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Een postuum opgedoken schat uit
de bureaula van Siegfried Lenz

D e vroege roman De overloper van
Siegfried Lenz, die vorig jaar in

zijn nalatenschap werd ontdekt,
maakt de eenzaamheid invoelbaar
van iemand die ‘aan de kant van de
re c ht v a a rd i ge n’ op eigen volk schiet.
Walter Proska, een 28-jarige soldaat
in het Duitse leger, overleeft een aan-
slag op de trein die hem naar zijn
eenheid aan het Oostfront moet
brengen. Hij belandt bij een handje-
vol soldaten dat zich in een Pools
moerasgebied een overmacht van

partizanen van het lijf probeert te
houden. Alle manschappen, de be-
velvoerende korporaal voorop, ver-
keren op de rand van de waanzin.

De student van het gezelschap laat
zich tegenover Proska vertrouwelijk
uit over de absurditeit van nationa-
listische opofferingsbereidheid en
over de mogelijkheid te vluchten.
Hoewel geen intellectueel, is Proska
gevoelig voor deze influistering, te
meer omdat hij liefde voor de parti-
zane Wanda heeft opgevat.

Proska is de beroerdste niet; het is
tegen zijn wil dat hij een partizaan
neerschiet, die later Wanda’s broer
blijkt te zijn. Nadat hij door de parti-
zanen gevangen is genomen, loopt
hij naar hen over. Terwijl hij met het
Rode Leger optrekt maakt hij ten
minste één Duits slachtoffer; met dat
vuurgevecht krijgt de plot zijn ont-
knoping. Na de oorlog geniet hij pri-

vileges van het nieuwe regime, maar
wanneer dit zijn totalitaire gezicht
laat zien, vlucht hij naar de andere
kant (van het IJzeren Gordijn), waar
niemand op hem wacht.

De overloper is niet volmaakt. De
plot is te bedacht, de stijl onevenwich-
tig. En het narratieve ritme kent hor-
ten en stoten, waardoor de lezer geen
gelijke tred houdt met de gebeurtenis-
sen. Een groot talent kan zich dat per-
mitteren en de lezer niettemin in zijn
ban houden: in de kern komt dit ver-
haal volstrekt authentiek over.

L enz’ uitgever wees De overloper af
omdat het publiek in 1951 liever naar
de toekomst keek. Lenz (1926-2014)
was niet geknakt, legde het manu-
script in de lade en begon aan zijn
volgende roman, trouw aan de schrij-
ve r s p l i c ht .

Marco�Kamphuis
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va�d�e�r�l�a�n�d�.
Podium,�320�blz.
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Arno�Geiger:
Zelfportret�met
nijlpaard.�Ve�r�t�.
uit�het�Duits�door
W.�Hansen.
De�Bezige�Bij,
254�blz.�€ 19,9�9

In�Botsende�supermachten ze�t
oud-correspondent�en�schrijver
Jan�van�der�Puttende�actuele
ontwikkelingen�tussen�de�terug-
kerende�grootmacht�China�en�de
gevestigde�wereldmacht�Ameri-
ka�in�historisch�perspectief.�In
heldere�taal,�onderbouwd�met
talloze�voorbeelden,�trekt�de
schrijver�ons�in�het�geopolitieke
spel�van�deze�twee�machten.�Tot
slot�biedt�hij�enkele�recepten:
Amerika�zou�moeten�erkennen
dat�het�niet�de�enige�wereld-
macht�is.�Op�handelsgebied�zou-
den�beide�landen�samen�moeten
optrekken�als�een�Siamese�twee-
ling�–om�de�onvermijdbare�con-
frontatie�geweldloos�te�laten�ver-
lopen,�zodat�het�Westen�geruster
kan�slapen.
Op�8�mei�vindt�een�debat�over�dit
onderwerp�plaats�in�Pakhuis�De
Zwijger�in�Amsterdam.

Een�heel�andere�invalshoek�ge-
bruikt�Eefje�Rammeloo in�haar
bundel�Het�geluk�van�de�Chine-
ze�n�.�In�plaats�van�het�geopolitie-
ke�landschap�beziet�zij�de�actue-
le�binnenlandse�situatie�in�China
door�de�ogen�van�de�individuele
Chinees.�In�een�aantal�korte�stuk-
ken�krijgt�de�lezer�inzage�in�hoe
sociaal-demografische�vraag-
stukken,�economische�ontwikke-
lingen,�milieu-uitdagingen�en
verwerking�van�het�communisti-
sche�verleden�door�Chinezen�van
diverse�maatschappelijke�ach-
tergronden�worden�ervaren.

