatie: Under the Skin-
auteur Michel Faber, zijn vrouw Eva en het werk. 
Sinds zij in 2014 overleed, is hij veranderd. Hij bracht 
zijn rouw in kaart via de poëzie: ‘Er zullen mensen 
zijn die niet willen gaan waar deze gedichten hen 
mee naartoe nemen.’

door Justine Jordan
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Michel Faber: ‘Uiteindelijk ben ik een schrijver geworden die vrij compromisloos en onderscheidend is’

Supplement, maar ik ben er niet van over-
tuigd dat ik het aantal mensen zou heb-
ben bereikt dat ik nu wel heb bereikt. Eva 
wilde altijd dat ik socialer was; ze was altijd 
benieuwd of het mogelijk was nét wat meer 
lezers naar me toe te trekken door nét iets 
vriendelijker te zijn, en ze iets meer te geven 
van wat zij wilden.’

‘TOEN WIJ NOG MAAR net bij elkaar waren, 
vonden tussen ons intellectuele botsingen 
plaats waarin ik staande hield dat “dit de 
manier is waarop ik het wil doen; het kan 
me niet schelen als mensen daar niets mee 
kunnen”, en zij zich vervolgens afvroeg of 
“het nou zo erg zou zijn om het een heel klein 
beetje bij te stellen”. Uiteindelijk ben ik een 

schrijver geworden die vrij compromisloos 
en onderscheidend is, op een manier die het 
werk normaliter zou hebben veroordeeld tot 
een zeer kleine lezersschare, maar toch heb 
ik in mijn ogen vrij veel lezers. Het waren er 
niet genoeg naar Eva’s zin – zij wilde er altijd 
meer – maar ik denk dat het buitengewoon 
is hoeveel mensen mijn boeken hebben gele-
zen.’

Het was Eva die Faber er in eerste instan-
tie van overtuigde dat hij zijn werk aan een 
uitgever moest aanbieden; toen zij elkaar in 

1987 in Melbourne ontmoetten, schreef hij 
in een klein handschrift op kleinfoliopapier, 
gebruikte hij muurverf in plaats van Tipp-
Ex voor correcties, en gaf hij zijn salaris als 
verpleger liever uit aan tweedehands lp’s dan 
dat hij zijn manuscripten liet typen. Hij had 
toen al verscheidene boeken geschreven en 
opzij gelegd, waaronder een ‘zeer uitgespro-
ken feministische’ roman. ‘Mijn eerste vrouw 
was lesbisch voordat ik haar ontmoette, dus 
mijn hele vriendenkring bestond uit lesbien-
nes’, zegt hij. ‘Er waren een hoop antimanne-

‘Ze was benieuwd of het mogelijk was nét wat meer lezers 
naar me toe te trekken door nét iets vriendelijker te zijn’
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lijke sentimenten in mijn omgeving. Ik was 
een soort “ere-vrouw”.’

Eva daagde hem uit zijn verhalen aan 
haar voor te lezen, en ‘vertelde mij vervol-
gens precies wat ze ervan vond, zonder enige 
bekommernis om het mogelijk fragiele ego 
van de schrijver. En omdat ik als schrijver 
geen fragiel ego heb, dacht ik: dit is de juiste 
vrouw voor mij.’

ZE HADDEN ALLEBEI onsuccesvolle vroege 
huwelijken achter de rug, en hadden gebro-
ken met hun religieuze immigranten-
afkomst; de ouders van Eva waren Jehova’s 
getuigen, en die van Faber ‘zeer door de oor-
log beschadigde’ Nederlandse baptisten, die 
in 1967 uit Nederland naar Australië emi-

greerden toen Faber zeven 
jaar was, andere kinderen 
in het land van herkomst 
achterlatend. Zijn vader 
had gecollaboreerd met de 
nazi’s en zijn moeder was 
in de winter van 1945 bijna 
van honger omgekomen: 
‘Je kunt je het schuldge-
voel en de ontzetting wel 
voorstellen die bij ons thuis 
de sfeer bepaalden.’ De 
ouders van Eva waren de 

vervolging in Polen ontvlucht, en ‘hadden 
gewoonweg alle holocaust-ellende gestopt 
in de manier waarop zij hun kinderen groot-
brachten; zij namen het met zich mee’.

De kindertijd van Faber is nu ‘verdwenen 
in het zwarte gat van de vergetelheid’, zegt 
hij. ‘Dat is de reden dat ik nieuwe werelden 
schep in mijn verhalen. Als ik zou proberen 
een knausgaardiaanse ader te ontginnen, 
zou het hele boek slechts drieënhalve pagina 
lang worden.’ Maar hij geeft toe dat de duis-
ternis die in zijn werk wordt aangeboord 
‘dezelfde bron is waar mensen die autobio-
grafisch schrijven hun materiaal uit putten, 
zij het dat ik louter de verbindingen voel dan 
dat ik ze daadwerkelijk waarneem’.

Het was Eva die een tweede verhuizing 
opperde: naar de Schotse Hooglanden, en 
naar een afgelegen boerderij die de plaats van 
handeling werd voor Under the Skin. Faber 
had in Australië dikwijls last van migraine 
als gevolg van het intense zonlicht, maar ‘ik 
zou overal heen zijn gegaan waar Eva heen 
wilde gaan. Zelfs naar Siberië.’ In 1998 ver-
scheen de eerste bundel korte verhalen van 
Faber, Some Rain Must Fall, bij de kleine 
Schotse uitgeverij Canongate; daarna volgde 
Under the Skin en vervolgens The Crimson 
Petal and the White, een bewerking van een 
van zijn met verf besmeurde manuscrip-
ten uit vroeger dagen. Vooruitlopend op de 
Victoriana-rage leek het op ‘commerciële 

zelfmoord’ uit te draaien, maar het boek 
werd een bestseller en werd bewerkt tot een 
miniserie die door de bbc is uitgezonden. 
Het succes van het boek heeft hun leven ver-
anderd en financiële zekerheid geboden tij-
dens de ziekte van Eva, maar Faber ook een 
epische tour door de Verenigde Staten laten 
maken waardoor hij ‘enigszins ontwricht 
raakte… omdat ik de noodzakelijke dikke 
huid ontbeerde’.

HIJ HAD AL EERDER periodes van depressie 
en geestelijke breekbaarheid doorgemaakt. 
‘Het grootste deel van de jaren negentig was 
ik wanhopig en van de kaart, ervan over-
tuigd dat ik als dakloze of stadsnomade zou 
eindigen.’ Volgens Faber is dat wat zo goed in 
beeld is gebracht in de filmversie van Jona-
than Glazer uit 2013 van Under the Skin – 
niet zozeer een adaptatie van het boek als 
zodanig, ‘maar mijn God, wát geïnspireerd!’: 
‘Mijn eigen gevoel tot mislukken gedoemd te 
zijn. Het me willen onttrekken aan de alien 
die ik was toen ik jonger was, maar met het 
gevoel behept dat ik datgene niet in huis had 
wat ervoor nodig was om volledig menselijk 
te worden. Dat was voor mij de kern van 
het boek, die reis van alien-zijn naar mens-
zijn.’ Net als al zijn boeken is Under the Skin 
opgedragen aan Eva – ‘die me weer terug op 
Aarde heeft gebracht’. Haar steun was niet 

alleen van literaire, emotionele en prakti-
sche aard, maar ook kosmisch.

De kanker veranderde dat, uiteraard. Eén 
gedicht uit Undying – Helpmeet – beschrijft 
de gevoelens van tekortschieten en hulpe-
loosheid die iedereen bekend zullen voor-
komen die een partner heeft met een dode-
lijke ziekte, maar die voor Faber bijzonder 
indringend moeten zijn geweest: ‘These 
were the ways I helped you/ in the early 
days of your ordeal:// Feeling guilty./ Fee-
ling  anxious./ Feeling small./ Banging my 
head, for real, against a wall’ (‘Dit waren de 
manieren waarop ik je hielp/ in die eerste 
dagen van je beproeving:// Me schuldig voe-
len./ Bang zijn./ Me klein voelen./ Met mijn 
hoofd daadwerkelijk tegen een muur bon-
ken’). Tegen het einde van het gedicht is de 
dynamiek van hun relatie omgedraaid: ‘Bro-
ken and remade, I was what I had vowed/ I 
could not ever be: your rock’ (‘Gebroken en 
weer opgekrabbeld, was ik geworden wat ik 
had gezworen/ Nooit te kunnen zijn: jouw 
rots’).

‘IN DE BEGINTIJD van haar kanker was ik 
ervan overtuigd dat ik haar in de steek zou 
laten, omdat ik gewoon niet groot of moedig 

‘Toen Eva afhankelijk van me werd, leed ik niet langer aan 
depressies, waarschijnlijk omdat ik echt nodig was’

Michel Faber met zijn vrouw, Eva Youren
W
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Undying: A Love 
Story van Michel 
Faber is versche
nen bij Canon
gate Books. Deze 
maand verschijnt 
Tot leven bij uit
geverij Podium, in 
de vertaling van 
Harm Damsma 
en Niek Miedema 
(€ 19,99)



20.10.2016  DE GROENE AMSTERDAMMER  11

genoeg zou zijn om voor haar te doen wat ik 
dacht dat een partner zou moeten doen’, legt 
Faber uit. ‘Toen ze eenmaal had duidelijk 
gemaakt dat ze tóch bij me wilde zijn, onge-
acht of het me zou lukken ermee om te gaan, 
veranderde er iets. Toen Eva afhankelijk van 
me werd, leed ik niet langer aan depressies, 
waarschijnlijk omdat ik echt nodig was. Ik 
kon het me gewoon niet veroorloven in bed 
te blijven liggen en te denken: kan ik het aan 
om op te staan en het enge universum te 
aanschouwen?

Sinds de dood van Eva ben ik niet meer 
depressief geweest. Ik ben radeloos en ver-
drietig en kapot en ongelukkig geweest, 
maar dat is iets anders dan depressief. Op 
een of andere manier heeft de uitdaging om 
voor haar te moeten zorgen iets met de che-
mie in mijn hersenen gedaan. Ik denk dat 
zich nieuwe paden in de hersenen hebben 
gevormd.’

The Book of Strange New Things, waar 
hij al vóór Eva’s diagnose aan was begon-
nen, onderging ook een radicale verande-
ring. Faber was eraan gaan schrijven tijdens 
de nasleep van de oorlogen in Afghanistan 
en Irak, toen ‘ik zó genoeg had van de bijna 
onoverwinnelijke idiotie van het menselijk 
ras, dat ik ging fantaseren over het schrij-
ven van een boek zonder mensen erin. Dus 
ik ging een roman schrijven die zich in zijn 
geheel op een andere planeet zou afspelen.’ 
Vervolgens kwam hij op het idee van een man 
en een vrouw ‘die door een onvoorstelbaar 

grote afstand waren gescheiden. Ik bedacht 
dat een van hen naar een andere planeet zou 
reizen en dat de ander zou achterblijven.’ 
Peter, die zich naar de planeet Oasis begeeft 
om te prediken tot de Oasanen, begon zijn 
leven als een soort stand-in voor de schrijver 
zelf, die zich elke dag in zijn studeerkamer 
opsloot om te verdwijnen in de onpeilbare 
afstanden van zijn eigen geest. Eva ‘woonde 
op de planeet Aarde en had te maken met 
alle ellende van het dagelijks leven, terwijl 
ik op de planeet Kunst zat, waar ik boeken 
schreef in mijn heiligste der heiligen’.

TOEN EVA ZIEK WERD, veranderde de roman 
opnieuw: ‘Hij ging nu veel meer over ver-
lies en het wonder van het lichaam, en ook 
over de tragische breekbaarheid daarvan, 
alles ineen.’ Een van de vele onoverbrugbare 
verschillen tussen mensen en Oasanen is 
dat de lichamen van aliens niet in staat zijn 
zichzelf op te lappen: als ze op een of andere 
manier beschadigd raken, rotten ze gewoon 
weg, zoals fruit. ‘Eva had een van de weinige 
resterende kankers waar niets aan te doen 
is. Dat is verschrikkelijk, maar het richt de 
schijnwerper op het feit dat vrijwel alles wat 
verkeerd met ons kan gaan toch nog kan 
worden gerepareerd. We hebben het enorme 
voorrecht in deze kleine vleesachtige vehi-
kels te mogen wonen.’

Naarmate het boek vorm kreeg, ‘gaf Eva 
mij haar gebruikelijke fantastische feedback, 
ook al wist ze uiteraard dat zij zich eerder in 

het Oasaanse dan in het menselijke kamp 
bevond’.

Ironisch genoeg had Faber al lang vóór 
de diagnose van Eva besloten dat The Book 
of Strange New Things zijn laatste roman 
zou zijn; dat hij Eva – een schilder, foto-
graaf en schrijver – ‘de kans zou geven haar 
creatieve ding te doen’, terwijl hij ‘meer op 
haar planeet zou gaan wonen’. Hij probeert 
nu haar korte verhalen af te maken – ‘ik wil 
dat de ziel en de sensibiliteit zo veel moge-
lijk die van Eva zijn. Ik zie wel waar ik uit-
kom’ – en is op zoek naar een publiek voor 
haar laatste foto’s, waarin landschappen 
worden gecombineerd met medische scans 
van haar lichaam. ‘Ik denk dat ze buiten-
gewone talenten had, en ik geloof niet dat 
ik dat zeg omdat zij mijn vrouw was en ik 
van haar hield.’ Hij schrijft ook een ‘grote’ 
biografie over haar, eerder ter troost en voor 
zijn persoonlijke herinnering, dan met het 
oog op publicatie. ‘Ook de gedichten zijn een 
manier om in de tijd een toestand te vangen 
die godzijdank niet eeuwig duurt – tenzij je 
Miss Havisham bent’, zegt hij. ‘Eva wilde dat 
ik weer liefde zou vinden. En twee jaar na 
haar dood is dat ook gelukt, met de schrijver 
Louisa Young, die rouwt om het verlies van 
haar overleden geliefde en een memoir over 
hem aan het schrijven is. Het voelt allemaal 
merkwaardig evenwichtig en teder.’

Hij en Eva gingen door een heleboel fases 
van verdriet heen toen ze nog leefde: ‘Een 
broedende, ongeneeslijke kanker geeft je 
veel tijd om de dood in het gezicht te zien 
voor hij je wegrukt. Zij was heel bezorgd 
dat ik na haar dood zou vervallen in mijn 
oude patroon en me zou terugtrekken uit 
de wereld om in het zwarte gat van mijn 
verdriet te staren, zonder er ooit weer uit te 
komen. Ze had er zoveel liefde en energie 
in gestoken om mij meer verbonden met 
anderen te laten zijn dat ik het gevoel had 
dat ik het aan haar verschuldigd was eropuit 
te gaan en meer verbonden te zijn dan ooit. 
Ik geloof niet in een leven na de dood en ik 
denk niet dat ze daarboven ergens naar me 
kijkt, maar ik wil op zo’n manier leven dat 
als ze nog in leven zou zijn ze trots op mij 
zou zijn. En op een bepaalde manier leef ik 
nu meer op haar planeet. Ik probeer ook nog 
steeds wat te schrijven; ik weet niet of ik alle-
bei kan. Ik denk dat het in de toekomst het 
schrijven zal zijn dat ik zal moeten opgeven 
als ik moet kiezen, eerder dan het mens-zijn 
onder de andere mensen.’

Vertaling: Menno Groot-
veld.

Op vrijdag 4 novem-
ber wordt Michel Faber 
geïnterviewd door Ester 
Naomi Perquin. Op zaterdag 5 november 
draagt hij voor uit zijn werk in het poëzie-
programma Poetry in the Backyard

Michel Faber 
treedt op 4 en  

5 november op

De op één na laatste keer

We wisten nooit wanneer 
het voor de allerlaatste keer 
zou zijn.
We wilden dat per se 
niet weten.

We vreeën
de op één na laatste keer
steeds weer de op één laatste keer,
zo vaak als de tijd
ons dat toestond.

We gingen naar bed
en legden onze hoofden 
naast elkaar, om te zien 
waar je was gebleven.

Je ziekte vormde een 
immens gebied, maar toch 
wisten we je keer op keer
terug te vinden.
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PJ Harvey’s songteksten

Schrijven als een 
sluipschutter
Multitalent PJ Harvey leest op Crossing Border voor uit 
haar eerste dichtbundel. Dat belooft wat, want ook in 
haar songs heeft ze weinig woorden nodig om er lading 
aan te geven; alles is doeltreffend. En alles doet een 
beetje pijn. ‘But that’s just life.’  door Leon Verdonschot

ER IS VEEL DAT FASCINEERT aan PJ Har-
vey. Om te beginnen is er haar stem, die 
even warm als ijzingwekkend kan klinken. 
Dan zijn er haar optredens: intens, ern-
stig, geconcentreerd, verre van vrijblijvend, 
en altijd met een enorme nadruk op haar 
recente werk. Bij PJ Harvey is een concert 
geen live-versie van een ‘best of ’, aangevuld 
met drie nieuwe nummers. Nee, het is een 
viering van dat nieuwe werk. Nu zou het ook 
al ondoenlijk zijn een selectie voor een ‘best 
of ’ te maken, want PJ Harvey heeft geen 
hits, en eigenlijk ook geen breed gedragen 
klassiekers. Ze heeft vooral nummers die 
een bepaalde periode vertegenwoordigen, 
en het geluid dat daarbij hoorde. Dat geluid 
was warm en weldadig ten tijde van Stories 
from the City, Stories from the Sea (2000), 
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Ze hoeft maar één keer te noemen dat de schoonmaker 
zwart is, en de wetenschap dat Lincoln toekijkt, doet de rest

PJ Harvey treedt 
5 november  op

rafelig en rauw bij Uh Huh Her (2004) en 
dromerig en sfeervol in de tijd van White 
Chalk. Wanneer je die drie albums achter 
elkaar draait, hoor je eigenlijk drie verschil-
lende zangeressen. PJ Harvey strekt zich uit 
van Courtney Love tot Kate Bush.

