Verhaeren Museum. Verhaeren was onder meer
bevriend met Stefan Zweig en koesterde een grote
liefde en waardering voor alles wat Duits was. Maar
na zijn bezoek aan het front en kennismaking met
het geliefde koningspaar Albert en Elisabeth nam
zijn groeiend Belgisch patriottisme de vorm aan van
virulent anti-Duitse standpuntverklaringen. Weer
een andere reactie bij Pol de Mont, hier voorgesteld
door zijn biograaf Ludo Stynen. De Mont was bekend
om zijn strijdbaar ﬂamingantisme en uitgesproken
germanoﬁlie, maar streefde tijdens de oorlog een
bewuste, principiële neutraliteit na.
Interessante aanvullingen bij dit geheel vormen
nog de bijdragen over het netwerk van schrijvers
(onder wie Buysse), kunstenaars en journalisten dat
in Nederland ontstond (door kunsthistoricus Hans
Wijgergangs), over een dagboek dat werd
bijgehouden in Kamp Harderwijk door Henri Picard
(door Johan van Hecke), en over de activiteiten van
uitgever Anton Kippenberg, die naast de bekende
Flämische Reihe in zijn Insel Verlag ook een
Holländische Reihe plande (door Hubert van den Berg
en door Pawel Zajas). Zo biedt dit boek een breed
spectrum van contradictorische, zeer gevarieerde
positioneringen en meningen.
ANNE MARIE MUSSCHOOT
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GRAPHIC NOVEL ZONDER PRENTEN.
“WE ZULLEN NIET TE PLETTER SLAAN”
VAN NINA POLAK
Met haar debuutroman We zullen niet te pletter slaan
waagt Nina Polak zich op overtuigende manier aan
een contemporaine invulling van de familiekroniek.
Deze familiale geschiedenis wordt gepresenteerd
door de ogen van Anna Katz en Cornelis “Schard”
Schardijn, twee twintigers die na de scheiding van
hun moeders Benya en Marie hun eigen plek
proberen te vinden buiten de vertrouwde omgeving