Fabio�Volo:�Het
hoort�er�allemaal
bij.�Vert.�uit�het�Ita-
liaans�door�Miriam
Bunnik�en�Mara
Schepers.�We�re�l�d�-
bibliotheek,
224�blz.�€ 17,9�9

Eefje�Rammeloo:
Het�geluk�van�de
C�h�i�n�e�ze�n�.�Co�s�s�e�e�,
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De�schrijvers�en�oud-correspon-
denten�in�Turkije,�Erdal�Balci�en
Froukje�Santing analyseren�in
Ve�c�h�t�sc�h�e�i�d�i�n�g�de�oorzaken�van
de�tweedeling�die�door�president
Erdogan�is�ontstaan�in�de�Turkse
gemeenschap.�Balci�verklaart
aan�de�hand�van�de�geschiede-
nis�hoe�de�politieke�islam�in�Tur-
kije�een�steeds�grotere�aanhang
kreeg�en�hoe�die�is�overgeslagen
op�Turken�in�Nederland.�Balci
geeft�ook�de�Nederlandse�over-
heid�en�politiek�de�schuld�dat�zij
de�‘verlichte�Turken’niet�beter
hebben�geholpen:�‘De�politici�de-
den�liever�zaken�met�moskeebe-
stuurders.�Die�zijn�in�de�gemeen-
teraden�gekomen.�Progressieve
partijen�hebben�fanatieke�aan-
hangers�van�de�politieke�islam�de
Tweede�Kamer�in�geloodst.’

Ook�oud-ambassadeur�in�Bue-
nos�Aires�(1998-2002)�Jan�Ed-
ward�Craanengeeft�in�Ooit�had-
den�we�een�vaderland�een�over-
zicht�van�de�moderne�Argentijn-
se�geschiedenis�om�tot�een�beter
begrip�te�komen�van�de�Argen-
tijnse�ziel.�Schudde�hij�als�eerste
diplomaat�de�hand�van�Máxima
zonder�te�weten�wie�zij�was�(zij
werd�aan�hem�voorgesteld�als
tolk�van�Willem-Alexander),�nog
geen�jaar�later�was�hij�hét�aan-
spreekpunt�over�de�op�handen
zijnde�verloving. Zijn�dilemma:
vormde�in�Nederland�de�a�a�nw�e�-
zigheid van�Jorge�Zorreguita�het
struikelblok,�in�Argentinië�zorgde

juist�diens�afwezigheid voor�pro-
blemen.�En�klopte�het�beeld�dat
Nederland�had�van�de�militaire
dictatuur�en�van�Jorge�Videla?

De�Italiaanse�radiopresentator,
documentairemaker�en�schrijver
Favio�Volo,�schetst�in�Het�hoort
er�allemaal�bij,�blijmoedig�over
hoe�beklemmend�het�vader-
schap�is.�Hoofdpersoon�Nicola
voelt�zich�als�een�‘eik�in�een�wal-
noot’.�Volo�draagt�het�boek�op
aan�zijn�IJslandse�vriendin�met
wie�hij�twee�kinderen�heeft.�En
nee,�zegt�hij�in�interviews,�het
boek�gaat�niet�over�haar�want
‘Noord-Europese�vrouwen�blij-
ven�v�ro�u�w�na�de�geboorte�van
hun�kind,�Zuid-Europese,�zeg�La-
tino-vrouwen�daarentegen�wor-
der�m�o�e�d�e�r.’Hij�ontvlucht�het�ge-
zin�en�gaat�bij�zichzelf�te�rade.

Ook�over�de�liefde�gaat�de�roman
Zelfportret�met�nijlpaardvan�de
Duitse�schrijver�Arno�Geiger;�wat
doet�een�scheiding�na�twee�jaar
samenwonen�met�een�jongen�van
22,�die�van�zijn�ex-schoonvader
ook�nog�een�deel�van�de�huur�van
het�huis�waar�het�tweetal�woonde,
moet�terugbetalen?�De�dierge-
neeskunde-student�gaat�zorgen
voor�het�nijlpaard�van�de�profes-
sor�en�wordt�verliefd�op�diens
dochter.�Ja,�ook�hier�worden�intri-
ges�breed�uitgemeten�maar�op
een�hoger�niveau�dan�bij�Volo.