Wat een constante is, al ten tijde van haar 
debuut en van ouder werk als Rid of Me 
(1993) en To Bring You My Love (1995), en al 
helemaal bij haar meesterwerk Let England 
Shake (2011): de kwaliteit van haar teksten. 

Deze zomer speelde ze op het Neder-
landse Down The Rabbit Hole-festival. 
Engeland had zich zojuist afgekeerd van 
Europa. Sommige Britse artiesten zeiden er 
iets over, de meesten niets. PJ Harvey meer 
dan iéts: ze droeg voor uit No Man Is an 
Island van John Donne, uit 1624: ‘No man 
is an island/ Entire of itself/ Every man is 

a piece of the continent/ A part of the main’. 
Haar recentste album The Hope Six Demo-
lition Project was net uit. De titel is een 
verwijzing naar het Amerikaanse Hope VI-
project, dat neerkomt op het deels slopen 
van oude wijken, om daar plaats te maken 
voor nieuwbouwprojecten. Het is het pro-
ces dat in elke grote stad ter wereld leidt tot 
dezelfde discussies, over dezelfde vooruit-
gang en dezelfde onttakeling. De zin waar-
mee PJ Harvey gentrification samenvat, is 
even doeltreffend als vernietigend: ‘They’re 
gonna put a Walmart here.’

De tekst is het refrein van het openings- 
en titelnummer, en ze schreef de tekst na een 
tour door de rauwste wijken van Washing-
ton, met een verslaggever van The Washing-
ton Post als gids. Veel zinnen zijn letterlijk 
afkomstig van de verslaggever, ook het 
refrein. Die verslaggever kende haar niet en 
hoorde pas later dat hij een beroemde gast in 
zijn bus had gehad. Hij heeft er een verhaal 
over geschreven, dat te lezen is op de website 
van The Washington Post. De titel: I gave a 
famous rock star a windshield tour of D.C. – 
and didn’t know who she was.

Harvey heeft verdomd goed opgelet tij-
dens de tour, schrijft hij. Het heeft hoe dan 
ook een salvo van genadeloze zinnen opge-
leverd. De straat Benning Road? ‘A well-
known “pathway of death”’.

De snelweg South Capital? ‘Here’s the 
highway to death and destruction.’

De school? ‘Just looks like shit-hole.’
De wijk Ward 7? ‘OK, now this is just 

drug town, just zombies.’
Het kwam haar op felle kritiek te staan, 

van zowel politici uit Washington, als van 
de oud-burgemeester, wiens persoonlijke 
medewerker stelde: ‘PJ Harvey is to music 
what Piers Morgan is to cable news.’ Maar 
ook van de vrijwilligersorganisatie Commu-
nity Of Hope, die probeert nog iets te maken 
van Ward 7, en de beschrijving van PJ Har-
vey van hun wijk opvatte als een dolksteek.

Maar dat is wat PJ Harvey doet, al haar 
hele loopbaan: schrijven als een sluipschut-
ter. Misschien is de dodelijkste en meest 
typische zin uit dat omstreden nummer wel 

de gelaten boodschap na 
die beschrijving van Ward 
7: ‘But that’s just life’.

Dat zit ook in een van 
de beste nummers van het 
album: Near the Memori-
als to Vietnam and Lin-
coln. Het enige dat ze doet 

in dat nummer is het beschrijven van dag-
jesmensen, op gewoon een ogenschijnlijk 
willekeurige dag in Washington. Een jonge-
tje verjaagt met handgebaren de meeuwen. 

Mensen ploffen neer in plastic stoeltjes. Een 
zwarte man in een overall ruimt hun rom-
mel op. Meer gebeurt er niet. Maar door in 
ieder refrein te zingen waar het gebeurt, ‘all 
near the memorials to Vietnam and Lin-
coln’, krijgt het allemaal een lading, en daar 
heeft PJ Harvey nauwelijks woorden voor 
nodig. Ze hoeft maar één keer te noemen dat 
de schoonmaker zwart is, en de wetenschap 
dat Lincoln hier toekijkt, doet de rest van het 
werk en roept de rest van de vragen op.

Op Let England Shake, dat zich door de 
ontluisterende opeenstapeling van mense-
lijke conflicten en de prijs ervan uiteindelijk 
laat beluisteren als een pacifistisch manifest, 
zingt ze over de Slag om Gallipoli in 1915 en 
1916. De poging van Britten en Fransen om 
Istanbul te veroveren mislukte, met enorme 
verliezen aan beide kanten als gevolg. Het 
is sowieso al niet het meest voor de hand 
liggende onderwerp voor een popnummer, 
maar PJ Harvey is niet van de voor hand lig-
gende keuzes. Ook hier: met minimale mid-
delen, met een volkomen gebrek aan omhaal 
van woorden zegt ze in een paar zinnen wat 
ze erover wil zeggen: ‘The scent of Thyme 
carried on the wind/ Stings my face into 
remembering/ Cruel nature has won again’.

Wanneer PJ Harvey een vrouw bezingt 
die haar dochter verdrinkt (in Down by the 
Water uit 1995), zingt ze: ‘I had to lose her/ 
To do her harm/ I heard her holler/ I heard 
her moan’.

Wanneer ze een stalker bezingt (Joe) en 
de vrouw die hij lastigvalt (Elise) en uitein-
delijk vermoordt (in A Perfect Day Elise, uit 
1998) heeft ze aan vier regels genoeg om te 
neer te zetten: ‘White sun scattered all over 
the sea/ He could think of nothing but her 
name Elise/ God is the sweat running down 
his back/ The water soaked her blonde hair 
black’.

Wanneer ze zingt over de liefde, en doet ze 
geregeld, is het vaak de liefde zoals in Black 
Hearted Love, haar samenwerking met John 
Parish: ‘When you call out my name in rap-
ture/ I volunteer my soul for murder/ I wish 
this moment here forever’.

Rapture. Murder. En toch een liefdes-
nummer.

Helemaal Harvey. Poëtisch, maar zelden 
bloemrijk, en al helemaal 
nooit verbloemend. Bij 
PJ Harvey doet alles een 
beetje pijn. Relaties, sek-
sualiteit, menselijk ver-
keer, samenleven. Alles. 
‘But that’s just life.’

PJ Harvey leest op zaterdag 5 november voor 
uit The Hollow of the Hand

PJ Harvey & 
Seamus Murphy, 
The Hollow 
of the Hand. 
Bloomsbury,  
232 blz.



Europa staat in brand, 
maar onverschillig bestellen 

we nog een glas.
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Christiaan Weijts
Pogoënde 
filosoof
beeld Ming Sin Ho

‘Volgende halte… next stop… Grote Markt. 
Paard van Troje. Music venue.’ Ik weet niet 
wanneer die laatste twee coördinaten zijn 
toegevoegd aan het automatische omroep-
bericht in Haagse trams, als ze de tunnel in 
duiken. Misschien sinds dezelfde vrouwenstem 
ons waarschuwt: ‘Houd u vast tijdens de rit.’ 
Of misschien pas sinds Scheveningen The 
Hague Beach moest gaan heten van de city 
marketeers, die zo verstandig waren om Het 
Paard – dit jaar voor het eerst de hoofdlocatie 
van Crossing Border – niet te vertalen als The 
Trojan Horse.

Music venue. Zoals zij het uitspreekt, stel 
je je er het Opera House van Sydney bij voor, 
Carnegie Hall of misschien Tivoli. In elk geval 
iets wat even helder en hygiënisch is als die 
omroepstem.

De echte popcultuur bloeit natuurlijk nooit 
in reclamestrakke venues op, maar alleen in 
kelders, kroegen, stegen en andere lichtschuwe 
achterafplekjes met de geur van gevaar.
Bij mijn eerste initiatie in dit circuit, begin jaren 
negentig, verging het me ongeveer als Patty 
Berglund, de heldin uit Jonathan Franzens 
Vrijheid: ‘De herrie was niet te harden. Richard 
en twee andere Traumatics krijsten in hun 
microfoons: “I hate sunshine! I hate sunshine!” 
En Patty, die een beetje zonneschijn altijd wel 
waarderen kon, wendde al haar basketbaltech-
nieken aan om weg te komen.’

Bandjes! Die troonden boven aan de 
statuspiramide van de middelbare school, 
onwrikbaar als de banen van de planeten, en 
dat zal niet zijn veranderd. Je kon nog zo mooi 
pianospelen, tekenen of dichten – tegenover 
iemand die een groovy basloopje of een kinky 
riffje uit z’n instrument kon plukken, met een 
scheurend distortion uit de versterker – stond 
je machteloos.

In een bandje spelen betekende onderdeel 
zijn van het ondergrondse circuit van kraakpan-
den en illegale feesten, geheimzinnige extase 
en het vermoeden van uitzinnige seks.

Ik was uitsluitend met klassieke 
muziek opgegroeid: het apollinische 

principe van de schone kunsten, de 
harmonische ordening, de stilering. 

Maar hier walmde de dionysische 
waanzin die iets onweer-

staanbaars had. Rond die 
tijd las ik Nietzsche’s 

Götzen-Dämmerung: 
‘Om de muziek als 
speciale, afzonder-
lijke kunst mogelijk 
te maken heeft men 

een aantal zintuigen, 
in het bijzonder het 

zintuig van de spieren, 
stilgelegd: zodat de 
mens niet meer alles 
wat hij voelt meteen 

lijfelijk nabootst en 
uitbeeldt. Toch is 

dat in feite de 

normale dionysische toestand, in elk geval de 
oertoestand.’
Pogoënde lijven die op elkaar in sprongen en 
rondstuiterden – het waren de jaren van Smells 
Like Teen Spirit – dat was de oertoestand die 
wij volgens Nietzsche zo hadden verwaarloosd.

Lang heeft mijn carrière als pogoënde 
filosoof niet geduurd. Waarschijnlijk omdat ik, 
alle adviezen van Nietzsche ten spijt, toch bleef 
denken wat Patty Berglund dacht: ‘De muziek 
was als eten dat te heet was om nog enige 

smaak te hebben.’
Later – tien of 

twintig jaar later 
–  belandde ik nog wel 
eens min of meer per 
ongeluk op een van 
die ooit zo verboden 
plekken. Het is een 
beetje als terugkeren 
bij je kleuterschool, die 
ook ineens twee keer 
zo klein lijkt als dat hij 
in je verbeelding leek. 
In werkelijkheid waren 
ze ook minder donker 
dan in de herinnering, 
die de neiging heeft om 
de plekken waar je veel 

alcohol hebt geconsumeerd altijd te verduiste-
ren. Onnodig om te zeggen dat ook de seks lang 
niet zo uitzinnig was.

Later – tien of twintig jaar later – ben ik ook 
Nietzsche gaan herlezen. Die bleek ook al veel 
minder buitenissig-demonisch dan de gestalte 
die hij in mijn puberfantasie had aangenomen. 
In feite was het een redelijk evenwichtige man, 
althans, hij pleitte voor een evenwicht tussen 
het apollinische en het dionysische, die allebei 
voor de kunst noodzakelijk zijn. Louter Apollo 
is vorm zonder ziel, loze formaliteit en dode 
spielerei. En andersom is louter Dionysos een 
vormloze extase. Kunst is een cross-over van 
die twee goddelijke krachten, iets wat neer-
slaat in het evenwicht van die twee. Ongeveer 
wat Crossing Border doet door literatuur en 
popmuziek samen te brengen onder één dak.

Wat dat betreft doet Het Paard van Troje 
zijn naam eer aan, al kantelt de mythe er een 
halve slag. Want het is het paard dat jou naar 
binnen lokt met monumentale gevels met 
sierlijsten en ander strooigoed uit de Hollandse 
Renaissance – daarbinnen is alles gesloopt: 
plafonds, muren, trappenhuis. Alles is vervan-
gen door een immense bak waarbinnen het is 
zoals het in een popcentrum moet zijn: met de 
geur van gevaar.

Music venue. De keurige tramstem – vol-
gens mij is het dezelfde vrouw als in de Tom-
Tom – is een apollinische mezzo sopraan, door 
en door vormelijk en ontzield door computers 
en marketing. Maar in werkelijkheid is ze de 
lokroep van het Trojaanse paard.

En over Nietzsche gesproken: had hij niet 
toen hij krankzinnig werd in Turijn een paard 
omhelsd?

Bandjes!  
Die troonden 
boven aan 
de status
piramide van 
de middel
bare school
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Paul Kingsnorth’s Beast

Een glorieuze 
hunkering

KUNNEN WE ONS voorstellen hoe het land 
zich voelt? Er zijn volkeren, de Lani-stam 
in West-Papoea bijvoorbeeld, die het bos 
toezingen en geloven dat de bomen terug 
zingen. Voor hen is het landschap een voe-
lend wezen; flora en fauna vormen een 
levend web. Maar voor de westerse mens 
klinkt dit absurd, getraind als we zijn om de 
wereld buiten ons als een zielloze machine te 
beschouwen. Hoe zou onze literatuur eruit-
zien, wanneer we een bos als een personage 
zouden beschouwen? Een boek waarin het 
landschap niet slechts ‘de achtergrond is 
maar een karakter: een actor in een drama, 
in plaats van het decor’. Zijn we überhaupt 
in staat om deze sprong te maken met onze 
verbeeldingskracht?

Deze overpeinzingen zette Paul Kings-
north onlangs op papier voor een artikel in 
de Britse krant The Guardian. Het is geen 
expliciete zelfpromotie voor zijn nieuw-
ste boek, maar wie Beast leest, begrijpt dat 
Kingsnorth zijn eigen uitdaging heeft aan-
vaard. Hij probeert de natuurlijke wereld 
tot leven te wekken in een roman. Het is 
een poging die wellicht gedoemd is te falen, 
maar, zo verdedigt Kingsnorth zich op voor-
hand: ‘Glorious failures are always more 
interesting than unambitious successes.’ 

(Glorieuze mislukkingen 
zijn altijd interessanter 
dan niet-ambitieuze suc-
cessen.)

Het landschap in Beast 
is door en door Engels: 
desolate grasvlaktes waar 

een soort mythische kracht van uitgaat. Het 
ademt een premoderne puurheid – idyllisch 
of onheilspellend, afhankelijk van het gril-
lige weer. Edward Buckmaster heeft zijn 

vrouw en dochtertje achter-
gelaten en zich teruggetrokken 
in een oud landhuis om in vol-
strekte isolatie te zoeken naar… 
Ja, naar wat eigenlijk? Hij lijkt 
het zelf ook niet goed te weten, 
maar dat deert niet. ‘I will know 
when it’s done. There will be 
some kind of sign, some kind of 
feeling.’ (Ik weet het wanneer het klaar is. Er 
zal een of ander teken zijn, een gevoel.)

De afzondering moet zuiverend werken, 
weg van de geciviliseerde wereld met haar 
obsessieve consumptiedrang en spirituele 
woestenij. Buckmaster lijkt te hopen op een 
detoxkuur om de dikke laag beschaving af te 
spoelen die in de weg staat van een verbon-
denheid met de natuur.

Het is een hunkering die de auteur 
niet vreemd is. Sinds een paar jaar leeft 
Kingsnorth samen met zijn vrouw op het 
dunbevolkte Ierse platteland, in een huisje 
met een moestuin om hun eigen voedsel te 
verbouwen en zonder wifi of telefoonverbin-
ding. Weliswaar geen volstrekte eenzaam-
heid, wel een verlangen om de technologi-
sche moderniteit op afstand te houden. Hun 
kinderen krijgen onderwijs aan huis om hen 
voor te bereiden op de aanstaande afbrokke-
ling van het systeem. Want Paul Kingsnorth 
heeft het opgegeven. Na jarenlang actievoe-
ren binnen de milieubeweging, kwam hij de 
wrede waarheid onder ogen: de wereld valt 
niet meer te redden. De hoopvolle activis-
ten die geloven dat het tij nog te keren valt, 
houden zichzelf en hun volgers voor de gek. 
Kingsnorth trapt er niet meer in. De feiten 
laten eenvoudigweg geen optimisme toe.

In 2011 schreef hij een vurige aanklacht 
tegen de milieubeweging. Die heeft steeds 

minder te maken met een oprechte zorg om 
de natuur, constateert hij. De magie die hij 
voelt bij het zien van een eeuwenoude boom 
of de ochtendmist boven een heideveld, is 
zijn drijfveer. Hij wil de natuur redden van 
mensen. Maar met die houding is hij inmid-
dels een vreemde eend in de bijt. In de strijd 
tegen klimaatverandering staart de milieu-
beweging zich blind op het  terugdringen van 
broeikasgassen, terwijl ze de ogen sluit voor 
ecologische vernietiging. Als een natuur-
gebied verwoest dreigt te  worden omdat 
er windmolens of  zonnepanelen worden 
geplaatst, geven de actievoerders niet thuis. 
Dat is voor Kingsnorth niet te  verkroppen. 

