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INTERVIEW
De Nederlandse auteur HERMAN KOCH beleeft
zijn American dream: de Amerikaanse
vertaalrechten van ‘Het diner’ werden na ‘een
zinderende veiling’ verkocht voor een bedrag met
zes cijfers.

‘Ik ben nu zelfs een
item in het journaal’

George Hendrik Breitner, ‘Staand
naakt’ (1893). © KMSK/LukasArt in Flanders

Jonge
Nederlanders
kwamen in de
19de eeuw naar
België omdat het
kunstonderwijs
hier beter was

ders uit de negentiende en de
twintigste eeuw heeft het museum interessant werk. Je ziet er zowel een raak getroffen figuurstudie van Van Gogh (een Aardappelrooister) als een tintelfris kindertafereel van Karel Appel.
Het voordeel van deze presentatie is dat je er naast bekende werken ook stukken ziet die vaak in
het depot van het museum zitten.
Het zijn deze ‘verborgen parels’
die nu de show stelen. Zo hangt er
van George Hendrik Breitner niet
alleen het populaire Staand
naakt uit 1893, maar tevens het
indringende Portret van een
chanteuse. En van Jacob Smits,
die iedereen kent van zijn Kempense schilderijen, krijg je een
somber gezicht van de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog te
zien.
Het Antwerpse museum, zo
blijkt, heeft de Nederlandse

kunst vrij consequent verzameld.
En soms had het ook gewoon geluk. Een van de hoogtepunten van
het ensemble, het sensuele vrouwenportret Kersen van Alma-Tadema, was een geschenk van de
kunstenaar aan de Cercle Artistique d’Anvers. Deze Friese schilder, die in Engeland een gevierde
societyfiguur werd, bewaarde uitstekende herinneringen aan zijn
studietijd aan de Antwerpse Academie. Nogal wat jonge Nederlanders kwamen in de negentiende eeuw naar België omdat het
kunstonderwijs er beter was dan
in hun eigen land.
Sfeer

Opvallend is de hoge kwaliteit
van de meeste stukken. De Haagse School, bijvoorbeeld, is op haar
best vertegenwoordigd, met onder meer een heerlijk Hollands
kasteeltje van Jan Hendrik Weissenbruch en het Vissersmeisje
van Jozef Israëls. Het is overduidelijk dat het Vlaamse museum
vooral viel voor het goedgemaakte vakwerk van de Nederlandse
kunstenaars, en voor de altijd wat
gedempte sfeer onder hun grijze
hemels.
De tentoonstelling opent met een
reeks kunstenaarsportretten. Dat
zijn vaak boeiende stukken, omdat kunstenaars niet alleen de
makers maar ook het onderwerp
ervan zijn. Het zelfportret van de
oude meester Jozef Israëls, of dat
van de jonge maar ambitieuze Jacob Dooijewaard, blijven je bij
door hun psychologisch inzicht
en hun geraffineerde uitvoering.
Er valt veel te genieten op deze
tentoonstelling.
‘De Modernen – Kunst uit Nederland’, tot 19 augustus in de Fabiolazaal, Jezusstraat 28, Antwerpen.

en wel zo: Het
diner (2009), de zesde roman van de Nederlandse
auteur Herman Koch, werd in twintig landen vertaald en in ons taalgebied al een half miljoen keer
verkocht. Maar het kan altijd beter. Hogarth, een
onderdeel van de Crown-uitgevers in New York,
haalde deze week op een veiling de Amerikaanse
vertaalrechten binnen en wil het boek begin 2013
op de markt brengen. Ook de filmrechten werden
intussen verkocht aan een Amerikaanse producent.
Het verhaal over een koppel dat op restaurant gaat
en over alles praat behalve over dat waar het echt
om draait – dat hun twee zonen feiten hebben gepleegd die hun levens dreigen te verwoesten –
spreekt blijkbaar in meerdere continenten tot de
verbeelding.
Een recordbedrag van zes cijfers. Kan het vager?
‘Blijkbaar wordt het niet chic gevonden door uitgevers om het exacte bedrag te noemen, dus ik heb
zwijgplicht.’
Hoeveel komt daadwerkelijk jouw richting uit?
‘Dat zal iets minder dan een derde zijn. Nog altijd
genoeg om een paar keer uit eten te gaan.’
En hoe zit het met die ‘veiling’ waarop de vertaalrechten van je boek verkocht werden?
‘Dat is een gek systeem in Amerika. Uitgevers kunnen zich inschrijven voor een veiling waarop bepaalde rechten te koop zijn. Voor de vertaalrechten van Het diner zijn ze begonnen met een startbod van 50.000 dollar en daarna is het de hoogte
ingeschoten. Na vier dagen bleven drie uitgeverijen over en heb ik in overleg beslist wie de rechten
kreeg.’
Had je als auteur dan een American dream?
‘Zo zou ik het niet noemen, maar ik vind het sowieso een van de leukere landen om in de winkel te
liggen. Niet alleen omdat de boeken er een pak verzorgder worden uitgegeven dan hier, mijn indruk
is toch dat Amerika de plek is waar de literatuur
het beste bloeit.’
Zullen de Amerikaanse lezers zich in je boeken
herkennen?
‘Het blijft een gok, maar als ik kijk naar de Amerikaanse auteurs die ik goed vind, zie ik best wat
overeenkomsten met mijn werk. Ik denk aan The
art of fielding van Chad Harbach of Visit from the
goon squad van Jennifer Egan. Allebei boeken die
mooi geschreven zijn zonder uit te munten in prullerig taalgebruik. Toegankelijk en toch krachtig en
literair.’
Je staat erom bekend geen blad voor de mond te
nemen. Ga je je inhouden voor de lange tenen van
sommige Amerikanen?
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BRUSSEL Succes kun je meten

