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een curatorschap
door Lara de Brito
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inleiding
De bblthk start met een programma ‘Gastcuratoren’: op uitnodiging
van de bblthk stellen deskundigen en/of lokale bekendheden een
gastcollectie met bijbehorende leestips samen. Deze collectie wordt
een maand tentoongesteld in de bblthk.
Onze eerste gastcurator is Lara de Brito. Lara De Brito was in de
periode 2006-2020 actief in de Wageningse politiek. Sinds 2014 was
zij wethouder voor GroenLinks. In juni 2020 kondigde ze middels
een brief in de krant aan dat zij haar werkzaamheden zou stoppen.
Anderhalf jaar daarvoor genas ze van baarmoederhalskanker, pakte
haar portefeuilles weer snel op, maar om goed te herstellen voelde
zij zich genoodzaakt haar werkzaamheden alsnog neer te leggen.
Naast politica is Lara de Brito journalist, cultuurliefhebber en
schrijfster. Van haar hand verschenen de boeken: ‘Koorddansen’
(2018), een bundel politieke essays en ‘De Verstrengeling’ (2020)
over haar periode van ziek zijn.
De door Lara de Brito samengestelde collectie bestaat uit boeken,
foto’s, films en kunst en draagt de titel ‘Introspectie’. Zij koos voor
dit thema omdat het de verstrengeling van binnen- en buitenwereld
blootlegt. Met het uitbreken van de pandemie moest ze haar
behoefte aan introspectie ineens met de hele wereld delen, haar
particuliere zoektocht veranderde plotseling in een mondiale
noodzaak. De keuze voor het thema is een uitnodiging om in de
spiegel te kijken en een verlangen om met nieuwe ogen naar de
samenleving te kijken. “Met elke bladzijde die ik las uit een nieuw
dagboek, autobiografie of brieven werd dat gevoel van ‘in mezelf
wonen’ sterker. De pandemie duwde me richting de introspectieve
genres. Juist als er beperkingen zijn, reflecteer je automatisch op wat
vrijheid eigenlijk inhoudt. Het beste recept voor dagen in afzondering
is het lezen van een goed boek. Het zal je troosten en deuren openen.
Afgelopen jaar stond in het teken van de pandemie en heeft de
behoefte aan introspectie blootgelegd”.
Wij wensen u verwondering en bewondering toe bij het grasduinen
in de wereld van Lara de Brito.
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uitgelicht
in afrika
adriaan van dis
drift
bregje hofstede
herinneringen aan
de toekomst
siri hustvedt
de vriend
sigrid nunez

“De wijze waarop in De Vr�en� de
hoofdpersoon zichzelf opo�ert om
voor de hond van haar overleden
vriend te zorgen, is pijnlijk mooi
omdat met dit besluit haar eigen
leven langzaam ontspoort.”
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wat scheelt er aan
sigrid nunez
niet voor de winst
martha nussbaum
de volgende scan duurt
vijf minuten
lieke marsman
het tegenovergestelde
van een mens
lieke marsman

“De volgen�e scan d�urt vijf
minu�en is heel belangrijk voor me
geweest toen ik zelf ziek was. Al
snel werd het een soort vriendin,
een vertrouwelinge die me kon
troosten, intens ontroeren en die
me soms ook moed gaf.“

de ondernemende staat
mariana mazzucato

het ontsterven
anne boyer

vallen is als vliegen
manon uphoff

rode komeet
heather clark

(auto)biografieën/
dagboeken/brieven
i know why the caged bird
sings
maya angelou

“In Niet voor de wins� legt
Nussbaum heel goed uit waarom de
geesteswetenschappen noodzakelijk
zijn voor het ontwikkelen van
burgerschap, dat weer een
voorwaarde is voor een gezonde en
volwassen democratie. Een inzicht met
grote consequenties.”

tussen de wereld en mij
ta-nehisi coates
elke dag is voor de dief
teju cole
een tuin in de winter
anna enquist