Groene politiek is een schuilplaats 
geworden voor ‘gedesillusioneerde socialis-
ten, trotskisten, marxisten en een ratjetoe 
aan medereizigers die niet langer in het 
communisme geloven’, schreef hij. Milieu-
activisme draait niet langer om het milieu, 
maar om mensen. De intrinsieke liefde 
die Kingsnorth koestert voor de natuur 
werd door zijn ‘kompanen’ weggezet als 
 reactionair, een naïeve romantiek en ver-
dacht rechts bovendien. Want weet je wie er 
ook zo van natuur hield? Hitler. ‘Het is alle-
maal prima’, besloot Kingsnorth. ‘Ik trek me 
terug, zie je. Ik trek me terug van het cam-
pagne voeren en het demonstreren. Ik trek 
me terug van het geruzie en de opgeklopte 
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Beast, na The Wake het tweede 
deel van een trilogie, is een literair 
onderzoek naar een onbereikbaar 
ascetisme. Kingsnorth’s verlangen 
naar de natuur levert een uiterst 
originele roman op, die uit alle 
macht probeert om onze blik te 
‘ontmenselijken’. Duister, maar 
betoverend. door Jaap Tielbeke

Paul Kingsnorth, 
Beast. 
Faber&Faber,  
176 blz., € 20,95 
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Boven: omslag Beast; 

links: het Engelse land
schap stuwt Kingsnorth 
tot dichterlijke hoogten

noodzaak en alle foute aannames. Ik trek me 
terug van de woorden. Ik vertrek. Ik ga naar 
buiten om te wandelen.’

ZOUDEN DIE WANDELINGEN de inspiratie 
hebben gevormd voor Beast? Ook Edward 
Buckmaster maakt lange voettochten; hij 
waadt door rivieren, doorkruist graslanden 

en struint door donkere wouden. Het land-
schap stuwt Kingsnorth tot dichterlijke 
hoogten, zonder dat het een lofzang wordt 
op het Britse natuurschoon. De natuur biedt 
geen troost, ze is meedogenloos en confron-
teert de mens met zijn nietigheid. Maar juist 
in het afzien schuilt de voldoening. ‘I wanted 
it to be hard. That’s why I came, that’s why I 
was sent here.’ (Ik wilde dat het moeilijk zou 
zijn. Daarom kwam ik hier, daarom ben ik 
gezonden.) Buckmaster is teruggeworpen op 
zichzelf, zonder het comfort dat de moderne 
mens gewend is. En hij glijdt langzaam rich-
ting de waanzin. ‘Perhaps I am losing my 
mind. I do hope so.’ (Misschien word ik gek. 
Dat hoop ik tenminste.) 

Beast is het tweede deel van wat 
een trilogie moet worden. Deel 1, 
The Wake, verscheen in 2014 en 
werd een succes, terwijl meer-
dere  uitgeverijen Kingsnorth 
aanvankelijk de deur hadden 
gewezen: niemand zat te wach-
ten op een debuutroman die 
zich afspeelt in de elfde eeuw en 

volledig geschreven is in een bevreemdend 
dialect, een soort hedendaagse interpreta-
tie van Old English. Maar via crowdfund- 
uitgever Unbound zag The Wake alsnog het 
licht, belandde op de longlist voor de Man 
Booker Prize en lanceerde Kingsnorth’s lite-
raire carrière (als journalist had hij al enkele 
non-fictiewerken op zijn naam staan).

Net als The Wake is Beast een compromis-
loos en duister boek. Toegankelijker, dat 
wel, maar daarom niet minder unheimisch. 
Je kunt het lezen als een oefening in wat 
Kingsnorth uncivilized writing noemt, een 
term die hij muntte in het manifest van The 
Dark Mountain Project, het kunstenaars-
collectief dat hij oprichtte om uit ‘de bescha-
vingsbubbel’ te breken. De moderne mens 
is beneveld door de mythe van vooruitgang, 
maar het sprookje dat wij de natuur beheer-
sen heeft ons aan de rand van de afgrond 
gebracht. Of eigenlijk tuimelen we al rich-
ting de bodem van het ravijn zonder dat we 
er erg in hebben; onze hybris leidt onver-
mijdelijk tot de implosie van de beschaving. 

Aan de ongeciviliseerde schrijver de taak 
om te tonen wat er van de mens overblijft 
als de sluier van cultuur wegvalt: een hoogst 
geëvolueerde primaat met ‘een verlangen 
om te overleven en een verlangen naar bete-
kenis’ – precies de oerdriften die Edward 
Buckmaster voortstuwen.

Betekenis vindt Buckmaster wanneer hij 
op een dag een glimp opvangt van een mys-
terieus katachtig schepsel. Het Beest. Vanaf 
dat moment heeft Buckmaster een doel: hij 
moet het dier vinden, waarom is volstrekt 
irrelevant. De zoektocht is voor hem een 
vorm van zingeving, of op z’n minst bezig-
heidstherapie om de krankzinnigheid op 
afstand te houden. Ondertussen doorstaat 
hij fysieke ontberingen en drijft hij steeds 
verder af in een koortsachtige droom waarin 
de scheidslijn tussen realiteit en hallucina-
ties vervaagt – zijn taalgebruik wordt primi-
tiever en daardoor des te poëtischer.

Beast is een literair onderzoek naar een 
onbereikbaar ascetisme waarin de mens 
enkel is aangewezen op zichzelf en het land-
schap. Het levert een uiterst originele roman 
op, die uit alle macht probeert om onze blik 
te ‘ontmenselijken’ en de onttoverde wereld 
om ons heen opnieuw te betoveren. Maar 
net als zijn schepper kan Buckmaster niet 
anders dan glorieus falen, 
gevangen als hij blijft 
binnen zijn eigen bele-
vingswereld. De sublieme 
ervaringen die hij najaagt 
liggen uiteindelijk buiten 
het bereik van de taal: 
‘It is so hard to put into words into these 
clumsy words that mean nothing.’ (Het is 
zo moeilijk onder woorden te brengen deze 
onhandige woorden die niets betekenen.)

Aan de ongeciviliseerde schrijver de taak om te tonen wat 
er van de mens overblijft als de sluier van cultuur wegvalt

Paul Kingsnorth 
treedt op 5 

november op
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Vijftig jaar Privé-domein

Als er maar niet te veel  
aan geredigeerd is

HAD IK MAAR een dagboek bijgehou-
den. Dan had ik nu veertien romans meer 
geschreven en verscheen volgend jaar een 
uitgave van ‘the best of ’ uit mijn dagboeken 
in de zeer fraaie Privé-domein-reeks. Maar 
mij is het niet gelukt. Ik begon er wel eens 
aan maar na drie dagen gaf ik het op. Niet 
narcistisch genoeg? Te lui? Heb ik wel eens 
iets bijzonders meegemaakt? Soms heb ik 
spijt dat ik niet heb volgehouden. We heb-
ben bijvoorbeeld stapels foto’s van onze 
vakanties, voor een groot deel moeten ze nog 
worden uitgezocht. Waar was dit ook weer? 
En wanneer? Genua? Milaan? 1982? 2005? 
Geen idee. Nee, dit was Taos. Of toch Min-
neapolis?

Heb ik ooit een beroemdheid ontmoet? Ik 
aarzel. Als het gesprek daarop komt vertel ik 
altijd het verhaal over mijn ontmoeting met 
een telg uit een wereldberoemde en stinkend 
rijke oliefamilie. We waren met vakantie in 
de buurt van Siena, we gingen een nachtje 
logeren bij Michaël Zeeman die daar met 
een vriendin een appartement had gehuurd. 
Een kasteel, schreef hij. Wanneer was het? 
Als ik een dagboek had bijgehouden wist ik 
het. Vijfendertig jaar geleden, denk ik. We 
reden met het hele gezin, plus twee honden, 
in een Lancia Thema 2000 (ook daar zit 
een verhaal achter) door de omgeving van 
Siena. Hier is het? Of is het daar, voorbij die 
heuvel? De verharde weg hield op, we reden 
over een zandweg. Langzaam steeg de weg 
omhoog, geen huis meer te zien. We reden 
een tijdje langs een hoge muur. Door een 
fraaie poort zagen we aan het einde van een 
door bomen omringde oprit een schitterend 
landhuis liggen. Midden in een fraai onder-
houden park, en met een zwembad. Nee, 
hier zat Michaël niet. Doorrijden dus. Steeds 
dieper de bossen in, het pad werd smaller, 
uiteindelijk was het nauwelijks een pad 
meer te noemen. Zijn we verdwaald? riep 
onze dochter gezellig vanaf de achterbank. 
Ik keerde de auto. Bij het landhuis ging ik 
informeren. Ik drukte op een bel, een stem 

zei door de intercom iets in het Italiaans. Ik 
probeerde uit te leggen wat er aan de hand 
was. Na een tijdje kwam een jonge man naar 
de poort, ik zag hem vanaf het zwembad 
naar me toe komen. Vakantiekleding. Hij 
deed de poort open, een Amerikaan. O yes, 
hij wist waar het kasteel was. ‘One of these 
days I want to bring it a visit’, zei hij, ‘it’s 
very old and interesting.’ ‘My friend stays 
there’, zei ik. Hij legde uit waar het was. 
Toen ik afscheid nam sprak ik de volgende 
verbluffende woorden: ‘Nice place you’ve 
got here.’ Waarop hij een beetje grin-
nikte. Een kwartiertje later arriveer-
den we bij Michaël. Een paar weken 
erna kregen we van hem een kaartje. 
‘Weet je wie die jonge man was die 
jullie de weg wees? Paul Getty IV, 
nazaat van de olie baron.’ Hij was bij 
Michaël op bezoek geweest.

Met zo’n verhaal kun je aanko-
men. Maar als dat alles in mijn leven 
is… En wat dan nog? Ik maak verder 
niet genoeg mee en wat ik meemaak 
zet ik zelden, en dan geheel veran-
derd zodat niemand zich herkent, 
in een roman. Mijn belevenissen uit 
2000 bij SC Heerenveen staan in een 
boek. Wat valt er verder over te zeg-
gen?

Je hebt levende schrijvers die in 
opdracht van Privé-domein een dag-
boek van een jaar of een aantal jaren 
bijhouden. Atte Jongstra deed het, 
Ilja Pfeijffer, Gerbrand Bakker, maar 
daar begin ik niet aan, ook niet als 
Privé-domein me vraagt. Wat moet 
ik vertellen? Is mijn dagelijks leven 
interessant genoeg? Nee, dus. Ik 
schrijf, ik lees en ik kijk naar sport. 
Mijn literaire leven? Moet ik precies 
uit de doeken doen, zoals Ilja Pfeijf-
fer in Brieven uit Genua deed, wat 
hij beleefde in de literaire ‘scene’? 
Namen erbij? Vrienden en kennis-
sen in problemen brengen? Graag 

stel ik me op dit gebied puriteins op: het 
gaat om de boeken en niet om schrijvers 
en hun akkefietjes. Dus al die belevenissen 
interesseren me niet. Hypocriet is het wel, 
want ik lees maar wat graag Privé-domein-
boeken waarin fors wordt geroddeld. Maar 
daarin is iedereen dood, hou ik mezelf voor, 
dan is het niet erg. Zelf een boek schrijven 
met verhalen over mijn collega’s? Dat nooit. 
Dit betekent dat Ilja van mij in ieder geval 
nooit meer een sappige geschiedenis te 
horen krijgt.

Hoeveel kregen ze ervoor? Zou het om 
grote bedragen gaan? Volgens mij niet. De 
oplagen van Privé-domein-boeken zijn niet 
groot. Als men vijfduizend exemplaren ver-
koopt is het een succes, las ik, een eerste 
druk bestaat vaak uit niet meer dan 1750 
exemplaren. Nog altijd veel in deze barre 
uitgeverstijden, maar reusachtige salarissen 
voor nog levende schrijvers zitten er niet in.

In vijftig jaar verschenen meer dan driehonderd delen 
van Privé-domein. Kees ’t Hart heeft ze het liefst zo 
puur mogelijk – eigenlijk niet voor publicatie bestemd. 
Die van Flaubert bijvoorbeeld, ‘daarin geeft hij zowel 
een schrijfcursus als een opleiding in wangedrag’. 
Bloedmooi.  door Kees ’t Hart
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Ik heb voor de gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van deze bloed-
mooie reeks de eerste uitgave uit 
1966 erbij gehaald. Herinneringen 
aan mijn roomse jeugd van Mary 
McCarthy. Geen dagboek, maar 
gestileerde herinneringen aan haar 
jeugd. Vergeleken met de recentste 
uitgaven, bijvoorbeeld de herinne-
ringen van Hemingway aan Parijs, 
of de brieven van J.J. Slauerhoff is er 
aan lay-out en opzet weinig tot niets 
veranderd. De eerste uitgave was 
meteen goed! Geweldig vind ik dat. 
Niks aan het format veranderen, zei-
den ze in de loop van de jaren bij De 
Arbeiderspers tegen elkaar. Gewoon 
volhouden. Take it or leave it.

Ik heb mijn exemplaren, ook 
recente dus, uit de boekenkast erbij 
gehaald. Allemaal dezelfde vorm-
geving, maat, hetzelfde lettertype 
en dezelfde indeling. Hoogstens 
piepkleine veranderingen in dikte 
en lettergrootte op het omslag, maar 
dat valt alleen drukwerkgekken op. 
Altijd dezelfde lay-out, je moet maar 
durven en De Arbeiderspers heeft 
het toch maar mooi gedurfd. Zou 
er niet ooit iemand gezegd hebben: 
we moeten die lay-out veranderen, 
het moet vrolijker, niet zo antiek, we 

moeten de jeugd bereiken, of zoiets, meer 
kleur, grotere letters, mooie vrouwen op het 
omslag, glimmend plastic, meer rood erin, 
ander lettertype? Vast wel. Dat men de reeks 
toch op deze manier heeft voortgezet, vormt 
voor een belangrijk deel het succes ervan. En 
tekent de gelukkige hardnekkigheid van de 
bedenkers en samenstellers.

Er verschenen in vijftig jaar meer dan 
driehonderd delen. Gemiddeld zes per jaar. 
Erg veel als je bedenkt dat er steeds een 
inleiding moest komen, notenapparaten 
moesten worden samengesteld, dat er keu-
zes moesten gemaakt, dat de teksten goed 
moesten geredigeerd. Ik kocht in de loop 
van de jaren 32 delen, niet eens zo veel, ik 
schaam me er nu wat over. Ik heb mijn 
exemplaren tijdelijk op mijn bureau opge-
stapeld. Ze kwamen uit alle hoeken en gaten 
van mijn bibliotheek (je kunt ze natuurlijk 
ook bij elkaar zetten). Kierkegaard, Virginia 
Woolf, Maarten ’t Hart, Rousseau, Saint-
Simon, Doeschka Meijsing, Debussy, Flau-
bert, Marcel Proust en de rest.

Het mooiste vind ik de niet voor publica-

tie bestemde geschriften, zoals de dagboeken 
van Kierkegaard en van Doeschka Meijsing. 
Het geouwehoer is dan niet van de lucht 
en daar zit ik bij dit soort privé-geschriften 
altijd met smart op te wachten. Je leest bij 
de brieven van Proust en Debussy af en toe 
onversneden rancune. Heerlijk is dat. Als 
er maar niet al te veel aan geredigeerd is. 
Gedenkschriften vind ik dus altijd minder, 
dan heeft de schrijver enorm zitten selecte-
ren. Of liegen. De dagboeken van Flaubert 
(drie delen in de reeks) heb ik verslonden. 
Daarin geeft hij zowel een schrijfcursus als 
een opleiding in wangedrag.
Veel belangrijke Amerikanen ontbreken. Ik 
telde in de hele reeks slechts zes autobiogra-
fische geschriften van Amerikaanse schrij-
vers. Een taak voor de toekomst. Ik pleit 
voor een uitgave van het prachtige Specimen 
Days (1882) van Walt 
Whitman. En daarna 
de herinneringen van 
Mark Twain, die recent 
in Amerika verschenen. 
Dat zou een publicatie 
kunnen worden van min-
stens vier delen. En van 
Herman Melville ligt ook 
materiaal te wachten. Gelukkig heb ik geen 
verstand van uitgeven, anders zou ik het wel 
weten. Arbeiderspers: gefeliciteerd met het 
vijftigjarig jubileum van Privé-domein!

Schrijvers ‘over 
hun liefde voor 
Privédomein’ 

treden 4 
november  op

Ik stel me op dit gebied puriteins 
op: het gaat om de boeken en niet 
om schrijvers en hun akkefietjes
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De grenzen van  
de strip verkend

‘Waar 
gaat dit 
over?’

WASCO, Tommi Musturi en Anna Haifisch 
bewegen zich alle drie op het gebied waar 
strip en beeldende kunst elkaar ontmoeten. 
Ze zijn opgeleid op kunstacademies, maar 
kozen uiteindelijk voor het medium strip. 
Met hun achtergrond en kennis vernieuwen 
ze dit medium, ieder op eigen wijze.