Margot�Poll
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Terreur en liefde in de
Siberische taiga

Door�onze�redacteur�Michel�Krielaars

S
oms springt een schrijver in-
eens je leven binnen om je
niet meer te verlaten, zo groot
is de indruk die hij of zij op je
maakt. Guzel Jachina is zo ie-
mand. Na lezing van haar ro-

mandebuut Zulajka opent haar ogen wil je
alleen maar meer van haar lezen. Een ver-
volg op dat ene boek bijvoorbeeld. Al was
het maar om te weten hoe het verder gaat
met Zulajka als ze haar ogen eenmaal echt
heeft geopend en gelouterd is door haar
er varingen.

Maar eerst dat debuut, dat in Rusland
vele malen is bekroond en nu door Arthur
Langeveld in mooi Nederlands is ver-
taald. Titelheldin Zulajka is een dertigjari-
ge Tataarse boerin, die in 1930 met haar
man Moertaza in een afgelegen dorp in
Tatarstan, in Midden-Rusland, woont. De
revolutie van 1917 is grotendeels aan die
streek voorbij gegaan, het leven kabbelt
er al eeuwen volgens oude wetten voort.

Guzel Jachina (Kazan, 1977) begint haar
roman door de toegangspoorten van die
besloten wereld voor je te openen. En
vanaf de eerste zin is het raak: ‘Zulajka
opent haar ogen. Aardedonker. Achter
het dunne gordijn klinkt zachtjes het ge-
zucht van de ganzen. Het één maand ou-
de veulen smakt met zijn lippen, op zoek
naar de uier van zijn moeder. Door het
raampje bij het hoofdeinde klinkt het
doffe geloei van de januaris n e e u w s to r m .’

Zulajka is al vijftien jaar getrouwd met
de veel oudere, zwijgzame Moer-
taza, die ze een goede man en een goede
echtgenoot noemt, ook al doet hij nooit
lief tegen haar en geeft hij haar regelma-
tig een pak slaag. Een vrouw heeft in dit
boerenmilieu vooral de taak om kinderen
te baren, schoon te maken en te koken.

Boze schoonmoeder
En dan duikt er nog een derde hoofdper-
soon in dat poëtische begin op: Moer-
t a z a’s moeder, door Zulajka Vampiria ge-
noemd. Ze haat Zulajka omdat die Moer-
taza geen zonen heeft geschonken, maar
slechts vier dochtertjes die kort na hun
geboorte zijn overleden. Tot ver na haar
eigen dood zal Vampiria Zulajka blijven
verwensen, als een bosgeest die op on-
verwachte momenten opduikt.

De wereld van de islamitische Tataren
zet Jachina, die zelf van Tataarse afkomst
is en voor deze roman uit het levensver-
haal van haar grootmoeder put, indrin-
gend neer. Dat wordt nog eens versterkt
door haar mooie stijl, die poëtisch en strak
is, in de traditie van Russische klassieke
schrijvers als Poesjkin en Toergenjev.

Met de rust en regelmaat in het dorp is
het gedaan als Stalin het eerste vijfjaren-
plan invoert en Rode brigades het platte-
land afgrazen om graan te confisqueren
voor de fabrieksarbeiders in de steden.
De boeren moeten er niets van hebben en
verstoppen hun gewassen en hun vlees.

Na afloop van zo’n illegale actie wor-
den Zulajka en Moertaza door zo’n briga-
de aangehouden, waarbij de zich verwe-
rende Moertaza door de leider van die
woeste troep, Ignatov, wordt doodge-
schoten. Vanaf dat moment breekt de hel
los. De boeren in het dorp worden als
koelakken – door de bolsjewieken verket-
terde ‘h e re n b o e re n’ – gearresteerd en
naar Siberië gedeporteerd. Op de minaret
van de moskee wappert in het vervolg de
rode vlag. Alles wat aan Allah herinnert
wordt vernietigd.

Voor kenners van de Russische geschie-
denis is het lot van de Tataren niets
nieuws, maar toch kunnen ook zij niet
bevatten hoe wreed en onmenselijk die
deportaties waren. De roman van Jachina
brengt daar nu verandering in.