“Tu�sen de werel� en mij is een
lange brief van de schrijver aan
zijn vijftienjarige zoon. Het boek is
é�n grote aanklacht tegen racisme,
goed gearticuleerd, slim, venijnig,
nergens houdt �ij zich in.”
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de bange mens
daan heerma van voss

simone de beauvoir
kate kirkpatrick

pluche
femke halsema

ze hebben mijn vader
vermoord
edouard louis

het verstoorde leven
dagboek van etty hillesum
1941-1943
vuur en as
michael ignatieff

“Na het lezen van Vu�r en As heb
ik mezelf de opdracht gegeven om
geen dag te vergeten voor wie ik
als politica mijn bed uit kwam.”
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de autobiografie van
nelson mandela
nelson mandela
ongebroken
wangari mathaai

“In Ze hebben mijn va�er
vermoord legt Edouard Louis de
verantwoordelijke politici, niet als
abstracte beroepsgroep maar in
persoon met naam en toenaam,
de strop die zijn vader het leven
kostte in de hand.”

sontag
benjamin moser

de dagboeken 1950-1962
sylvia plath

sempre susan
sigrid nunez

leerschool van een idealist
samantha power

dromen van mijn vader
barack obama

brieven aan een jong
dichter
rainer maria rilke

becoming
michelle obama

“Niet alleen hielp Dromen van
mijn va�er me om mijn eigen
jeugd in een ander daglicht te zien,
het �ielp me ook om een belangrijk
mechanisme in mijn relaties te
doorgronden.”

reborn
susan sontag

”In haar eerste dagboek Reborn
komt Susan Sontag tot de
conclusie dat ze aan allerlei
dingen lijdt omdat ze haar eigen
gevoelens niet kent.”
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autobiografische
essays en overig
een feministisch manifest
in 15 voorstellen
chimamanda ngozi adichie
vertrouwde en vreemde
dingen
teju cole
blue nights
joan didion
het jaar van magisch denken
joan didion
de jaren
annie ernaux
het tij keren
joke hermsen
onder hollandse helden
frénk van der linden

schuldig
jannah lootjens
celinspecties
ester naomi perquin
overpeinzingen
zadie smith
de moeder aller vragen
rebecca solnit
recollections of my
nonexistence
rebecca solnit
spiegeldoolhof
jia tolentino
een kamer voor jezelf
virginia woolf
over ziek zijn
woolf ea

“In Een kamer voor jezelf schreef Virginia
Woolf: ’Boeken volgen elkaar op, ondanks
onze gewoonte om boeken afzonderlijk te
beoordelen.’ Die uitnodiging, om buiten het
verhaal van een individueel boek te denken
schept zoveel nieuwe ruimte.”
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romans

engels

welkom in het rijk der zieken
hannah bervoets

jane eyre
charlotte brontë

de hemel boven parijs
bregje hofstede

girl, woman, other
bernadine evaristo

i love dick
chris kraus

on beauty
zadie smith

wittgensteins minnares
david markson

eigen werk

de glazen stolp
sylvia plath
de afspraak
katharina volckmer

en plein public
tof thissen e.a.
koorddansen
de verstrengeling
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een oefening in bewonderen: brief aan
een schrijver