De Nederlandse tekenaar Wasco (Henk 
van der Spoel) is ondanks zijn leeftijd en 
carrière, die een paar decennia omspant, 
voor veel mensen een onbekende. Tot nu toe 
publiceerde hij nog geen dik stripverhaal, of 
‘graphic novel’, maar kleine boekjes in eigen 
beheer of korte verhalen in het magazine 
Zone 5300. En misschien kennen mensen 

hem van illustraties in Vrij Nederland of de 
VPRO Gids.

Wasco’s tekeningen zien er toegankelijk 
uit: een klein poppetje met een puntmuts 
(Tuitel) en zijn hondje (Phiwi) dwalen vro-
lijk rond door de kaders van de pagina’s. Wie 
naar een duidelijke verhaallijn zoekt, kan 
lang zoeken. Wasco houdt er niet van om 
avonturenverhalen of gags te tekenen met 
een mooi afgerond einde. Met Het Tuitel 
Complex presenteert hij zich aan een groot 
publiek. Het is een fraai uitgegeven, kloek 
boek waarin korte verhalen, grafische expe-
rimenten en pagina’s die vooral de abstracte 
dimensies van het medium strip onderzoe-

ken, samenkomen. Zelf noemt hij het een 
‘ideeënboek, een index wat je met strips kunt 
doen’.

In de inleiding mijmert de auteur dat 
hij ‘wegen en paden’ kan oproepen met 
zijn tekenpen: ‘Weidse landschappen cre-
eren waarin ik weg kan dromen’. Maar hij 
doet het niet, want dan nog is hij gevangen 
in kaders en lijnen. Wasco onderzoekt het 
medium, hij maakt vooral kaders en lijnen 
en komt uit bij wat hij noemt ‘een absolute 
strip; een suprematistische strip’. De kaders 
zijn ramen geworden waardoor je niet naar 
een andere wereld kijkt, maar naar een strip. 
Het levert een aparte leeservaring op, omdat 

Wasco

Goede dingen moet 
je behouden, dus net 
als voorgaande jaren 
zijn ook de graphic 
novelists weer present 
op het festival. Wasco 
uit Nederland, Tommi 
Musturi uit Finland 
en Anna Haifisch 
uit Duitsland, op de 
scheidslijn tussen kunst 
en strip.

door Gerard Zeegers
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Anna Haifisch

je als geconditioneerde lezer altijd op zoek 
bent naar dat verhaal. ‘Waar gaat deze strip 
over?’ vraag je je af en dat is ook de bedoeling 
van de auteur. De platen waarin dit het best 
werkt, gaan over Tuitel en Phiwi die rond-
lopen in een soort Mondriaan- schilderij. Je 
ziet meteen waaraan Wasco refereert door 
de strenge lijnen, geometrie en primaire 
kleuren. Maar in die vlakken, die Mon driaan 
leeg laat, zet Wasco allerlei silhouetten van 
kraanwagens, bomen, katten en uiteinde-
lijk een hoekige, maar herkenbare Tuitel. 
‘Mondriaan maakt met lijnen en vlakken een 
absoluut schilderij. Door er iets in te tekenen 
treedt er een verschuiving op en ontkracht je 
het absolute van het schilderij’, licht de teke-
naar zelf toe. Niet voor niets wordt Wasco 
een ‘artists’ artist’ genoemd. Veel tekenaars, 
en niet de minsten – Art Spiegelman en 
Joost Swarte bijvoorbeeld – volgen hem in 
zijn zoektocht.

DE FINSE Tommi Musturi is een spin in het 
web van de Finse (underground)strip. Hij 
maakt deel uit van het Kutikuti-collectief en 
is uitgever van een aantal tijdschriften. Drie 
boeken van hem steken erboven uit: twee 
tekstloze boeken rond het personage Samuel 
en het vijfluik The Book of Hope. Het laat-
ste werd onlangs gebundeld tot een graphic 
novel en is vertaald door de Amerikaanse 
uitgeverij Fantagraphics.

In de boeken over Samuel tekent Musturi 
een simpel poppetje met één oog, dat rond-
dwaalt in een wereld die soms juist te veel 
details bevat. Samuel begint als een zweet-
druppel die op de grond valt en vervolgens 
op pad gaat. Hij loopt een grot in en belandt 
in een overvolle jungle. Hij gaat sporten, 
maar gooit zijn hoofd weg. De romp loopt 
stuurloos rond en valt net als in oude slap-
stickfilms net niet in de meest gruwelijke 
gevaren. Tot hij toch van een flat valt; wat 
we dan zien is een hyperrealistisch getekend, 
behoorlijk gory lichaam waar de botten en 
het vlees uit steken.

Musturi omschrijft Samuel als ‘een geest, 
een onzichtbaar personage’: ‘Je ziet geen 
emoties aan hem af, net zoals bij de meeste 
mensen in het dagelijks leven.’ En alles 
is mogelijk in de wereld van Samuel. Hij 
neemt een pilletje, waarna de strip nog gek-
ker wordt. Of Samuel wordt pagina’s lang 
in elkaar geslagen door een groot monster. 
Samuel staat aan het einde op, spuugt een 
tand uit en loopt langzaam weg.

Musturi’s andere belangrijke boek is The 
Book of Hope waaraan hij acht jaar werkte. 
Dat was oorspronkelijk een vijfluik over een 
ouder echtpaar dat op het platteland over-
leeft, na de kernramp in Tsjernobyl. De ver-
halen kunnen los van elkaar worden gelezen, 
maar wanneer je het geheel achter elkaar 
leest, voel je pas hoe bijzonder het boek is.

Het kent een laag tempo, waarin vooral 
de mens en de omringende natuur centraal 

staan. De oudere man en zijn vrouw leven 
in het bos en zijn bezig met oogsten, repa-
reren, hout hakken, pijp roken en proberen 
niet te veel te eten. Ondertussen mijmeren 
ze over het verleden, dromen ze over een 
ander leven en kijken ze rond in de prach-
tige natuur. Met dikke penseelstreken tekent 

Musturi een klare lijn die bijzonder sfeervol 
ingetekend is. Vooral de avonden en nachten 
zijn schitterend en vol details over het bos.

Musturi liet zich inspireren door een 
ouder echtpaar dat vroeger bij hem in het 
dorp woonde. ‘Je zag ze zelden, omdat ze ook 
ergens in het bos woonden, net zoals mensen 
dat vroeger deden. Zij leidden een eenvoudig 
leven, maar waren gelukkig. Ik stel de vraag 

wat er nu nog belangrijk is. Het probleem 
is dat mensen hun plaats in de natuur niet 
meer kennen.’

Musturi tekent al meer dan twintig jaar, 
maar nam een paar jaar geleden een jaartje 
vrij van de strips. Hij was uitgeblust en wilde 
niet zoals anderen ‘saaie kunst maken’, zoals 

verveelde kunstenaars doen. Hij gaf zich-
zelf opdrachten zoals ‘teken tot je niet meer 
kunt’, ‘gebruik ander materiaal’, ‘maak één 
strip per dag’ en tekende en schilderde veel 
vrij werk.

Wie gewend is aan de vrolijke kleuren uit 
Samuel of de rustige natuurbeelden uit The 
Book of Hope krijgt een klap in het gezicht bij 
het zien van zijn vrije werk. Zoals de bundel 

‘Je ziet geen emoties aan hem af, net zoals bij de meeste 
mensen in het dagelijks leven’
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TWEE MONOLOGEN VAN 
BRUNO VANDEN BROECKE!

MISSIE 
(KVS)

ma 31 oktober 
“Meesterlijk smeedt Van 

Reybrouck geestige, 
ontroerende, woedende, 

schokkende en wanhopige 
momenten aaneen en laat 
ons verpletterd achter.” 

(NRC)

SOCRATES 
(Stephaan Van Brabandt)

di 1 november 

“Socrates is actueel en 
springlevend.” 
(THEATERKRANT)
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Beating! uit 2013, die vol staat met rauwe, 
expressionistische tekeningen. Musturi is 
behalve een getalenteerd striptekenaar, die 
originele, toegankelijk getekende verhalen 
maakt, ook een kunstenaar die de grenzen 
opzoekt. Als je deze tekeningen ziet, snap 
je opeens waar die nare, te realistisch gete-
kende beelden vandaan komen uit Samuel 
(het gedetailleerde lichaam dat op de grond 
ligt).

DE DUITSE ANNA HAIFISCH studeerde aan 
de kunstacademies van Leipzig en Brooklyn 
en werkt ook op de scheidslijn van beel-
dende kunst en strip. Ze ontwerpt affiches, 
illustreert en maakt (licht autobiografische) 
stripverhalen over een kunstenaar (The 
Artist), die niet echt wil doorbreken. Met 
name die laatste verhalen zijn bijzonder 
grappig en geven een kijkje in de keuken 
van wat hedendaagse kunstenaars bezig-
houdt. Dat is bijvoorbeeld: galeriehouders 
(tevergeefs) bombarderen met portfolio’s, 
vernissages aflopen waar wéér een nieuwe 
draai aan Marcel Duchamps erfenis wordt 
gegeven, op bed liggen met een laptop of 
een sixpack bier halen voor een feestje, maar 
toch besluiten het alleen thuis op te drinken, 
omdat je het anders zou moeten delen.

Met die laatste strip over een misluk-
kende kunstenaar lijkt Anna Haifisch nu 
door te breken. De strip werd gepubliceerd 
op de website van het Amerikaanse cultuur-
magazine Vice en werd onlangs gebundeld. 
Anna Haifisch steekt de draak met de kunst-
wereld en de types die er rondhangen, maar 
is er tegelijk verknocht aan. Ze ziet kunst als 
‘de laatste strohalm die we hebben voordat 

we wegzakken in brutali-
teit en chaos’. Na de laatste 
aflevering voor Vice draagt 
ze de verhalen op aan ‘alle 
kunstenaars in deze rauwe 
en gestreste wereld. Ga 
alsjeblieft door met het 
maken van kunst, deze 
wereld heeft jullie nodig.’

Wie The Artist leest, 
denkt dat Haifisch enorm 
cynisch is over de kunst-
wereld – en dat is ze 
waarschijnlijk ook – maar 
tegelijkertijd kijkt ze lief-
devol naar de losers die er 
rondhangen. Ze beschrijft 
de (meestal onzichtbare) 
kunstenaar in een strip 
waarin ze mensen opsomt 
die eigenlijk kunstenaar 
zijn: ‘de employee met 
grote amfetamine-ogen, 
je verlegen buurman, een 

trieste tiener die opgerold in de hoek van 
een tekenmaterialen winkel ligt; kijk alsje-
blieft naar hun kunst met liefde en genade’. 
De combinatie van pathos en relativerende 

humor houdt Haifisch in alle strips vol. Dat 
liet ze eerder ook al zien in de bundel Von 
Spatz. Daarin volgden we drie bekende kun-
stenaars (Walt Disney, Saul Steinberg en 
Tomi Ungerer) in een Rehab Center voor 
uitgebluste tekenaars.

In een strak getekende, minimalisti-
sche omgeving proberen de drie hun leven 
weer op de rails te krijgen middels therapie, 
groepsdiscussies, veel tekenen en zwemmen 
in de ‘pinguin pool’. Haifisch omschreef het 
als een ‘aquarium waarin tekenaars rond-
dwalen op zoek naar zingeving’. Met de 
bizarre en ongebruikelijke humor uit Von 
Spatz gooide Haifisch al hoge ogen en kreeg 
veel aandacht in de pers. Dat werd met The 
Artist nog meer. Niet alleen het onderwerp 
en de humor, ook het minimalistische en 
eigenzinnige tekenwerk is opvallend. Hai-
fisch tekent haar dierenpersonages met een 
bibberige lijn en vult de grote vlakken met 
fletse kleuren. Dat heeft te maken met haar 

achtergrond als zeefdrukker, waardoor ze de 
inkleuring strak en eenvoudig houdt.

Net als Wasco en Musturi onderzoekt 
Haifisch de mogelijkheden van de strip en 
gebruikt daarvoor alles wat ze tijdens haar 
kunstopleiding heeft geleerd. Niet alleen 
qua vorm, maar vooral inhoudelijk zoekt ze 
naar wat kunst is, wat een kunstenaar drijft 
en hoe je nu nog betekenis kunt geven aan 
nieuw materiaal. Ze is blij dat haar nieuwe 
uitgever Reprodukt zich richt op de literaire 
markt en niet alleen op de 
stripwereld. Daar heeft ze 
eigenlijk een hekel aan en 
ze noemt de stereotiepe 
stripliefhebbers op beur-
zen ‘zwetende viespeuken 
met een slechte smaak’. 
Met de graphic novel die nu ook in Duits-
land sterk wordt gepromoot, wordt een 
nieuw literair publiek aangeboord waar ze 
zich meer bij thuis voelt.

De drie graphic 
novelists treden 

5 november op

Wasco, Het 
Tuitel Complex. 
Scratchbooks, 
200 blz., € 29,90 
 
Tommi Musturi, 
The Book of Hope. 
Fantagraphics, 
226 blz., € 29,90. 
Simply Samuel. 
Fantagraphics, 
160 blz., € 15,50. 
Unterwegs mit 
Samuel (Walking 
with Samuel). 
Reprodukt, 136 
blz., € 20, 
 
Anna Haifisch, 
Von Spatz. Roto
polpress, 68 blz., 
€ 18,. The Artist. 
Breakdown Press 
Ltd., 64 blz., 
€ 15,50

Tommi Musturi
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Muziek als 
motor van het 
verhaal

2013. Meade, Ohio. Decor van The Heavenly Table

Donald Ray Pollock schreef 
een avontuurlijk verhaal over 
desperado’s in Amerika. Bij Lee Clay 
Johnson zit het avontuur vooral in 
de taal, en het afwisselende ritme 
en de beeldenkracht die ze kan 
oproepen.

door Graa Boomsma
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ALLES WAT Donald Ray Pollocks tweede 
roman The Heavenly Table níet heeft, heeft 
Lee Clay Johnsons debuut Nitro Moun-
tain wel. Het grote verschil tussen beide 
romans zit ’m niet in de thematiek, maar in 
de manier van vertellen. Die is, zoals altijd, 
doorslaggevend voor de literaire kwaliteit. 
The Heavenly Table lijkt te beginnen als 
een satire op de ouderwetse, traag op gang 
komende historische vertelling over voort-
vluchtige desperado’s waarin een alwetende 
verteller voortdurend de handeling stopzet 
om informatie en uitleg te verschaffen. Die 
uitleg is vaak overbodig, de informatie blijkt 
een reeks biografische samenvattingen van 
personages die ook weer hun beweegrede-

nen willen uitleggen. De 
lezer wordt zo voor de voe-
ten gelopen en hoeft niet 
meer na te denken, het ver-
haal krijgt een voorspelbaar 
karakter.

Nitro Mountain is uit 
heel ander literair hout 
gesneden. Aanvankelijk 
ontwikkelt het verhaal 
zich als een ik-roman in de 
onvoltooid verleden tijd, 
maar het tweede deel ver-
telt Johnson in de onvol-
tooid tegenwoordige tijd 
en vanuit een wisselend 
perspectief. In het slotdeel 
keren we terug naar een ik-
figuur, een leugenachtige 
jonge vrouw die alles in het 

honderd heeft laten lopen 
en onverwacht de kans 
krijgt opnieuw te beginnen. 
De lezer wordt op cruciale 
momenten op het verkeerde 
been gezet, ook dankzij 
Johnsons uitgebalanceerde 
stijl, zorgvuldige woordkeus 
en effectieve toon.

Pollock laat na het slot 
van zijn boek koket ver-
melden dat hij dertig jaar 
lang als arbeider in een 
papier fabriek in Ohio heeft 
gewerkt én een academi-
sche graad heeft. Die feiten 
moeten iets suggereren, 
maar wat precies? Wat ik 
wel weet is dat zijn roman 
geen satire is maar een 
zeer onhandig en omstan-
dig verteld verhaal waarin 
plot, alwetende verteller en 

eindeloze explicatie zoveel ruimte in beslag 
nemen dat de personages in de knel komen 
te zitten. De geloofwaardigheid van de ver-
telling gaat eraan. Wat is er gaande? In 1917, 
het derde oorlogsjaar in Europa, zijn drie 
broers uit het Diepe Zuiden – Cane, Cob en 
Chimney Jewett – drie straatarme katoen-
plukkers. Na de dood van hun vader beslui-
ten ze hun nederigheid af te werpen. Ze ver-
moorden hun landeigenaar, stelen paarden, 
beroven banken en worden gezocht: de prijs 
op hun hoofd stijgt tot 5500 dollar.