De aangrijpendste passages uit Z ulajka
opent haar ogen gaan over de lange trein-
reis van de gedeporteerden naar Siberië,
waarbij een groot deel van hen omkomt.
Omdat ze uit alle delen van West-Rusland
komen – in totaal werden 2,5 miljoen boe-
ren gedeporteerd – is het Russische
spoorwegnet overbelast. De overvolle
treinen staan voortdurend stil of worden
teruggestuurd om op een ander spoor
hun reis naar het oosten te vervolgen. Tij-
dens een tussenstop in Kazan worden
ook nog een paar honderd ‘mensen van
vroeger ’ (zoals leden van de bourgeoisie
en de adel door de communisten werden
bestempeld) in de wagons gepropt, waar-
door het menselijk leed alleen maar toe-
neemt. De schrijnende scènes die Jachina
in dit deel neerzet zijn onvergetelijk.

Hetzelfde geldt voor de op de treinreis
volgende tocht per gevangenenschip, via
de Siberische rivier de Jenisej de Angara
op. Deze reis duurt niet lang, omdat er te-
veel gevangenen aan boord zijn en het
schip zinkt. De zwangere Zulajka is een
van de weinige overlevenden.

Ze wordt gered door de militaire bege-
leider van het transport, dezelfde Ignatov
die haar man heeft doodgeschoten.

De rest van deze indrukwekkende ro-
man speelt zich af in de Siberische taiga,
aan de wilde oevers van de Angara. Op be-
vel van zijn meerdere Koeznets, die met
een andere boot achter het rampzalige ge-
vangenentransport aan voer, sticht Igna-
tov er een dwangarbeiders-nederzetting,
die wordt ingezet om de productienor-
men van het vijfjarenplan te halen.

Deze Koeznets is een ongelooflijke huf-
ter, die alles en iedereen zal verraden om
maar promotie te kunnen maken. In te-
genstelling tot zijn belofte laat hij Ignatov
en zijn gevangenen aan hun lot over om
pas na de harde winter, als een aanzien-
lijk deel van honger en kou is omgeko-
men, voor een inspectie terug te keren.

A f s p i ege l i ng
De nederzetting, een van de tweeduizend
dwangarbeiderskampen die tussen 1930
en 1933 voor gedeporteerde koelakken in
Siberië werden gesticht, ontwikkelt zich
in de loop der jaren tot een afspiegeling
van de Sovjet-samenleving. In de drie ba-
rakken met hun paar honderd ingezete-
nen, het lazaret en de met socialistisch-
realistische taferelen beschilderde club
woedt op kleinere schaal dezelfde over-
heidsterreur als elders in het land. De
gluiperige verklikker Gorelov kan model
staan voor duizenden anderen verraders.

Kampcommandant Ignatov, die je al
eerder op flarden mededogen met zijn ge-
vangenen en op twijfels aan de commu-
nistische idealen hebt kunnen betrappen,
is het middelpunt van die micro-samenle-
ving. Bijgestaan door de ‘vo o r m a l i ge
mens’ Wolf Karlovitsj Leibe, een door de
revolutie krankzinnig geworden hoogle-
raar geneeskunde uit Kazan, zorgt hij op
den duur als een strenge doch rechtvaar-
dige vader voor zijn gevangenen. Hoe kan
het ook anders, want in de afgelegen taiga
deelt hij hun lot, ook al is hij als enige ge-
wapend en vrezen velen zijn toorn, zeker
als hij zich uit wanhoop klem zuipt en zijn
agressie op hen afreageert.

Net als van Zulajka maakt Jachina van
hem een personage dat je lang zal bij blij-
ven. Hij is lomp en teder tegelijk, verant-
woordelijk en destructief, maar vooral op
een vaak ontroerende wijze hunkerend
naar de liefde van Zulajka, die hem alleen
afwijst omdat ze zich heeft voorgenomen
niet van de moordenaar van haar man te
houden. En juist deze smachtende liefde
van een kampcommandant voor zijn
vrouwelijke gevangene draagt deze bij-
zondere roman naar een overtuigend en
hoopvol einde.

Guzel Jachina
schrijft
poëtisch en
strak, geheel
in de traditie
van Poesjkin
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Deze schrijfster debuteert
met een poëtische roman
over het gruwelijke lot van
de Tataren onder Stalin.
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