een oefening in bewonderen
brief aan een schrijver
Het afgelopen jaar heb ik, zoals Audre Lorde het
zo mooi beschreef, in mezelf gewoond. Daar
heb ik hongerig en een beetje monomaan (als
dat mogelijk is, een beetje monomaan zijn)
vele tientallen boeken verslonden van veelal
vrouwelijke schrijvers. In goed gezelschap
glijden de dagen voorbij, dat is waar. Sinds ik
noodgedwongen gestopt ben met mijn baan is
mijn leven het tegenoverstelde van wat het was.
Die tegenstelling komt door het simpele feit dat
de beschikbaarheid van tijd die ik heb om met
mezelf door te brengen nu vele malen groter is.
Omringd door de groeiende stapels boeken
heb ik regelmatig aan je gedacht. Jouw boeken
liggen ook op de stapels die mij omringen.
Introspectie en kwetsbaarheid zijn tenslotte
jouw belangrijkste gereedschappen als filosoof
en schrijver. Ik vraag me af of je je dagen net als
ik lezend doorbrengt, of dat je aan het schrijven
bent. Het claustrofobische gevoel dat soms met
introspectie meelift beviel mij goed. Al lezend
kom ik er steeds meer achter hoe erg ik toe was
aan alleen zijn, aan het gevoel dat ergens tussen
anoniem en onzichtbaar in zit.
Met elke bladzijde die ik las uit een nieuw
dagboek, nieuwe autobiografie, nieuwe
memoires of brieven werd dat gevoel van ‘in
mezelf wonen’ sterker. De pandemie duwde
me richting de introspectieve genres. Ik heb
altijd al een voorliefde gehad voor boeken die
heel persoonlijk zijn, waarin veel reflectie en
associatie zit, die aantrekkingskracht was er al,
maar de vlammen werden aangeblazen door
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de pandemie. Boeken waarin
de auteurs openhartig uit
hun eigen leven delen zijn
belangrijk omdat ze als een
magneet werken: ze trekken
dingen die verborgen in jezelf
zitten tevoorschijn.
Net als spiegels ook
een soort magnetische
aantrekkingskracht hebben
op mensen. En terwijl ik dit
opschrijf schieten me scènes
van een documentaire die
ik heb gezien te binnen.
De Russische film Svyato
gaat letterlijk over de eigen
reflectie. Daarin zien we hoe
de documentairemaker zijn
zoontje filmt, een peutertje
met lange blonde haartjes, die
voor het eerst een reflectie
van zichzelf in de spiegel
ziet. Je bent als kijker getuige
van een verleidingsdans
waar ik de adem van ging
inhouden. Langzaam begint
hij te vermoeden dat hij het
zelf zou kunnen zijn, maar het
concept is hem vreemd. Svyato
danst, slaat, bukt, zwaait en
gilt. Tegen het eind zie je
hem steeds serieuzer worden,
hij denkt na. Zijn mimiek is
fijner, hij aait zichzelf, geeft
luchtkusjes en strookt zijn
haar zachtjes uit zijn gezicht.
De film eindigt met een scène
waarin hij zichzelf kust nadat
hij de woorden ‘ik ben het’