Wie nu moet denken aan Billy the Kid, 
Butch Cassidy & The Sundance Kid of des-
noods aan de Dalton Brothers van Lucky 
Luke zit goed. Het stripachtige desperado-

verhaal wisselt Pollock af met dat van de 
onfortuinlijke boer Ellsworth Fiddler bij het 
stadje Meade in Ohio. Hij verliest niet alleen 
zijn spaargeld maar ook zijn alcoholistische 
zoon van zestien, die van huis wegloopt. 
Waar is hij naartoe gegaan? De nogal onno-
zele vader gaat naar het legerkamp in de 
buurt. Het is immers 1917 en Amerika is bij 
de Eerste Wereldoorlog betrokken geraakt. 
Daar blijkt zoon niet te zijn. Natuurlijk 
groeien het Zuidelijke en het Noordelijke 
verhaal naar elkaar toe: de drie ‘cowboys’ 
vluchten naar Ohio, verschuilen zich een 
paar dagen bij boer Fiddler. De verteller is 
werkelijk van alles op de hoogte en geeft 
dat voor de zekerheid maar weer eens aan 
de lezer door, die het al lang weet: ‘Wat de 
Fiddlers niet wisten, was dat de Jewetts het 
laatste halfuur vanaf de overkant van de weg 
de boerderij in de gaten hadden gehouden.’ 

Daarna blijven ze een paar dagen hangen in 
Meade, op weg naar Canada. Dat ‘hangen’, 
weet de lezer, doet hun de das om, dat wil 
zeggen twee van de drie. De onnozelste van 
de drie, Cob, eindigt mét een flinke som 
gestolen bankgeld bij de onnozele boer. Alle 
eenvoudigen van geest hebben aan het einde 
van de roman een vorstelijk gevulde porte-
monnee en zitten nog vóór hun dood aan een 
goed voorziene dis. De anderen – de Zuide-
lijke landeigenaar, een miljonairszoon, een 
cafébaas/seriemoordenaar, een homoseksu-
ele luitenant, een pooier, een zwarte zwerver 
et cetera – leggen min of meer het loodje en 
moeten maar afwachten of zij straks aan de 
hemelse tafel mogen plaatsnemen.

De lezer kan zich afvragen waarom de 
drie voortvluchtige broers niet eerder gepakt 
worden. Het is vreemd dat er mondjesmaat 
en niet massaal jacht op hen wordt gemaakt. 
In het stadje Meade bivakkeren Cane, Cob 
en Chimney niet alleen een paar dagen 
in een duur hotel, ze spreken natuurlijk 
ook met een opvallend Zuidelijk accent en 
geven geld uit als water, onder meer aan een 
T-Ford. En ondanks dat én de plakkaten die 
overal hangen, gebeurt er dagenlang niets. 
Hetzelfde gaat op voor de perverse baas van 
het slecht lopende café De Blinde Uil: jaren-
lang molesteerde hij klanten in de steeg bij 
zijn café voordat hij overging tot het dood-
martelen van zijn slachtoffers, zeven in getal, 
die hij dumpte in een kreek in de buurt. Nie-
mand die onraad rook, op de plaatselijke rio-
leringswacht na.

En dan is er nog Cane, de leider van de 
drie desperado’s, die eenvoudige boeken 
leest in een analfabetische omgeving. Zijn 
lijfboek is het simpele cowboyavontuur The 

Wie nu moet denken aan Billy the Kid of 
desnoods aan de Dalton Brothers zit goed
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Life and Times of Bloody Bill Bucket, maar 
in Meade kan de eenvoudige lezer Cane – die 
het woord ‘essay’ niet kent –  zomaar opeens 
in zijn dure hotelkamer Shakespeare’s 
Richard III lezen, het toneelstuk dat ein-
digt met ‘A horse, a horse, my kingdom for 
a horse’, een uitroep die verwijst naar Cane’s 
einde, waarop de schrijver via Cane’s onge-
loofwaardige lectuur vooruitloopt. En dan te 
bedenken dat hij Shakespeare leest terwijl 
hij voortvluchtig is.

De wereldoorlog fungeert als decor en 
aantrekkelijk avontuur. Natuurlijk onthult 
de verteller alle overbekende verhalen over 
de loopgraven die de lezer ook kent. En uiter-
aard legt het verhaal een verband tussen die 
strijd in Europa en de loopgravenoorlog in 
het stadje in Ohio, die alles te maken heeft 
met seksueel verlangen, sadomasochisme 
en moorddadige perversiteit. Wat Pollock 
wil vertellen laat hij zijn verteller tientallen 
keren zeggen: het nieuwe, dubieuze won-
derwoord heet vooruitgang. Na het negen-
tiende-eeuwse paard komt de twintigste-
eeuwse auto, die op het beslissende moment 
niet wil starten. Is de opkomende moderne 
tijd van auto’s, telefoons en vliegtuigen niet 
eerder een eindtijd, zoals veel predikers toen 
verkondigden? Verder komt The Heavenly 
Table niet. Het boek blijft een literair achter-
hoedegevecht.

NEE, DAN DE EERSTE ROMAN van Nash-
ville-bluegrassmuzikant en korteverhalen-
schrijver Lee Clay Johnson. Nitro Mountain 
is de helft korter dan The Heavenly Table 
maar heeft veel meer zeggingskracht. Het 
is toeval dat de plaatsnaam Nitro, West Vir-
ginia ook in Pollocks roman valt. Johnson 
weet van die mijnstreek in het Appalachen-
gebergte een symbolische plek vol verlangen 
én menselijke destructiedrift te maken. De 
muziek is meer dan een motief, het is de 
motor van zijn verhaal.

De 25-jarige Leon Carol heeft een zwart 
deeltijdbaantje bij de daklozenopvang in het 
souterrain van een kerk in Bordon, aan de 
voet van Nitro Mountain. Boven op de berg 
brandt een rood licht en staat het vervallen 
hotel met de dubbelzinnige naam Look Out. 
Maar het uitzicht van Leon is beperkt, en hij 
kijkt niet uit want hij is hopeloos verliefd op 
Jennifer, lastig want leugenachtig: ‘Ik was 
gek op haar omdat ze niet gek op mij was.’ 
Hun moeizame relatie komt neer op wat 
Johnson omschrijft als ‘vreemde wreed-

heden’, dat wil zeggen het eeuwige proces 
van aantrekken en afstoten.

Op de eerste bladzijde van Nitro Moun-
tain zitten we in een afstootperiode. Leon 
wordt wanhopig als hij Jennifer met een 
andere man ziet, achtervolgt hen met zijn 
dronken kop in de truck die hij van zijn 
grootvader heeft geërfd, maakt brokken, 
breekt een arm en moet voorkomen. Zijn 
ouders hebben het te druk met zichzelf, zijn 
zus is van de bijbelclub. Zijn grote troost 
is de muziek. Bandleider Jones Young van 
Jones & The Young Divorcés haalt hem bin-
nen als basgitarist. Maar spelen met een 
gebroken arm breekt hem op. En justitie zit 
hem op de hielen.

Het toevallig tegenkomen van recidivist, 
drugsdealer en videovoyeur Arnett Atkins, 
die Jennifer heeft geconfisqueerd, versnelt 
Leons neergang, hoewel hij werk vindt als 
amateurtimmerman in hotel Look Out op 
Nitro Mountain, waarvan Arnett dankzij 
zijn vader eigenaar is geworden. Jennifer 
speelt een dubbelspel waarin Leon ver-
strikt raakt. Ze wil haar nieuwe vriend dood 
hebben. Aan het einde van deel 1 – een ik- 
vertelling in de onvoltooid tegenwoordige 
tijd vanuit Leon – lijkt zijn poging tot moord 
op Arnett te zijn geslaagd. De jongen met 
een veel te groot verlangen doet braaf wat 
‘zijn’ meisje, kennelijk gemolesteerd door 
Arnett, hem opdraagt.

Maar deel 2 gaat op een heel andere 
manier verder: vanuit een wisselend vertel-
perspectief in de verleden tijd. Waarom? Dat 
wordt langzaam maar zeker duidelijk. Het 
verwachtingspatroon van de lezer is inmid-
dels effectief ontregeld. En dat zal nog een 
paar keer gebeuren. We volgen nu de perso-
nages die we via Leon al min of meer ken-
nen: Leons moeder, Jones Young, Jennifer 
en... Arnett. Ook zijn er twee nieuwe deel-
nemers, namelijk twee ex-politiemensen. De 
ene, Turner, blijkt meer een geweldsdienaar 
dan een gerechtsdienaar; de andere, Larry, 
runt bar Misty’s, heeft een indrukwekkende 
muziekcollectie, laat muzikanten optre-

den en zal later in het verhaal muzikant/
tekstschrijver Jones Young ‘lanceren’. ‘Nu 
de mijnen platliggen, is muziek ons enige 
exportmiddel.’ Als de jacht op recidivist en 
levensvernieler Arnett geopend is, lijkt ook 
deze dader een slachtoffer van Jennifer 
te worden. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. 
‘Hij had haar dood moeten schieten. Haar 
gewoon zo achter moeten laten en iedereen 
de moeite besparen. Ze heeft geprobeerd 
hem te vermoorden. Maar hij houdt van 
haar en dat had hij haar nooit aan kunnen 

doen, haar niet, hij kan al amper geloven wat 
hij wel gedaan heeft. Ze heeft zelfs zijn borg 
betaald toen ze hem hadden opgepakt voor 
dat voyeursgezeik.’

En dan, na de onvoorspelbare en bloed-
stollende achtervolging van Arnett, nog 
steeds verteld vanuit wisselend perspectief, 
komt er weer een technische wending. Deel 
3 heeft andermaal een ik-verteller en begint 
zo: ‘Ik stond achter de kassa bij Ball Brea-
kers, geld verdienen voor vreemden.’ Wie is 
dat? Het duurt anderhalve bladzijde voordat 
de lezer het echt weet. Inderdaad: het ver-
haal met Arnett en Jennifer in de hoofdrol is 
nog niet uit. Hij zit in de gevangenis, zij lag 
in het ziekenhuis. Maar er komt weer con-
tact. Ze schrijven elkaar brieven, op initiatief 
van Arnett. ‘Opnieuw te beginnen’ – dat is 
het verlangen van Jennifer, die nog immer 
tegenstrijdige gevoelens heeft voor haar 
gewelddadige minnaar die ze dood wilde 
hebben.

Het einde van Nitro Mountain is inder-
daad een nieuw begin, maar niet op de 
manier die Jennifer voor ogen stond. En 
de lezer wordt voor de zoveelste keer ver-
rast. Ik wil er alleen over zeggen dat met 
Arnett in de buurt de destructie heerst maar 
de creatie dicht in de buurt is. En dat Jen-
nifer er wellicht om gevraagd heeft zonder 
het te beseffen. Zeker is dat Lee Clay John-
son een uitstekende schrijver is met gevoel 
voor de muzikaliteit, voor het afwisselende 
ritme en voor de beeldenkracht die taal kan 
oproepen. Zelfs de meest 
gewelddadige scènes 
– zeer filmisch beschre-
ven – weet hij subtiel 
en vooral poëtisch in te 
kleden. De lectuur van 
Nitro Mountain is een 
echt taalavontuur. Dat 
zijn Nederlandse uitgever 
hem vergelijkt met David Vann en Cormac 
McCarthy is een commerciële aanbeveling. 
Lee Clay Johnson is alleen te vergelijken met 
Lee Clay Johnson.

Het verwachtingspatroon van de lezer is inmiddels 
effectief ontregeld. En dat zal nog een paar keer gebeuren

Donald Ray 
Pollock en Lee 

Clay Johnson 
treden op 5 

november op

Donald Ray 
Pollock, The 
Heavenly Table. 
Doubleday, 365 
blz., € 22,90 (de 
Nederlandse 
vertaling komt  
in het voorjaar 
van 2017 uit bij 
De Bezige Bij); 
 
Lee Clay Johnson, 
Nitro Mountain. 
Vertaald 
door Arjaan 
en Thijs van 
Nimwegen. De 
Arbeiderspers, 
221 blz., € 19,00
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Niña Weijers
Leve het circus
beeld Ming Sin Ho

Laatst was ik uitgenodigd voor een 
groot internationaal literatuurfestival in 
 Berlijn. Bij de luchthaven werd ik opge-
wacht door iemand die mijn naam op een 
bord in de lucht hield — iets wat me als 
kind al de ultieme luxe leek. In een vloei-
ende beweging werd ik naar een BMW 
geleid die van binnen geheel bestond uit 
beigekleurig leer en was uitgerust met 
flesjes koolzuurhoudend water in drie 
gradaties. Naast mij nam een vriendelijke 
stagiaire plaats die een reusachtige map 
uit haar tas haalde met daarin aller-
hande formulieren, Excel-sheets en te 
ondertekenen overeenkomsten. Geduldig 
nam ze alles met me door. In tien dagen 
tijd, vertelde ze, zouden er in totaal meer 
dan tweehonderd schrijvers van over de 
hele wereld te gast zijn op het festival. Ze 
deed niets anders dan de hele dag heen 
en weer reizen tussen het vliegveld en de 
stad. Dit leek haar allerminst te deprime-
ren, integendeel.

In het hotel waar ik werd onder-
gebracht was alles zacht en gedempt en 
discreet — een versie van aangenaam 
die duur is maar met protserigheid niets 
van doen wil hebben. Ik moest denken 
aan een verhaal van John Berger dat zich 
afspeelt in de lounge van het Ritz-hotel 
in Madrid. ‘As soon as you come off 
the street and the double glass doors 
swing shut behind you, you are aware of 
the deafness of money’, observeert de 
verteller. ‘It’s not an empty silence, but 
a silence of seclusion – like that of the 
depth of an ocean.’

Ik deed wat je doet als je zo’n 
hotelkamer betreedt: de inhoud van de 

minibar checken, de flesjes shampoo en 
bodylotion op de wastafel open- en 

weer dichtdraaien, poriën inspec-
teren in de scheerspiegel, een 

raam proberen te openen 
en daarin niet slagen, 

achterover ploffen op 
het gigantische bed, 

minutenlang tevre-
den naar het plafond 

staren en denken: 
de culturele sec-

tor is helemaal 
zo slecht nog 

niet.

Het is een ingesleten gewoonte van 
schrijvers om te klagen over ‘het circus’ 
dat begint zodra er weer een boek aan de 
man gebracht dient te worden. Ze moe-
ten hun gezicht laten zien, hun oneliners 
klaar hebben, hun (bij voorkeur autobio-
grafische) verhaal op orde hebben. Ze 
voelen zich clowns, acrobaten, leeuwen 
die door een hoepeltje moeten springen. 
Het liefst zouden ze willen dat het boek 

voor zichzelf 
spreekt, dat het 
zichzelf verkoopt, 
dat ze gewoon 
in stilte aan hun 
schrijftafel kunnen 
zitten werken, 
onzichtbaar voor 
de buitenwereld.

Ik hoor het 
mezelf zeggen, 
maar eigenlijk is 
het onzin. Ik zou er 
niet aan moeten 
denken de hele tijd 
maar onzichtbaar 
aan een schrijf-

tafel te zitten– the horror! Ik ben veel 
te dol op de wereld buiten mijn huis, 
beschouw de anderen principieel niet 
als de hel, ben ijdel genoeg om mezelf zo 
nu en dan te willen horen praten in een 
microfoon.

De afgelopen jaren ben ik bovendien 
gesteld geraakt op het tussenland 
dat een schrijver betreedt wanneer zij 
rondreist en optreedt. Het specifieke 
genoegen van een rolkoffertje dat over 
kasseien bonkt, van schrijven in treinen 
en hotelkamers, gesteven lakens en 
slappe kussens, zakken chips en lauw 
bier backstage, wachten en rond hangen, 
microfoons opgespeld krijgen door 
bevende jongenshanden.

Je moet je niet kotsmisselijk eten 
aan de suikerspinnen, maar het circus 
is eigenlijk vaak best feestelijk. Een 
goed festival is een microkosmos, een 
parallel universum van droomachtige 
kwaliteit, waarin de tijd aaneengeregen 
wordt door een blokkenschema en de 
ruimte is opgedeeld in gangen en zalen en 
raamloze kleedkamers. Extra goed voor 
het schrijversego is het wanneer er ook 
beroemde muzikanten geprogrammeerd 
staan, zodat hun namen voor de duur van 
een programmaboekje net zo groot lijken 
als die van hun idolen. Die ze vervolgens 
tegen het lijf lopen in een damestoilet, 
om drie uur ’s nachts, hun neus opha-
lend, vluchtig het restant wit poeder 
wegvegend, om weer te verdwijnen door 
de klapdeur, de nacht in, hun rock-’n-roll-
leven in, de schrijver achterlatend als een 
giechelende bakvis.

Ik zou er niet 
aan moeten 
denken de 
hele tijd 
onzichtbaar 
aan een 
schrijf afel 
te zitten
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Hiphop Tourist LeMC

Om de pijn heen

TOEN EUROCOMMISSARIS TIMMERMANS 
eind vorig jaar bij De wereld draait door te 
gast was, in een zoveelste poging het Euro-
pese eenheidsgevoel te lijmen, haalde hij 
iemand aan die volgens hem met zijn werk 
perfect de verwarring van de hedendaagse 
burger toonde. Het was geen schrijver, 

geen zanger, geen schilder, geen journa-
list. Het was de Vlaamse rapper Tourist 
LeMC (Johannes Faes, 1984; voorheen 
enkel Tourist genoemd, maar omdat er ook 
al een beroemde techno-dj zo heet voegde 
hij ‘LeMC’ toe). Tot twee keer toe noemde 
Timmermans hem ‘briljant’. ‘Als geen ander 

verwoordt hij waar de pijn zit. (...) Hij geeft 
zichzelf daar helemaal bij bloot, hij laat zijn 
eigen twijfels en tekortkomingen aan ons 
zien.’