‘In Het diner gaat het onder meer over de doodstraf. Voor alle duidelijkheid: ik ben tegenstander,
al vind ik dat je “defecte exemplaren uit de handel
moet nemen”. Maar dat laatste is meer een emotie
dan een eis. En neen, ik neem liever geen blad voor
de mond, maar ik probeer me tegenwoordig in te
houden in interviews en in boeken.’
Je zei ooit dat ‘een land geen nood heeft aan duizend kunstenaars. Vijf is genoeg’. Beschouw jij jezelf
nu als een van de lucky five?
‘Op dit moment wel, ja. Als je uit een klein taalgebied opklimt tot meer dan twintig vertalingen in
Europa en Amerika, dan kun je op z’n minst zeggen

‘Ik denk dat de
Amerikanen me wel
leuk zullen vinden’
dat dat niet slecht is. Ik ben nu zelfs een nieuwsitem op het journaal, stel je voor. Al moet ik bescheiden blijven: binnen een paar jaar moet niemand me misschien nog.’
Vind je het zelf vreemd dat het succes zo laat
komt? ‘Het diner’ is immers je zesde roman.
‘Het had best eerder gemogen (lacht). Het succes
komt laat, maar ik vermoed dat op een gegeven
moment alles gewoon samenvalt. Goede kritieken,
een goede verkoop in eigen land... Ik ben zeker niet
anders gaan schrijven de laatste jaren. Het mooie
is dat zo’n succes met terugwerkende kracht
werkt: plots gaan mensen je oudere boeken lezen.’
Je boek blijft best actueel. Ook de recente film ‘We
need to talk about Kevin’ ging over de ouders van een
crimineel.
‘Ik heb mijn thema’s in elk geval nooit van de actualiteit laten afhangen. Het boek is tenslotte al bijna vier jaar oud. Het diner was in de eerste plaats
een combinatie van fantaseren over wat je eigen
kind zoal zou kunnen doen en de herinneringen
aan wat je zelf allemaal hebt uitgestoken. Of dat
krantwaardige dingen waren? (grinnikt) Laten we
zeggen dat ik goed aan controle kon ontsnappen.’

★★★✩✩

THEATER

Reset

Tristero
27-28 jan in Kaaistudio’s, Brussel, daarna op
reis tot 2 maart

★★★★✩
Kies je maatschappelijke thema. Zoek de
botsende opinies. Schrijf daar rollen rond,
plus een spannend dramatisch verloop. En
ziedaar: theater dat zich expliciet uitspreekt over de wereld. Het creëert die wereld meestal zelf.
Het Brusselse Tristero doet in Reset precies
het omgekeerde. Het kopieert één klein
stukje wereld en gaat vandaaruit allerlei
lijntjes volgen naar de rest van de globe.

De kunst is natuurlijk om het juiste stukje
te kiezen. Tristero zet het spiegelbeeld van
een Brusselse Relay-boetiek op scène: glossy’s op thema in de knalrode rekken, cola
in de koelautomaat, snoep bij de balie. De
kassa werkt, de telefoon werkt, de hele mechaniek om winkeltje te spelen staat paraat.
Dit is zelfs geen product placement meer.
Het is gewoon de wereld zelf.
Kristien De Proost beheert het allemaal
van achter de kassa. Peter Vandenbempt
en Youri Dirkx draaien in een carrousel van
snuisteren en afrekenen steeds nieuwe
klanten door het toneelbeeld: een conducteur, een dandy, twee wielertoeristen.
Dramatiek: nul. Poëzie: nul. En het spel is
onderkoeld zoals alleen Tristero dat kan.

Zoals het in de wereld gaat, ook. Gek hoe
onderhoudend dat kan zijn. Alleen al met
een opgetrokken mondhoek kunnen deze
spelers de lach opwekken.
Reset is dan ook detailkritiek. Op slinkse
kleurenmarketing. Op extra producten bij
bladen. Op doelgroepeconomie. Maar dat
is maar een begin. Met een plotse speech
over hoe wapens de wereld verbeteren
breekt Tristero met alle suggestiviteit. Om
dan de hele wereld achter deze simpele
Press Shop breed open te trekken, als een
onthullend boekje.
De conclusie kenden we al, maar blijft net
door alle realiteitszin des te harder knagen. Er bestaat geen wereld buiten die van
winst, oorlog en consumptie. Ook theater
maakt er deel van uit, bekent Tristero. Of

De wereld past in een krantenkiosk. © MD

waarom zouden er in allerlei reclamefilmpjes op de flatscreen zoveel theateracteurs
opduiken? Niemand gaat vrijuit. Resetten
is onmogelijk.
Na dit even clevere als radicale non-toneel
koop je wel nooit nog op dezelfde manier
een weekblad in een station. Is dat een begin?
WOUTER HILLAERT