heeft uitgesproken. Het is een
life changing moment. Een
goed boek kan hetzelfde doen,
dat kan ervoor zorgen dat je
jezelf op een nieuwe manier
gaat zien, alsof je jezelf voor
het eerst in de spiegel ziet.
Vanzelfsprekend gebeurt dat
vaker als je jong bent en je je
identiteit nog aan het vormen
bent, maar ook in moeilijke
tijden waarin het nodig is om
jezelf op een bepaalde manier
te heruitvinden.
Het boek dat je schreef over de
tijd dat je kanker kreeg is heel
belangrijk voor me geweest.
Al snel werd het een soort
vriendin, een vertrouwelinge
die me kon troosten, intens
ontroeren en die me soms
ook moed gaf. Voor mij was
het boek een wegwijzer in
wat mijn gevoelens konden
zijn en het hielp me om
mijn gedachten te ordenen.
Maandenlang is het een
onafscheidelijke vriendschap
geweest. Waar ik ook heen
ging: chemo, bestralingen,
supermarkt, souvenirwinkel,
het zat altijd in mijn tas.
Regelmatig had ik het gevoel
dat het me beschermde.
Magisch denken hoort niet bij
mij, vertelde ik mezelf, maar
wel bij ziek zijn.
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Ik las het voordat ik zelf had
ervaren hoe het is om stokstijf
in zo’n ruimteschip voor één
te liggen. Niet lang daarna
volgde de eerste scan en nu
heb ik al een strippenkaart vol.
Vreemd genoeg was het niet
de ziekte die doorslaggevend
was voor mijn gevoel van
verbondenheid met jou, het
was juist al het andere. Het
gevoel voor taal, de liefde
voor schrijven. En dat je je op
kan winden over politici die
niet lijken te begrijpen wat
het betekent om niet goed
rond te kunnen komen, niet
weten hoe belangrijk het
gevoel van waardigheid is. Die
boosheid begrijp ik heel goed.
Het is die herkenning waaruit
volgens mij mijn gevoel van
verbondenheid ontstaat.
In een interview las ik dat
je boze mensen bewondert.
Je benadrukte daarbij dat
boosheid een persoon niet per
definitie cynisch of onprettig
hoeft te maken. Daar ben
ik het helemaal mee eens,
het onderwerp houdt me
ook bezig. Wanneer is of
wordt iemand een onprettig
persoon? Tuimelt iemand op
een dag over de rand naar
het land der cynici? Martha
Nussbaum reikt een manier
van kijken aan waar ik veel aan
had. Ze maakt onderscheid
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tussen woede die uit is op
vergelding en woede die
verandering beoogt. Mensen
die vooral anderen pijn willen
doen, die terug willen slaan,
oefenen loze woede uit. Dit
ressentiment maakt mensen
blind voor schoonheid en
verwoest het vermogen om te
bewonderen. Terwijl mensen
die het doel hebben de wereld
te veranderen hun blik op de
toekomst hebben gericht en
niet op de pijn die ze in het
verleden is aangedaan. Dat
verschil hielp mij om er over
na te denken. De boze mensen
die jij bewondert, vallen denk
ik grotendeels in de categorie
mensen die de wereld wil
veranderen. Al zijn er wel veel
meesterwerken geschreven in
blinde woede. Voor literatuur
gelden nou eenmaal andere
regels dan voor het leven.
De twee boeken die me te
binnen schieten, waar de
boosheid van af druipt, zijn
Tussen de wereld en mij van
Ta-Nehisi Coates en Ze hebben
mijn vader vermoord van
auteur Edouard Louis. Beide
boeken hebben diep indruk op
mij gemaakt, ik ben benieuwd
of jij ze ook gelezen hebt.
Eigenlijk zouden ze verplichte
lectuur moeten zijn, maar
ik vrees dat veel mensen de
‘maag’ er niet voor hebben.

Tussen de wereld en mij is een
lange brief waarin schrijver
Ta-Nehisi Coates zich
rechtstreeks tot zijn
vijftienjarige zoon richt.
Het boek is één grote
aanklacht tegen racisme,
goed gearticuleerd, slim,
venijnig, nergens houdt hij
zich in. Toen de Black Lives
Matters movement veel
in het nieuws was, heb ik
regelmatig aan Ta-Nehisi
Coates gedacht. Hoeveel van
die demonstranten zouden
het gelezen hebben? Maar
misschien nog heftiger -al
kan dat komen omdat ik het
recenter heb gelezen- is Ze
hebben mijn vader vermoord.
Edouard Louis legt en
beschrijft een directe relatie
tussen keuzes van politici
en het leven van zijn vader,
onrecht, het miserabele leven
dat uiteindelijk tot zijn dood
leidt. De verantwoordelijke
politici, niet als abstracte
beroepsgroep maar in persoon
met naam en toenaam, legt
hij de strop die zijn vader
het leven kostte in de hand.
Het lezen van dit boek
voelde als een klap in mijn
gezicht, een mokerslag. Of
het waarheidsgetrouw of
authentiek is, weet ik niet. Bij
zo’n boek neig je daar geen
moment aan te twijfelen. Maar
het kunnen ook de gekozen