Timmermans is niet de enige politicus 
die Tourist de laatste jaren omarmd heeft, 
en zeker niet de enige hoogopgeleide die 
veel naar hem luistert. Sinds hij in 2010 
debuteerde met Antwerps testament heeft 
hij meer en meer zijn eigen geluid gevon-
den. Wat in zijn geval neerkomt op: minder 
bassen, meer rustige gitaarloopjes. Minder 
scratches, meer zanglijnen. Minder rebellie, 
meer poëzie. De invloed van Jacques Brel 
is steeds duidelijker hoorbaar, vooral in de 
gevoelige teksten, het hardop zoekende; niet 
voor niets noemt Tourist LeMC zichzelf lie-
ver geen rapper maar een kleinkunstenaar; 
en met die kleinkunst, met zijn rustige, 
bijna zalvende stem heeft hij een publiek 
aangesproken dat gewoonlijk ver bij hiphop 
vandaan blijft. Want hiphop, tja, dat is toch 
gewoon voor de jongeren, een muziekgenre 

Luister je oppervlakkig naar Tourist LeMC, dan hoor je 
vrolijke riffjes en opgewekte pianoklanken. Maar zijn 
teksten tonen een zoekende en soms ronduit cynische 
jongvolwassene. Dat contrast draagt bij aan zijn succes.

door Thomas Heerma van Voss
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dat – deels terecht, trouwens 
– maar niet loskomt van 
enkele vaste connotaties.

Standaardbeeld 1: rap-
pers hebben een vrij wild 
bestaan, dat hoofdzakelijk 
draait om drank, vrouwen, 
feesten, enzovoorts.

Standaardbeeld 2: in hun 
nummers hebben ze het ver-
volgens over die drank, vrou-
wen, feesten, enzovoorts.

Standaardbeeld 3: hip-
hop uit Vlaanderen stelt 
niets voor.

Het leven van Tourist 
LeMC vormt een overtui-
gend argument tegen die 
drie statements. Zijn nogal 
alledaagse verschijning – 
met kort bruin haar en in 
licht versleten spijkerbroek 
en opdrukloos shirt is hij 
iemand die je op straat zo 
voorbij loopt – past bij de 
kalme toon van zijn werk, het 
soms bijna voortkabbelende 
van zijn teksten, de warme 
ondertoon van de muziek die 
als uitgestoken hand dient 
naar mensen zoals Timmer-
mans. Hoe Tourist LeMC zijn 
bestaan indeelt idem dito: hij 
leeft vrij teruggetrokken in 
Noord-Antwerpen, met zijn 
eveneens Antwerpse vrouw 
en hun baby, en naast zijn 
leven als hiphopartiest heeft 
hij ook gewoon een bijbaan-
tje in de zorg.

Hij rapt zoals hij in het dagelijks leven 
spreekt: rustig, weloverwogen, zonder zijn 
stem te verheffen. Op zijn best is hij wanneer 
hij nauwelijks muzikale begeleiding heeft, 
zoals op het populaire Koning liefde, een 
nummer waar Brel vermoedelijk jaloers op 
zou zijn door de niet-kitscherige tederheid, 
de zachtaardigheid die het schoonmoeder-
proof maakt – en toch niet te soft.

De muzikale begeleiding bestaat hier-
bij uit een eenvoudig gitaarriffje, af en toe 
ondersteund door drums. Tourist LeMC ver-
telt, half zingend en half rappend, over zijn 
dagelijks leven. Over zijn twijfels. Of hij het 
wel goed aanpakt, allemaal. Of hij niet meer 
moet bereiken, of hij werkelijk tevreden is, 
wie hem het meest beïnvloed hebben.

De tekst schiet heen en weer tussen grote 
thema’s, eerder geleid door associaties dan 
door een duidelijk, afgebakend onderwerp 
– wat kernachtig citeren ook lastig maakt, 
Tourist LeMC vat zijn standpunten niet 
samen in ronkende statements, hij zit eer-

der hardop te wikken en wegen. Bovendien, 
zo rechtlijnig en expliciet als ik de tekst nu 
samenvat, klinkt het nummer zelf geluk-
kig geen moment. Zoals gebruikelijk heeft 
Tourist LeMC de neiging zijn gevoelens op 
een niet al te expliciete wijze prijs te geven; 
wanneer het in Koning liefde bijvoorbeeld 
over zijn rusteloosheid gaat, rapt hij: ‘Op 
zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pak-
ken/ Gemoedsrust verstopt zich achter ver-
warring.’ En voor degenen die hij liefheeft 
omzeilt hij de woorden ‘liefde’ of ‘houden 
van’, hij heeft het over ‘alle man die zich in 
men borstkas ophoudt’.

Zulke zinnen kenmerken dit nog bescheiden 
oeuvre; formuleringen die soms weliswaar 
tegen aanstellerig aanzitten, maar vooral 
opvallen tussen de vaak zo nadrukkelijke 
muziek die ons taalgebied kent. Er is geen 
enkele andere artiest, zanger noch rapper, 
die de zaken zo verwoordt en zo kalm in 
klanken vat als Tourist LeMC doet.

En hoe zit het dan met die door Tim-
mermans geroemde eigenschappen, dat 
briljante verwoorden van waar de pijn zit? 
Tja, dat is eigenlijk helemaal niet zo promi-
nent aanwezig. Soms gaat het wel over de 
politiek – her en der klinkt een sneer naar 
de Vlaamse regering, een enkele keer gaat 
het over de kwaadaardige werking van geld 
– maar gelukkig gaat het bij Tourist LeMC 
vrijwel altijd over hemzelf.

Het beeld dat in zijn werk naar voren 
komt is, steeds opnieuw, dat van een zoe-
kende dertiger. Opgegroeid in vanzelf-
sprekende welvaart, en plotseling gecon-
fronteerd met een recessie. Met armoede 
waarvan hij de ernst en omvang niet hele-
maal begrijpt. Moet hij zich werkelijk zorgen 
maken? Zijn nummers vertellen het verhaal 
van een jonge vader die zich eens te meer op 
zijn achterhoofd krabt, die niet weet of hij 
zijn kind straks nadrukkelijk moet wapenen 
voor de toekomst, of juist niet moet lastig-
vallen met gedachten over recessie en poli-
tiek et cetera.

Wat de nummers vervolgens echt de 
moeite waard maakt, is hoe Tourist LeMC 
ze muzikaal verpakt. Ja, hij snijdt vrijwel 
steeds ernstige onderwerpen aan, maar toch 
verliest hij zich niet in zwaarte of somberte – 
een neiging die muzikanten en zeker rappers 
wel hebben wanneer ze zich van hun geën-
gageerde kant laten zien. Sterker nog, zijn 
producties staan vaak volledig haaks op de 
inhoud. Tourist LeMC’s muziek bestaat uit 
vrolijke riffjes, opgewekte pianotonen, een 

enkel meezingrefreintje. Zelfs het ingeto-
gen Koning liefde heeft qua begeleiding iets 
hoopvols, een lieflijke ondertoon die dichter 
bij slagen dan bij mislukken ligt, dichter bij 
warmte dan bij kou.

Wie oppervlakkig naar Tourist LeMC 
luistert, hoort een hoopvolle muzikant, 
soms klinken zijn nummers zelfs ‘feelgood’. 
Wie zijn teksten beter bestudeert, leest de 
verslagen van een sombere, zoekende en 
soms ronduit cynische jongvolwassene. Dat 
contrast draagt niet alleen bij aan zijn suc-
ces – immers, zowel mensen die verlangen 
naar opgewektheid als mensen die verlan-

gen naar ernst kunnen bij hem terecht, het 
ligt er maar aan waarop je let – maar, veel 
belangrijker, het zorgt ervoor dat zijn werk 
iets eigens krijgt en dat Tourist LeMC nooit 
verdrinkt in zwaarmoedigheid.

‘Is het hopeloos te blijven hopen of/ Leg 
ik me neer als misantroop/ Was ’t nie voor 
de liefde van m’n mensen/ Dan gaf ik het 
al lang op.’ Laat deze regel uit het nummer 
Horizon aan tien Vlamingen lezen en hoog-
uit één van hen zal het optimistisch noemen. 
Laat Horizon aan tien mensen horen die de 
taal niet spreken, en op grond van de warme 
instrumentatie zullen ze concluderen: dit is 
een warm, hoopvol nummer.

Maakt dit alles Tourist LeMC een ver-
tegenwoordiger van de moderne Vlaming, 
zoals zo vaak beweerd wordt? Voorzover er 
zoiets bestaat, lijkt Tourist LeMC daarvoor 
veel te teruggetrokken, veel te weinig uitge-
sproken ook: het ene moment toont hij zich 
hard, het andere vooral tobbend. Allerlei 
personages lopen door elkaar heen, en daar 
slaat Timmermans volgens mij de plank 
mis: ja, Tourist LeMC toont zijn twijfels, hij 
is openhartig in zijn werk, maar daarmee 
laat hij niet zozeer zien waar de pijn zit, hij 
cirkelt eerder om die pijn heen. Hij schetst 
de omstandigheden van die pijn, van zijn 
alledaagse leven, maar hij zoekt geen diep-
gewortelde oorzaken, hij velt geen harde 
oordelen. Nee, hij laat geen enkel specifiek 
gevoel de overhand krijgen. Dat maakt hem 
een bijzondere artiest, 
een zeldzaamheid binnen 
de hedendaagse muziek-
wereld. Iemand die zowel 
geprogrammeerd kan 
worden op een hiphop-
festival als bij een literair evenement. Iemand 
die het aandurft om niet steeds in uitroep-
tekens te spreken, eenvoudigweg omdat hij 
de kracht van het vraagteken begrijpt.

Tourist LeMC  
treedt op  

4 november op

‘Op zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken; 
Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring’
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Wie is wie?
De Catalaanse auteur Albert Sánchez 
Piñol brak wereldwijd door met zijn 
roman La pell freda (Nachtlicht) over 
de strijd van twee Europeanen, een 
vuurtorenwachter en een meteoroloog, 
tegen een aanvallend volk van 
weerzinwekkende reuzenkikvorsen. Hij 
werd meteen vergeleken met auteurs 
als Joseph Conrad en Howard Phillips 
Lovecraft. Bij Crossing Border komt hij 
vertellen over zijn nieuwste boek De man 
die de wereld ging ontdekken.

Een van de meest veelbelovende 
Nederlandse artiesten van het moment! 
Haar naam: Annelotte de Graaf. Haar 
band: Amber Arcades. Met al haar 
spaargeld vertrok ze naar New York om 
daar samen met bandleden van o.a. Real 
Estate, Quilt en Kevin Morby te werken 
aan een album. Een geniale keuze: de 
dromerige folksongs van Amber Arcades 
werden direct opgepikt door grote, 
internationale blogs en vergeleken met 
Yo La Tengo, Stereolab en Deerhunter.

Ze mag er op het eerste gezicht uitzien 
als de onschuldige girl next door, 
maar vergis je niet in Angel Olsen. De 
Amerikaanse singer-songwriter bijt van 
zich af op haar eigenzinnige single Shut 
Up Kiss Me, de opmaat naar haar nieuwe 
album My Woman vol raadselachtige 
‘electric folk music’ waar ze ons al sinds 
haar debuut Strange Cacti (2011) mee 
betovert.

Tijdens de eerste Crossing   Border-
festivaldag vorig jaar werden we 
opgeschrikt door het verschrikkelijke 

nieuws van de terreuraanslagen in Parijs. 
Nog geen jaar later ontvangen we de 
Parijzenaar Antoine Leiris (34).  
Op de bewuste avond kwam zijn vrouw 
om in het Bataclan-theater. Enkele 
dagen later plaatste hij een brief aan 
de terroristen op Facebook, waarin hij 
weigerde hun daden te beantwoorden 
met haat. De brief werd wereldnieuws. 
In Mijn haat krijgen jullie niet beschrijft 
Antoine Leiris hoe hij zijn dagen 
doorkwam na de fatale nacht tot het 

moment dat hij met zijn zoon het graf 
bezocht.

Auke Hulst publiceerde in zo’n beetje 
alle denkbare kranten en tijdschriften 
(De Groene Amsterdammer, De 
Standaard, The New Statesman, De 
Morgen, Tirade – om er maar een paar 
te noemen) en is ondertussen toe aan 
zijn vijfde roman: En ik herinner me Titus 
Broederland, over tweelingbroers in een 
vijandige wereld: een gemythologiseerd, 
vooroorlogs platteland, waar alles 
draait om religie en de winning van 
grondstoffen. Hulst wordt samen met 
Lee Clay Johnson geïnterviewd.

67 jaar, maar aan star quality ontbreekt 
het Golden Earring-frontman Barry 
Hay niet: leadzanger van de grootste 
rock-’n-rollband van Nederland, superfit, 
karakteristieke kop met zonnebril, 
pikzwart haar en een stem die al vijftig 
jaar massa’s in beweging brengt. In Hay 
vertelt hij openhartig over zijn leven 
in en buiten de spotlights, over zijn 
roerige jeugd, familie, zijn band met zijn 

moederland India en uiteraard zijn rise to 
stardom vol seks, drugs en rock-’n-roll.

Wat hebben Fred Astaire en de films Big, 
Vertigo en Desperately Seeking Susan 
met elkaar gemeen? Het zijn allemaal 
inspiratiebronnen van multitalent 
Basje Boer. Deze 36-jarige dame is 
professioneel fotograaf, muzikant, 
filmredacteur, schrijver van korte 
verhalen en artikelen én de weergaloze 
roman Bermuda.

Met de Noor Carl Frode Tiller (1970) 
heeft Crossing Border nog een 
multitalent op de planken staan. Hij 
speelt in een rockband, heeft een 
masterdiploma in geschiedenis en 

schrijft korte verhalen en toneelstukken. 
Maar het bekendst is Carl Frode vanwege 
zijn boeken. In 2005 werd hij uitgeroepen 
tot een van de belangrijkste Noorse 
auteurs van onder de 35 en nu, tien jaar 
later, sleept hij nog steeds de ene na de 
andere prijs binnen.

Cass McCombs heeft een broertje dood 
aan de grenzen van genres die bepalen of 
iets folk, country of popmuziek is. Op elk 
nieuw album rekt hij zijn sound weer op: 
van zalvende spoken word en folk-noir 
tot tropische funk. Zijn recente single 
Run Sister Run is er een in de laatste 
categorie. Tussen de reggae-vibes door 
predikt hij gelijkheid der geslachten 
en sneert hij naar de heren respect te 
hebben voor hun ‘queens’.

De jonge C Duncan is de zoon van twee 
klassieke musici. Anno 2016 is de uit 
Glasgow afkomstige Christopher een 
onbetwiste muzikale duizendpoot. Hij 
rondde de Royal Scottish Academy of 
Music and Drama af, studeert nu aan 
het Royal Coservatoire of Scotland 
en releasede onlangs weer een EP die 
smaakt naar meer. Charmante lo-fi 
folk, waarbij orgels, synthesizers, koren, 
gypsy gitaren en dromerige soundscapes 
als duveltjes uit doosjes te voorschijn 
komen.

De in Londen woonachtige Charlie 
Cunningham bivakkeerde twee jaar in 
Sevilla en hield daar een mediterraans 
accent in zijn gitaarspel aan over. Zijn 
twee uitgebrachte EP’s, Outside Things 
(2014) en Breather (2015) bevatten 
intieme nummers die zich koppig in je 
hoofd vastbijten en doen denken aan 
Bon Iver en Ben Howard, zij het onder de 
warme Spaanse zon.

Christophe Vekeman & Stef Heeren. 
Muzikant Stef Heeren, onder andere 
voorman van de Belgische band Kiss The 
Anus Of A Black Cat, treedt bij Crossing 
Border in het literatuurprogramma 
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op met Christophe Vekeman. Deze 
Vlaamse performer en schrijver van 
droogkomische romans is groot country-
fanaat – zo heeft hij net een biografie 
geschreven over de legendarische 
countryzanger Johnny Paycheck (1938-
2003).

DBC Pierre is een man met een verhaal: 
hij werd geboren in Australië en groeide 
op in een Britse gemeenschap in Mexico. 
In 2003 won hij met zijn debuutroman 
Vernon God Little, meteen de Man 
Booker Prize en de kranten stonden 
al snel vol met verhalen over zijn 
drugs- en gokverslaving en vermeende 
oplichtingspraktijken. Ondertussen 
wordt zijn biografie vooral gekenmerkt 

door Heel Goede Boeken, die in meer dan 
veertig landen worden uitgegeven. Zijn 
nieuwe boek Laat ze maar denken dat je 
als schrijver geboren bent, dat dit najaar 
verschijnt, is een hoogst oorspronkelijke 
schrijfgids.

Als een van de meest hardwerkende 
artiesten in de hiphopscene, 
produceerde Dichter eerder onder 
andere een nummer van Hef (ook te zien 
op Crossing Border) en werkt hij mee 
aan maatschappelijke en educatieve 
projecten. Ondertussen staat hij met 
zijn geraffineerde teksten op podia van 
festivals als Oerol, North Sea Round 
Town en nu dus ook Crossing Border.