van het “rommelige nest” van het “moederlijk huis”.
De roman opent veelzeggend met dit crisismoment
in hoofdstuk 0: de breuk tussen hun ouders blijkt
het nulpunt waarop de zoektocht naar de eigen
identiteit van de protagonisten geënt wordt. De
amoureuze crisis die een bom legt onder hun gezin,
brengt zowel bij Anna als haar (half)broer Schard
een existentiële crisis teweeg die niet het minst de
vorm aanneemt van een exploratie van seksualiteit,
mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Polak onderzoekt op een geloofwaardige manier
de contrasten en spanningen tussen haar
personages: Benya en Schard “wanen zich het
centrum der dingen”, terwijl Anna en Marie zich
“storend dienstbaar” opstellen tegenover hun
dierbaren. Hun strijdige karakters hebben Anna en
Schard van hun moeders geërfd: terwijl Schard een
dromer is die grootse plannen koestert, staat Anna
onzekerder en meer berekend in het leven. Ook
stilistisch komt deze tegenstelling tot uitdrukking,
wat de op zich al krachtige karaktertekening ten
goede komt. Terwijl de lezer bij de typering van
Schard een vaak chaotische reeks van indrukken te
verwerken krijgt waarin grote gevoelens niet
geschuwd worden (zie ook de hoofdletters die zijn
gedachtestroom hier en daar de nodige pathetiek
verlenen), krijgt hij bij Anna veeleer geordende,
doordachte reﬂecties te lezen. Polak gunt haar lezers
een erg intieme blik in het gevoelsleven van haar
protagonisten, waardoor zij hen bijna luidop kunnen
horen denken. Ondanks het gebruik van een
alwetende derdepersoonsverteller, doen de
ontboezemingen in de roman bovendien erg
conﬁdentieel aan, waardoor de lezer nauw bij het
verhaal betrokken wordt.
De auteur beschrijft ook tre¤end hoe Anna en
Schard geleidelijk aan en tot hun eigen verbazing
gaan bese¤en hoe sterk ze op elkaar lijken. Ondanks
hun op het eerste gezicht andere ingesteldheid,
houden beiden er eenzelfde, schijnbaar moeilijk te
verwezenlijken, fantasie op na die uiteindelijk terug
te voeren is op een diepgewortelde nestdrang. Meer
dan alleen het verhaal van twee jongvolwassen
zoekers, is Polaks debuut namelijk een roman over
moeders, (het gebrek aan) vaders en rollenpatronen.
Het opgroeien binnen een dominant matriarchale
context heeft op beide kinderen een verregaande
impact: Anna heeft zelf de sterke drang om zich als
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moederﬁguur op te werpen, terwijl Schard het
paternalisme dat hij heeft moeten missen, poogt te
herinstalleren. Vanuit deze optiek gaan zij wat hun
liefdesleven betreft respectievelijk op zoek naar een
vader- en een moederﬁguur, in de hoop een stabiele
gezinssituatie te simuleren. Ondanks het feit dat
Anna voorzichtig experimenteert met de spontane
kleuterjuf Aisling, droomt ze ervan haar beste
vriend Manu, een ﬂamboyante, met travestie
dwepende homoseksueel, aan zich te binden: “Ze
zou de scène zoals ze die zich deze keer inbeeldt
moeiteloos kunnen tekenen: zij, teer maar sensueel,
in een jurkje dat als warm water om haar heen sluit,
schoenen waarop ze boven Manu uitsteekt, lonkend,
lachend, zijn opening binnenwandelend, zijn arm
nemend en zich, tegen ieders beter weten in, zijn
vrouw tonend. Wat dat ook moge betekenen –
zijn vrouw.”
En hoewel Schard zijn jongere zus schertsend als
“lichtend baken van thuisheid” of “zedelijke
ambassadeur van huiselijk geluk” bestempelt, blijkt
al snel dat hij zelf niets liever wil dan een modaal
gezinsleven te leiden. Zijn ultieme wens is om
onmisbaar te worden zoals zijn biologische vader
(lees: spermadonor) Cornelis. Om dit te verwezenlijken besluit hij zich aan de grotere zaak te wijden
en reist hij zijn vriendin Padma achterna naar
Mumbai, om samen met haar een weeshuis te
runnen. Al gauw blijkt echter dat Schard de
onmisbaarheid van zijn vader verkeerd heeft
geïnterpreteerd door deze te associëren met zijn
hoedanigheid van dokter en hulpverlener, terwijl hij
in werkelijkheid het vader-zijn an sich benijdt. Hij
verlangt ernaar – en “veracht zichzelf om zo veel
kleingeestigheid” – met Padma een gezin te stichten
volgens het burgerlijke sjabloon: “Ik wil een huis
met je bouwen. (…) Ik wil dat je de moeder van mijn
kinderen bent. Ik wil Studio Voetbal met je kijken. Ik
wil met twee kinderwagens naar de markt. Ik wil je
dromen met je bespreken. Ik wil met je ruziën op
zondagochtend. Ik wil onze zonen naar scouting
rijden. Ik ben vader. Geloof me, ik ben een vader. Ik
ben je man. Ik ben een man.”
Zij worden echter allebei door hun dromen
ingehaald en zijn aan het einde van de roman aan
elkaar overgeleverd: broer en zus nemen elkaar onder
hun vleugels en zoeken de troost (ofte nest-warmte)
van het gezin die ze elders niet vinden bij elkaar.
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Ondanks de zware thematiek van het falen, slaagt
Polak erin deze op een bijzonder verteerbare, bijna
troostende manier aan haar lezer te presenteren. De
beladen emoties krijgen nooit de kans om
verlammend op de lezer in te werken, maar worden
steeds op een scherpzinnige manier ontleed en
voorzien van de nodige dosis relativering en humor.
Ook het hartverwarmende einde laat de lezer veeleer
achter met een bitterzoete smaak in de mond.
Naast een verhaal dat staat als een huis, levert
Polak krachtige metaforen die bepaalde passages
naar een bijna poëtisch niveau tillen. Zo
symboliseert de ﬂashback in de slotpassage van de
roman, waarin Anna terugdenkt aan hun
gezinsuitstapjes naar de zee met haar broer
“bouwend aan burchten die straks weer zullen
afbrokkelen”, de krampachtige, tevergeefse
zoektocht van Anna en Schard naar standvastigheid.
Ook de manier waarop vogels, of beeldspraak
refererend aan vogels, in de roman verweven zitten,
verleent de roman een diepere dimensie. Niet
toevallig correspondeert Anna’s professionele
bezigheid, het schrijven en illustreren van
kinderboeken over een uilenfamilie, met haar
persoonlijke hunkering naar de moederrol. Dat ze
het voorstel van haar uitgeefster om haar werk een
autobiograﬁsche wending te geven in de vorm van
een graphic novel weigert, verraadt dan weer haar
onbereidwilligheid om haar perfecte plaatje in te
ruilen voor de minder perfecte realiteit. Verder is er
de vanzelfsprekende link met de jongen die hun
eigen vleugels dienen uit te slaan, een opgave die
niet zonder slag of stoot verloopt. Dit zien we onder
andere weerspiegeld wanneer Schard zich
vereenzelvigt met een “manke merel”, terwijl ook de
titel van de roman de wankele vlucht van de
onzekere nestverlaters symboliseert.
Deze plastische titel die sterk tot de verbeelding
spreekt, stemt bovendien overeen met de vitaliteit
van de roman en zijn beschrijvingen. Polak schrijft
een begeesterend proza met een hoge beeldende
kwaliteit en reikt ons met haar levensechte dialogen
en situaties tranches de vie aan die de lezer als het
ware midden in de wereld van het verhaal lijken te
plaatsen. Zoals Anna in haar hoedanigheid van
illustratrice “levende schilderij[en]” ziet rondom
haar, slaagt Polak erin beelden te creëren die “lijnen
[trekken] op je netvlies”.