Tot zijn vijftigste werkte Donald Ray 
Pollock als fabrieksmedewerker en 
vrachtwagenchauffeur, maar zijn 
inschrijving voor een schrijfcursus 
aan de universiteit van Ohio bracht 
daar verandering in. Zijn verzameling 
korte verhalen Knockemstiff werd 
meteen uitgebracht en gelauwerd 
en ondertussen werd zijn werk ook 
opgemerkt en gepubliceerd door kranten 
en tijdschriften als The New York Times, 
Granta, Tin House en PEN America. 

Lange tijd maakte Eleanor Friedberger 
deel uit van The Fiery Furnaces, maar 
toen ze in 2010 besloot het op eigen 
houtje te proberen, kregen we een 
heel nieuwe kant van haar te zien. Een 
vrouwelijke, frisse kant, waarbij meer 
ruimte was voor aanstekelijke, tijdloze 
popliedjes. Haar derde solo-album New 
View kun je dan ook gerust opzetten in de 
auto richting je vakantiebestemming.

Emiliana Torrini & The Colorist. 
Lekker buiten de lijntjes kleuren, dat is 
wat het zeskoppige Belgische ‘orchestre 
extraordinaire’ van Aarich Jespers 
(Zita Swoon) en Kobe Proesmans 
(Gabriel Rios) graag doet. The Colorist, 
de ‘mad professor’ der zelfgemaakte 
instrumenten, kreeg een vijftiental liedjes 
van de IJslandse zangeres Emiliana 
Torrini in bruikleen. De vonk sloeg al snel 
over en een tour volgde. ‘Nooit gedacht 
dat ons hart zo vaak van “roenketoenk-
toeketoenk” kon doen tijdens één 
concert’, aldus De Morgen. 

Een klein jaar lang stuurden Erik Jan 
Harmens & Ilja Leonard Pfeijffer 
elkaar met sardonisch genoegen strofen 

en gaven ze voorzetten om elkaar vlak 
voor het inkoppen pootje te lichten. Het 
resultaat is de gezamenlijke dichtbundel 
Duetten, die in augustus verscheen. Een 
verblindende supernova van poëzie, 
proza en vuige humor, waarin twee 
stemmen samen een dringend lied zingen 
over een wereld die compleet naar de 
ratsmodee gaat. Gezellig.

Eva Meijer is schrijver, beeldend 
kunstenaar, muzikant en filosoof. En 
door al die bezigheden is één helderrode 
draad te trekken: dieren. Op deze 
editie van Crossing Border komt ze, 
onder begeleiding van violist Simone 
Manuputty, voorlezen uit haar nieuwste 
kunststuk: Het vogelhuis, een roman 
over de Britse bestsellerauteur van 
vogelboeken Len Howard (1894-1973).

Graphic Novels. ‘U bevindt zich in een 
wereld. Mijn wereld. Een getekende 
wereld.’ Zo opent Wasco zijn eerste echte 
grote boek Het Tuitel Complex (2015). 
Wasco uit Nederland, Tommi Musturi uit 
Finland en Anna Haifisch uit Duitsland 
zijn dit jaar te gast op Crossing Border. 
Ze zijn striptekenaars die in hun werk 
de grenzen verkennen van het medium. 
Wasco, Musturi en Haifisch hebben een 
geheel eigen wereld geschapen waarin 
hun personages op onderzoek uitgaan.

Gwenno liet haar meest recente album 
Y Dydd Olaf, oftewel ‘De Laatste Dag’, 
inspireren door en vernoemen naar 
de roman van Owain Owain uit 1976, 
waarin robots de gedachten van de 
mens binnendringen. Haar muziek is, 
wellicht doordat ze grotendeels in het 

Welsh zingt, minstens zo mysterieus, 
maar toch ook een stuk minder creepy. 
Sciencefictionmuziek op zijn best.

Harry Parker (1983) is een jonge Brit 
met een ongelooflijk levensverhaal. Als 
twintiger zocht hij het avontuur op en 
ging het leger in. Op de terugweg van 
een missie stapte hij echter op een bom 
en verloor daarbij zijn benen. Om in het 
reine te komen met zijn verlies ging hij 
schrijven. En dat kan Parker: Anatomie 
van een soldaat is een originele, 
indringende en persoonlijke roman over 
legercommandant Tom Barnes die op een 
bom stapt en daarbij zijn benen verliest.

‘Geen enkele Nederlandse rapper 
kan zo soepel en beeldend vertellen 
over het straatleven in Nederlandse 
achterbuurten’, schreef Thomas 
Heerma van Voss eind vorig jaar in 
De Correspondent over Hef. De in 
Rotterdam geboren, in Amsterdam 
getogen en in Hoogvliet woonachtige 
Hef Bundy bracht vorig jaar zijn album 
13 uit, voorzien van dikke beats, scherp 
taalgebruik, rake verhalen en heel veel 
humor. Een ware woordkunstenaar met 
het hart op de tong.

Jan van Mersbergen heeft acht romans 
op zijn naam staan en blies menig 
festivalgast van zijn/haar sokken tijdens 
zijn optredens in onder andere Brussel, 
Berlijn, Londen, Buenos Aires en Istanbul. 
Tijdens Crossing Border is zijn nieuwste 
boek De ruiter nét uit. Als muzikale 
compagnon neemt hij Djurre de Haan 
alias awkward i mee. 

Jan Vanriet exposeerde met zijn 
schilderijen onder andere in Antwerpen, 
Amsterdam, Brussel, Los Angeles, San 
Diego en Parijs. Daarnaast doet hij zoveel 
dat het niet in één webpagina te vatten 
is, maar waar hij onder meer heel goed in 
is, is dichten. Ondertussen is hij toe aan 
zijn zevende bundel: Moederland. 

Jeroen Olyslaegers & Scale: Vlaming 
Jeroen Olyslaegers komt samen met 
beatboxer Scale een nu al legendarisch 
optreden geven. Jeroen leest fragmenten 
voor uit zijn boek Wil, Scale schetst voor 
de luisteraars daarbij de geluidssfeer. En 
deze Antwerpse oorlogsroman leent zich 
daar uitstekend voor.

Met zijn truckerscap, tatoeages, 
volslanke lichaam en megabaard is John 
Moreland op zijn zachtst gezegd een 
opvallende verschijning, maar wat pas 
echt opzien baart, is zijn muziek. Zijn 
inmiddels derde en recentste album High 
on Tulsa Heat is een bad van donkere, 
maar schitterende countryfolk en zo mag 
Moreland wat ons betreft aansluiten bij 
alt-country crooners als Sturgill Simpson 
en Jason Isbell, die het Amerikaanse 
singer-songwritergenre nieuw leven 
inblazen.

In 2014, hetzelfde jaar waarin The Civil 
Wars hun vierde Grammy wonnen, ging 
het Amerikaanse folkduo uit elkaar. 
Eeuwig zonde? Niet helemaal: het 
betekende dat John Paul White zich 
na al die jaren weer eens volledig op zijn 
solocarrière kon storten. Het resultaat 
is er nu, twee jaar na de break-up, in de 
vorm van Beulah.

Bassist Jørn ‘Necrobutcher’ 
Stubberud verzamelde zijn memoires 
– veelal fotomateriaal – van de 
meest toonaangevende en extreme 
blackmetalband ooit, het Noorse 
Mayhem, in The Death Archives, 
uitgegeven door Sonic Youth’s Thurston 
Moore. De groep bestaat ruim dertig jaar 
na oprichting nog steeds. En dat is een 
wonder, gezien de gebeurtenissen van de 
afgelopen drie decennia. Zo pleegde de 
zanger op gruwelijke wijze zelfmoord, liep 
een bandruzie zo hoog op dat de gitarist 
het niet overleefde en doen nog altijd 
geruchten de ronde dat de drummer de 
beenderen van zijn gestorven bandlid als 
stokken gebruikt.

Julia Deck werd in één klap een literaire 
sensatie in Frankrijk toen in 2012 haar 
debuutroman Viviane Élisabeth Fauville 
werd gepubliceerd. En nu is het de beurt 
aan ons land om haar bijzondere talenten 
te ontdekken: in haar huiveringwekkende 
boek kruipt de lezer in het hoofd van een 
moordenares.

Karl Hyde is de ene helft van de 
legendarische electro-band  
Underworld. Maar Hyde (1957)  
doet meer dan steengoede muziek 
maken. Al sinds 1999 houdt hij op  
de website van Underworld een  
openbaar dagboek bij waarin hij zijn 
gedachten, work in progress, poëzie, 
biografische essays en ‘gevonden’ 

JOHN PAUL WHITE

ANTOINE LEIRIS

BASJE BOER

N
IC

K 
H

EL
DE

RM
AN

SA
N

DR
IN

E 
RO

U
DE

IX

AL
LI

ST
ER

 A
N

N



32  DE GROENE AMSTERDAMMER  20.10.2016

beelden verzamelt. Hyde komt naar 
Crossing Border voor zijn selectie 
dagboeknotities I Am Dogboy.

Kat Kaufmann (1981) durft met haar 
debuutroman Eiland van jou belangrijke 
en actuele thema’s zoals migratie en 
identiteit onder handen te nemen. 
Kaufmann kan uit persoonlijke ervaring 
putten: deze Duitse is geboren in 
Rusland, emigreerde begin jaren negentig 
naar Duitsland en bracht daar als kind 
een paar jaar in vluchtelingenopvang 
door.

De vier broers van KONGOS werden 
geboren in Zuid-Afrika, groeiden op in 
Phoenix en hebben Grieks, Amerikaans 
en Mexicaans bloed door hun aderen 
stromen. Laat dát nu resulteren in een 
opzwepend geluid van stevige altrock 
en folk. Een beetje Paul Simon, een 
beetje Jackson Browne, onvermijdelijke 
invloeden van Queens of the Stone 
Age en Kings of Leon en dan die 
balkanaccordeon die overal doorheen 
rockt…

De stoere Française Laura Vazquez 
(1986) schrijft poëzie, publiceert, 
draagt voor en performt – op podia, in 
tijdschriften, in haar eigen bundel en op 
haar website. Daar kunnen we een hoop 
woorden aan vuil maken, maar je kunt 
het beter bekijken. Op Crossing Border 
bijvoorbeeld of op haar site, waar ze 
elke maand een nieuw gedichtenfilmpje 
plaatst.

Een genreprimeur op Crossing Border: 
Lee Clay Johnson komt namelijk 
vanwege zijn ‘Appalachian noir’.  
Nitro Mountain volgt een groep mensen 
die met elkaar verbonden zijn door 
alcohol, kleine criminaliteit en muziek. 
Dat laatste is niet geheel toevallig: 
Johnson groeide zelf namelijk op in een 
bluegrass-muzikantengezin in Nashville, 
Tennessee. Nitro Mountain is zijn 
debuutroman.

Leon Verdonschot & Tom Pintens.  
Als iemand muziek en schrijven weet  
te combineren, is het Leon  
Verdonschot: hij is schrijver, 
popjournalist en radiomaker. Hij treedt 
op naar aanleiding van de biografie die 
hij schrijft over Luc De Vos, de zanger 
van Gorki die in 2014 geheel onverwacht 
overleed. Verdonschot heeft muzikale 
begeleiding bij zich in de vorm van 
voormalig Zita Swoon-gitarist Tom 
Pintens.

Lisa Hannigan is vijf jaar na haar laatste 
album Passenger weer helemaal back in 
the picture. De Ierse singer-songwriter 
begon als vaste zangeres van Damien 
Rice, waarmee ze zeven jaar tourde, 
maar liet na deze breakup zien ook in 
haar eentje een prominente plek in de 
spotlight te verdienen. Haar optreden 
op Crossing Border 2012 staat dan ook 
nog altijd in ons geheugen gegrift als een 
hoogtepunt.

Little Raven. De zondagmiddag van 
het festival wordt, geheel volgens 
traditie, speciaal gereserveerd voor jong 
publiek vanaf zes jaar. Tijdens het Groot 
Kinderboeken Ontbijt in Theater aan het 
Spui maken onder anderen Alfon Oekie, 
Renske Gerstel en Tineke Beishuizen hun 
opwachting.

‘Wat. Een. Verhaal!’ en ‘In 1 ruk  
uitgelezen van m’n sokken geblazen’. 
Deze en meer lyrische tweets over de 
debuutroman van Lize Spit (België, 
1988) prijkten in juni in koeienletters op 
de muren van aardig wat Nederlandse 
stationshallen. Inmiddels lazen al meer 
dan zestigduizend mensen in België 
en Nederland Het smelt en won de 
Vlaamse laatst ook nog eens de Hebban 
Debuutprijs.

Lotte Dodion (1987) is dichter en 
performer. Ze won heel wat literaire 
prijzen en verovert stormenderhand 

zowat alle poëziepodia in binnen- en 
buitenland. Ze stond in de finale van het 
Belgisch én Nederlands Kampioenschap 
Poetry Slam en bouwde een ijzersterke 
podiumreputatie uit voor haar ‘zachte 
donderpreken’. Kanonnenvlees is haar 
poëziedebuut.

ADHD is zowel een hinder als een  
zegen voor de 21-jarige Loyle Carner. 
De Zuid-Londense rapper stopt zijn 
overtollige energie en creativiteit namelijk 
in ijzersterke hiphop. Geen gangsterrap 
voor deze jonge woordkunstenaar: zijn 
eveneens door jazz beïnvloede songs 
barsten van de poëtische overpeinzingen 
en openhartige statements.

De Zwitser Lukas Bärfuss, een van de 
succesvolste Duitstalige toneelschrijvers 
van dit moment, tourt door Nederland 
met zijn toneelstuk Olie (met onder 
anderen Tamar van den Dop en Bram 
Coopmans) en gooide hoge ogen met zijn 
debuutroman Honderd dagen. Uit zijn 
veelzijdige werk wordt één ding duidelijk: 
deze voormalige tabaksplanter, tuinman 
en boekhandelaar gaat – in elk geval in 
fictie – catastrofes, chaos en geweld niet 
uit de weg.

Maartje Smits’ betoverende 
dichtbundel Als je een meisje bent is 
zowel een confrontatie met als een 
acceptatie van de transitie van meisje 
naar vrouw. Bij Crossing Border is het 
luisteren geblazen naar deze filmend 
dichter, journalist en imker. En dat is fijn, 
want zoals de Poëziekrant al schreef, is 
dit een bundel ‘(…) waarvan je de taal 
moet hóren en proeven’.

Marieke Rijneveld (1991) is schrijver, 
muzikant en dichter. Vorig jaar kwam 
haar poëziebundel Kalfsvlies uit, een 
bundel waar zelfs nu nog de kranten 
en literatuurliefhebbers niet over 
uitgepraat raken. Tussendoor won ze 
diverse schrijfwedstrijden, treedt ze veel 
op en schrijft ze voor onder andere Das 
Magazin, hard/hoofd en de VPRO Gids. 
Momenteel werkt Rijneveld – naast haar 
bijbaantje op een melkveebedrijf – aan 
haar eerste roman.

MICH, (spreek uit: ‘mix’) is een 
studioproject van een groep muzikale 
meesterbreinen uit Amsterdam: 
Baby Bosma (Aux Raus), Mick Johan 
(Firestone), Piet Parra (Le Le), Rimer 
London (Le Le) en Sofie Winterson. 
Muzikaal refereert MICH aan diverse 
shoegaze-, wave- en krautrock-acts die 
hun voorgingen.

Michael Franti tovert de zomer  
in je kop. Zijn laatste album Soulrocker  
hangt van frisse popliedjes, roots  
reggae, dancehall en elektronische 
clubklappers aan elkaar, nummers  
waarin hij vooral de liefde en  
vrede bezingt. Lichtvoetig?  
Dacht het niet: Franti legt  
regelmatig in rake bewoordingen 
belangrijke maatschappelijke  
problemen bloot.

De van oorsprong Hagenees Michel 
Faber groeide op in Australië, woonde 
in Schotland en woont sinds kort 
in Engeland. Hij heeft vier romans 
geschreven met als absoluut magnum 
opus Lelieblank, scharlaken rood 
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in 2002: wereldwijd werden daar 
honderdduizenden exemplaren van 
verkocht. Het overlijden van zijn vrouw 
in 2014 vormde de aanleiding voor zijn 
adembenemende eerste dichtbundel 
Tot leven.

Er komt een supergroep naar Crossing 
Border, Minor Victories. De muzikanten, 
afkomstig uit onder andere Mogwai, 
Editors en Slowdive, bundelden 
voor dit side project hun ervaring 
en liefde voor shoegaze en kwamen 
begin juni jongstleden met een eerste 
langspeler. Het resultaat: verslavende 
synthesizerpop en obscure shoegaze, 
waarin ruisende gitaren en de stem van 
Slowdive’s zangeres Rachel Goswell de 
scepter zwaaien.

Tijdens Crossing Border gaan we op 
haaienjacht met de Noor Morten 
Strøksnes. Op zoek naar de Groenlandse 
haai, een soort die acht meter lang kan 
worden en meer dan een ton weegt. 
Samen met een vriend ging Morten in  
een opblaasbare rubberboot de zee  
op om dit monster te zien en schreef  
hij er een boek over, waarin de 
avonturen van deze haaienjagers 
afgewisseld worden met aanstekelijke 
overpeinzingen.

Niko is Den Haags allernieuwste band. 
Naar verluidt is het Nik van den Berg, 
theatermaker, zanger, basgitarist, 
voorheen frontman van Prinsenkind en 
de cross-overformatie F. Slechts een 
aantal woorden laat hij los: ‘Niko. New. 
Band. EP. Laptop. LA. The Hague. Music. 
Bass. Guitar. Drums. Vocals. Live. Indie. 
Rock. Pop. Yes.’ We moeten het er maar 
mee doen…

Een van de grootste desertblues-sterren 
aan het Afrikaanse muziekfirmament 
heet Noura Mint Seymali, uit 
Mauritanië. Zichzelf begeleidend op 
ardine, een negensnarige harp die 
volgens de traditie alleen door vrouwen 
bespeeld wordt, mixt ze op onnavolgbare 
wijze het oorspronkelijke geluid van haar 
vaderland met moderne invloeden.

Het Londense kwartet Palace ziet 
geen reden tot haasten en dat is terug 
te horen in hun relaxte, sexy space-
rock, knipogend naar soul en blues en 
gezongen met een onmiskenbaar Brits 
accent. Net nadat de eerste EP Lost in 
the Night het levenslicht zag, werd de 
band uitgenodigd door de eveneens 
Engelse singer-songwriter Jamie T om 
zijn shows te openen. Niet veel later nam 
ook Ghostpoet ze mee op sleeptouw 
door Europa.

Het besluit van Paul Kingsnorth (1972) 
om straatdemonstrant te worden 
betekende het begin van een zeer diverse 
carrière. Hij was onder andere adjunct-
hoofdredacteur van The Ecologist, 
schreef daarna een boek over de 
groeiende antikapitalistische beweging 
(One No, Many Yeses), verbleef bij –  
door de Indonesische regering 
gekoloniseerde – inheemse stammen 
in West-Papoea en richtte de Free West 
Papua Campaign op. Hij komt naar 
Crossing Border naar aanleiding van zijn 
roman Beast, een instant prijzen- en 
nominatievanger.

Peter HolvoetHanssen & Luiz 
Márquez. Dichter pur sang Peter 
Holvoet-Hanssen won talloze 
poëzieprijzen, was stadsdichter van 
Antwerpen en wordt geroemd om zijn 
onnavolgbare voordrachten. Gerrit 
Komrij zei het al: ‘Als Holvoet-Hanssen 
met zijn toverstaf zwaait, licht het 
landschap op.’ En dat landschap belicht 
hij bij Crossing Border niet alleen, dat 
doet hij samen met de Mexicaans-
Gentse muzikant Luiz Márquez.

De Britse PJ Harvey (1969), onder meer 
multi-instrumentalist, singer-songwriter, 
componist, schrijver en dichter, is een 
legende. Ze heeft een indrukwekkende 
lijst Brit Award- en Grammy-nominaties 
in de wacht gesleept en is bovendien de 
enige artiest die twee Mercury Music-
prijzen in de kast heeft staan. Haar 
poëziebundel The Hollow of the Hand 
kwam vorig jaar uit. Harvey komt naar 
Den Haag voor poetry reading.

Privédomein 50 jaar: in 2016 bestaat 
de roemruchte reeks een halve eeuw. 
Sinds 1966 verschenen bijna driehonderd 
egodocumenten (brieven, dagboeken 
en memoires) van wereldberoemde 
schrijvers, meer dan genoeg om een 
flinke boekenkast mee te vullen. Deze 
avond zijn er bijdragen van onder anderen 

Ronald Giphart, Ilja Leonard Pfeijffer, 
Simone van Saarloos en Arnon Grunberg.

Rodrigo Amarante kreeg als solo-
artiest bij het grote publiek bekendheid 
toen hij de theme song van Netflix’ serie 
Narcos schreef: Tuyo. Niet zomaar een 
gitaartokkelaar met een warme stem, 
deze man – voor je het weet haalt hij, 
ook live, dissonante saxofoons, latin 
percussie en triangels te voorschijn.

De Canadese Sarah Neufeld, die 
jarenlang tot de vaste kern behoorde van 
indierockband Arcade Fire en aan het 
roer staat van haar eigen postrockband 
Bell Orchestre, liet voor het eerst solo 
van zich horen in 2013. En dat was een 
waar succes. Ritmische, minimalistische 
pop, begeleid door haar messcherpe 
vioolspel, live bijgestaan door drummer 
Stefan Schneider. En dan hebben we haar 
warme stem nog niet eens genoemd…

Chaos op het programma met de 
nieuwe cultpunkband Shame. Hun 
stormachtige performance, waarbij 
geen instrument achterblijft zonder 
bloedspetters en de frontman 
zichzelf met ontbloot bovenlichaam 
op zijn donder geeft met zijn 
microfoonstandaard, viel al gauw op. 
In korte tijd wist Shame zich op te 

werken naar de top van de Engelse 
undergroundscene.

Simone van Saarloos (1990) was 
afgelopen jaar de jongste Zomergast 
ooit, maar ze staat in de literaire wereld 
al jarenlang haar mannetje. Ze studeerde 
filosofie en literatuurwetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam 
en The New School in New York en is 
sindsdien een beroemd en berucht 
filosoof, publicist en schrijver. In het 
najaar komt haar romandebuut uit: De 
vrouw die. Helemaal in Van Saarloos-
stijl over invloed en maakbaarheid. Wat 
bepaalt een leven: biologie of mythes? 
Hoe verwerf je invloed en waarom zou je 
die eigenlijk willen?

Normaal gesproken zingt en schrijft Melle 
de Boer, frontman van Smutfish, in 
het Engels. Melle stuurde zijn nummers 
afgelopen jaar op naar een flinke lijst 
auteurs en artiesten met de vraag of zij 
zijn songs op een persoonlijke manier 
om wilden vormen naar Nederlandse 
liedteksten. Jan van Mersbergen, 
Maartje Wortel, Joubert Pignon, Martijn 
Benders, Freek de Jonge, Lieke Marsman, 
Anton Dautzenberg, Bart Chabot, 
Frederique Spigt, Meindert Talma, Levi 
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Weemoedt, Max Greyson, Elinor Fuchs, 
Leon Verdonschot en Jaap Boots gaven 
gehoor.

Auteurs als James Joyce, George Orwell 
en Keith Waterhouse zorgden ervoor dat 
de Londense Stuart Evers (1976) ook 
schrijver wilde worden. Na te hebben 
gewerkt als boekverkoper en redacteur, 
schrijft hij tegenwoordig boekrecensies 
voor bijvoorbeeld The Guardian, The 
Independent, New Statesman en Time 
Out. Zijn proza verscheen in diverse 
literaire magazines.

Maak je op voor een van Crossing Borders 
meest sexy acts: Tears & Marble. De 
Haagse act wist heel wat internationale 
blogs volledig in te pakken met hun 
uitvoering van Haddaway’s What is Love 
eind 2013, resulterend in een flinke berg 
optredens in binnen- en buitenland. De 
mysterieuze, elektronische dreampop 
zal op Crossing Border uitgebreid worden 
naar een volledige band set-up.

De uit Hemmoor, Duitsland, afkomstige 
Thees Uhlmann is muzikant en 
schrijver. In de jaren negentig werd 
hij bekend als zanger en gitarist van 
indierockband Tomte, waarna hij in 2011 
ook als solo-artiest op de planken stond. 
Begin 2005 kondigde Uhlmann, die ook 
heeft geschreven voor verschillende 
kranten en magazines, zijn debuutroman 
aan. Het indringende Sophia, der Tod 

und ich, vertelt het verhaal van een man 
die aan het eind van zijn leven de Dood 
ontmoet.

Juliette, Fern, Soph en Celia van de 
Londense indierockband The Big 
Moon schrokken zich kapot toen hun 
superaanstekelijke nummers en masse 
werden opgepikt. De kersverse band  
had net wat opnames online gegooid 
en werd meteen overspoeld door 
aanbiedingen van managers, boekers en 
make-up artiesten, die zich verdrongen 
om samen te werken. Inmiddels zijn ze 
al wat meer gewend aan hun rijzende 
sterrenstatus en gaan ze hard in het 
muzieklandschap.

The Chronicles: met veel trots 
presenteert Crossing Border de tiende 
editie van het ‘writers and translators 
in residence’-programma. Dit jaar is vijf 
jonge, talentvolle auteurs gevraagd om 
elke dag verslag uit te brengen van hun 

festivalervaringen. Een team van zeven 
eveneens beginnende en veelbelovende 
vertalers vertaalt hun columns in het 
Engels, Nederlands en/of Frans. Het 
resultaat van al dit schrijfwerk is vanaf 
eind oktober dagelijks op de speciale 
Crossing Border-website te vinden.

The Hague Blues Orchestra, 
tegenwoordig The Hazzah, maakt 
verrekt lekkere muziek: garage- en 
psychrock, gecombineerd met zonnige 
fuzz surf. De band tourde afgelopen 
zomer langs alle surfdorpen in Frankrijk 
en jawel hoor, ook daar viel de fuzz surf 
in goede aarde. Naast die herkenbare 
sound, beschikken deze sympathieke 
Hagenezen ook over een flinke dosis 
humor en tomeloze energie.

Er zijn genoeg redenen om geïntrigeerd 
te raken door The Low Anthem. Als het 
niet om hun eerste platen is, destijds 
nog behoorlijk americana- en folk 
georiënteerd, dan toch zeker om het 
laatste wapenfeit Eyeland dat dit jaar 
uitkwam. Het album is een iets betere 
weerspiegeling van het rariteitenkabinet, 
het absurdistische circus, het muzikale 
kunstcollectief dat The Low Anthem 
live is.

Marcus King is nog maar twintig jaar oud, 
maar toch al enkele jaren songwriter, 
zanger, gitarist en bandleider van The 
Marcus King Band. Het jonge fenomeen 

brengt binnenkort zijn tweede album 
uit vol gepassioneerde ‘american roots 
music’ of zoals hij het zelf noemt: ‘zwaar 
door soul beïnvloede psychedelische 
southern rock’.

Toen de getalenteerde Tiggs Da 
Author besloot zich volledig op muziek 
te storten, stelde hij zichzelf een doel: 
een Grammy winnen. En deze jonge 
Londenaar van Tanzaniaanse afkomst 
lijkt ons met zijn vooruitstrevende, 
supercatchy soul de perfecte kandidaat. 
Single Georgia bijvoorbeeld debuteerde 
bij Later with Jools, was de soundtrack 
van FIFA16 en werd maar liefst 1,3 miljoen 
keer gestreamd op Spotify. 

The Charlatans’ frontman Tim Burgess 
liet zich door middel van telefoontjes, 
sms’jes, e-mails en handgeschreven en 
verfrommelde briefjes inspireren door 
andere muzikale grootheden, die hem de 
opdracht gaven hun favoriete plaat op te 

snorren. Het resultaat is Vinyl Adventures 
from Istanbul to San Francisco. Bijdragen 
van onder anderen Iggy Pop, Johnny Marr, 
David Lynch en Cosey Fanni Tutti leidden 

tot een bundeling van verhalen die 
barsten van passie voor vinyl.

Gaan hiphop en kleinkunst samen? 
Vraag het de Antwerpse artiest 
Tourist LeMC en hij levert je het 
bewijs in de vorm van aanstekelijke 
melodieën, ‘straffe’ beats en magistrale 
woordkunst. Hij bereikte in 2012 
de finale van Humo’s Rock Rally, de 
belangrijkste muziekcompetitie in 
Vlaanderen, en zag zijn debuut drie 
jaar geleden in Nederland uitkomen op 
hiphoplabel TopNotch. 

In de categorie pop-noir crooners  
hoort naast Gainsbourg, Cohen en  
Cave nu ook Warhaus. En dat zeggen 
we echt niet zomaar. Het broeierige 
soloproject van Balthazars zanger, 
keyboardspeler en oprichter Maarten 
Devoldere heeft een mysterieuze 
nonchalance over zich, zit vol 
spookachtige, donkere arrangementen, 
maar heult ook net zo makkelijk met 
zwoele funk en sexyness.

Will Burns was aanvankelijk muzikant 
en student toen de breuk met zijn 
vriendin ervoor zorgde dat hij de muziek 
even liet voor wat het was en meteen 
maar besloot zijn studie af te kappen. 
Het goede wat voortkwam uit deze 
drastische beslissingen, was dat hij zijn 
pen oppakte en aan het schrijven sloeg. 
Burns werd een van de resident-dichters 

op het befaamde online platform 
Caught By The River, dat hem bovendien 
benoemde tot een van de vier Faber & 
Faber New Poets in 2014.

Spacemen 3 uit de jaren tachtig was 
de inspiratiebron voor onder andere 
Nirvana, Daft Punk en My Bloody 
Valentine. Geheel volgens de traditie van 
rock-’n-roll, stopte de band ermee op 
de vooravond van de grote doorbraak. 
Bassist Will Carruthers kwam 
terecht in een sleur van geestdodende 
baantjes en schreef daarover The Book 
of Jobs. Op Crossing Border vertelt 
hij over zijn hilarische en goudeerlijke 
muziekmemoires in Playing the Bass with 
Three Left Hands.

Xenia Rubinos werd muzikaal 
geïnspireerd door Erykah Badu,  
Missy Elliot en Miles Davis. De in  
Brooklyn woonachtige singer-songwriter 
gooide met haar debuutalbum Magic  
Trix uit 2012 hoge ogen. Op haar nieuwe 
Black Terry Cat, die dit jaar uitkwam, 
verpakt ze zware onderwerpen 
als onrecht in de maatschappij en 
onzekerheid in de mens, in funky, 
hoopgevende tunes.

Er broeit nogal wat onder de zon van 
Tucson: zetten eerst Giant Sand en 
Calexico het stadje in Arizona op de 
kaart, nu kan daar Xixa aan toegevoegd 
worden. Met een psychedelische 
woestijnsound, doordrenkt van 
Peruaanse cumbia (ook wel ‘chicha’ 
genoemd, vandáár die naam), kun je bij 
deze band kiezen of je wilt shoegazen of 
latin dansen.
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Zie voor de complete programmering,
uitgebreide 

omschrijvingen en 
alle arrangementen:

www.isvw.nl

Altijd het
goede denk-

klimaat

Een verblijf op Landgoed ISVW is een feest. Alle opleidingen en evenementen worden verzorgd door de beste
docenten. U maakt kennis met geestverwanten, geniet van heerlijke 3-gangenmaaltijden (gemaakt van 
verantwoorde ingrediënten) en u ontspant met een wandeling door de bossen.

DE ISVW PRESENTEERT

De Van Eeden-
lezing van 
Will Kymlicka

Conferentie
‘Animal 
Politics’

De grote 
Spinozaweek 

De Grote 
Gudeweek

Cursusdag
‘Stoïcijnse 
levenskunst’

De top-
filosoof Will
Kymlicka
geeft tijdens

deze conferentie over dier-
politiek de Frederik van 
Eedenlezing 2016: On 
Animal Politics. Wat is de
politieke status van 
dieren?

Zaterdag 12 november 2016, 
van 11.00 uur tot 17.00 uur

Internationale specialisten
buigen zich over de ge-
wenste positie van het dier
in het recht en in de 
politiek. Met Lori Gruen,
Robert Garner, Steve Wise,
Laura Wright en Will 
Kymlicka.

Zaterdag 12 november en
zondag 13 november 2016,
van 9.30 uur tot 17.00 uur

Leer alles over Spinoza’s
wereldbeschouwing en
zijn opvattingen van het
goede leven. Met dr. 
Miriam van Reijen, prof. dr.
Maarten van Buuren, 
dr. Ton de Kok, dr. Piet
Steenbakkers  en prof. dr.
Jan Verplaetse.

Maandag 24 oktober t/m 
vrijdag 28 oktober 2016, 
van 10.30 uur tot 16.00 uur

De essentie van Spinoza
Maarten van Buuren

Zo moeilijk is
Spinoza niet!
Maarten van
Buuren legt 
Nederlands
grootste filo-
soof op be-
grijpelijke
wijze uit.

Stoïcijnse levenskunst, wat
is dat eigenlijk? Dr. Miriam
van Reijen weet er alles
van.

Zondag 30 oktober, 
van 10.30 uur tot 17.00 uur

Stoïcijnse levenskunst
Miriam van Reijen

Miriam van
Reijen – zelf
enthousiast 
stoïcijn – 
vertelt in dit
boek hoe de 
filosofie je kan
helpen om te

leven zonder negatieve emoties.

Filosofen van formaat,
waaronder Peter 
Sloterdijk, vertellen over
het gedachtegoed van
René Gude aan de hand
van zijn favoriete filosofen.
Ook met Bert Keizer, Laura
van Dolron, Babs van den
Bergh e.a.

Dinsdag 27 t/m vrijdag 
30 december 2016, 
van 10.30 uur tot 17.00 uur

Het agoramodel
René Gude

De wereld-
beschou-
wing van de
voormalige
Denker des
Vaderlands.

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar www.isvw.nl/winkel

136 BLZ. | LUXE PAPERBACK
€ 14,95

168 BLZ. | LUXE PAPERBACK 
€ 17,50

128 BLZ. | LUXE PAPERBACK 
€ 12,50

Vraag de nieuwe
gratis programma-

gids aan.

Mail uw adresgegevens
naar info@isvw.nl
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