We zullen niet te pletter slaan is een graphic novel
zonder prenten die doet uitkijken naar meer werk
van deze schrijfster.
LISA VANLANCKER

NINA POLAK, We zullen niet te pletter slaan, Prometheus,
Amsterdam, 2014, 264 p.
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DEZie
BOEKEN
VAN MARGOT
VANDERSTRAETEN

Margot Vanderstraeten is gefascineerd door rampen
en catastrofes, wellicht omdat de werkelijkheid zich
dan in haar meest schokkende vorm toont. En naar
een zo intens mogelijk leven zijn Vanderstraetens
hoofdpersonages voortdurend op zoek, ook al
moeten ze daarvoor tot het uiterste gaan.
Op het eerste gezicht zijn haar hoofdﬁguren
absolute controlefreaks die zo sensueel mogelijk en
tot in de kleinste details het leven rondom zich
willen opzuigen. Vanderstraeten hanteert een
navenant minutieuze stijl, die gelukkig niet precieus
is en die in de Vlaamse letteren van vandaag zijn
gelijke niet kent. Die stilistische verﬁjning is in haar
geval uiterst functioneel: ze vertolkt de drang van
haar protagonisten om alles wat er gebeurt
haarscherp in zich op te nemen én te beheersen.
Tegelijk hunkeren Vanderstraetens solitaire
controlefreaks naar zelfverlies. In zekere zin trekken
ze het gevaar aan dat schuilgaat in plotse catastrofes,
om op die manier verlost te worden van hun
controle-obsessie en eindelijk vrij en zonder
belemmering te kunnen ademen.
Het vlindere¤ect (2014), Vanderstraetens vierde
roman, begint met een big bang: de aanslag op het
Indiase Taj Mahal-resort waarbij in november 2008
ettelijke doden vielen. In Mise en place (2009), haar
vorige roman, culmineerde het verhaal eveneens in
een waargebeurde catastrofe: de ondergrondse
verzakking in een Limburgse champignonkwekerij
in 1958. Daarbij lieten bijna twintig mensen
het leven.
In beide gevallen zijn de dodelijke slachto¤ers
rechtstreekse familieleden van de hoofdpersonages
en ligt een grote, historisch authentieke catastrofe

aan de basis van een zeurend zeer. Dat vreet de
protagonist in kwestie meer en meer aan, tot de
ﬁnale verlossing komt. In haar vorige drie romans
legde Vanderstraeten het accent op de masochistische zelfkwelling, die uiterst genotvol werd
beschreven. Daarin ligt misschien wel de grootste
charme van haar proza. Pas vanaf Mise en place gunt
Vanderstraeten haar zelfpijnigende personages ook
e¤ectief een ontsnappingsroute. In Het vlindere¤ect
geeft Vanderstraeten haar angelieke hoofdpersonage
zelfs een ronduit opbouwende missie mee, nadat het
stof van de oerknal is gaan liggen.
Mise en place is Vanderstraetens meest toegankelijke roman en zette haar ook als publieksschrijver op
de kaart. Ondertussen is er een zesde druk
verschenen in een goedkopere midprice-editie. Het
vlindere¤ect is haar meest ambitieuze boek omdat ze
er niet alleen haar levensﬁlosoﬁe in verpakt – toeval
bestaat niet – maar ook voor het eerst een grote
maatschappelijke interesse en betrokkenheid
vertoont.
Dat Vanderstraeten (°1967) knap kon schrijven,
bewees ze al met haar debuut Alle mensen bijten
waarvoor ze terecht de Debuutprijs 2003 kreeg.
Lydia, de vertelster, tracht haar weg te vinden in het
leven als kind, als puber en als volwassen vrouw. De
zelfmoord van haar broertje en het weinig
verhe¤ende leven in het internaat maken van haar
een binnenvetter. Ze vindt vooral troost in de
eeuwige herhaling van dezelfde elementaire
handelingen, zoals het hanteren van een klopper
tijdens het wafelbakken. Daarbij komt dat
Vanderstraeten een goed oor heeft voor de
verschillende registers van taalgebruik en het kind
dus anders laat praten dan de volwassene of de puber
anders doet dromen dan de grijsaard. Ook de
tragikomische, vaak “bijtende” toon van de
observaties van het hoofdpersonage geven aan dit
debuut een extra cachet.
Met De vertraging, haar tweede roman, kroop
Vanderstraeten in het hoofd van een zonderling die in
een bejaardentehuis gaat wonen en zich liever niet
buiten waagt. Hij schrijft als freelancer doodsberichtjes voor de krant. Wanneer hij op een dag
vertraging heeft met de trein, verliest hij stilaan maar
zeker de trappers. Vanderstraeten probeerde haar
macabere insteek in een soort van groteske te
verpakken, maar verloor daarbij het noorden.
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