vorm en verhaallijn zijn die
dat effect hebben. Mij maakt
het eerlijk gezegd niets uit.
Het effect is grandioos, en dat
is zonder meer echt. Dat is de
kracht van literatuur. Verhalen
waar, of verzonnen die zich in
je hart en hoofd nestelen om
nooit meer te vertrekken.
De voor mij zo dierbare bundel
van jou was niet onze eerste
kennismaking. Voordat ik
het las, had ik al je eerste
roman gelezen. Staand in een
zwembad in de zon in het
zuiden van Europa. En ik moet
bekennen dat het geen liefde
op het eerste gezicht was. In
het begin vond ik het ietwat
aanstellerig, te veel koketterie
met de quirkiness van het
hoofdpersonage. Dat lokte een
debat met mezelf uit. Het is zo
makkelijk -en zo Nederlandsom de criticaster te zijn
die steeds hetzelfde trucje
herhaalt. Kritisch denken vind
ik één van de belangrijkste
capaciteiten die er is, zonder
die vaardigheid behoort een
gezonde democratie niet
tot de mogelijkheden. Maar
kritisch denken betekent meer
dan alles wat gezegd wordt als
een rode lap te zien waar je
als een snuivende stier tegenin
moet gaan. Daarom vervang
ik graag het woord kritisch
door onafhankelijk. Want
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pas als je even goed in staat
bent om ook te herkennen
wat verrassend, intelligent en
inspirerend is, kun je jezelf een
onafhankelijk denker noemen
en ben je bevrijd van de rol
van de eeuwige opponent.
Was ik bij het lezen van jouw
roman in dezelfde val getrapt,
was het een gebrek aan talent
van mij om het verrassende
en het intelligente erin te
lezen? Ergerde ik me aan
de verwondering van het
hoofdpersonage omdat ik het
zelf zo graag zou willen maar
het niet kon? Ik vrees van wel.
Dit is denk ik een lange
aanloop naar iets wat ik nooit
heb durven zeggen: ik heb
nooit het talent gehad om te
bewonderen. Het komt niet
doordat ik mooie en goede
dingen niet kan waarderen of
herkennen. Kippenvel krijgen
omdat iets zo mooi is is mij
zeker niet vreemd, ik kan iets
zo prachtig vinden dat ik het
uit wil gillen. Het is eerder
een gevecht tussen Athena
en Aphrodite. Ik ben zonder
twijfel meer een Athena, ik
begrijp de taal van de rede
beter.
Voor bewondering is
emotionele overgave nodig,
daarvoor moet Aphrodite
overheersen. Het is net als het
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verschil tussen verbazen en
verwonderen, verbazen doe
je met je hoofd, verwonderen
met je hele lichaam. Daarvoor
is overgave nodig, kopje
onder gaan, ontspannen
ronddobberen in je eigen
kwetsbaarheid. Op sommige
plekken, zoals musea, lukt
het me wel. Die plekken lijken
ervoor ontworpen te zijn om
te ontwapenen. Ook tijdens
het kijken naar een mooi groot
gebouw werkt het gevoel van
nietigheid automatisch als een
geleider van verwondering
waardoor ook bewondering
ontstaat. Net als in de
veiligheid van je eigen huis, bij
het lezen van een goed boek
stroomt de bewondering.
Dit schrijven is dan ook vooral
een oefening in bewonderen.
Want jouw roman die het
innerlijke debat bij mij
losmaakte, is het bewijs dat
jij buitengewoon goed bent
in jezelf verwonderen. Dat
je details ziet zoals alleen
een dichter dat kan. Dat je
zulke prachtige zinnen kunt
schrijven die op zichzelf
bewijzen dat je een goede
schrijver bent. En dat allemaal
in een boekvorm die alleen
van jou is. Dat maakt de
roman ook nog authentiek en
origineel. Dat zijn allemaal
dingen die ik aan jou

bewonder. Ik ben natuurlijk
niet de eerste die jou op een
voetstuk plaatst. Toen je op
je negentiende doorbrak
met je eerste bundel won je
prompt drie prijzen. En je had
toen al zes jaar aan denk- en
dichtwerk achter de rug. Je
verklapte heel openhartig
dat je op je dertiende al wist
dat je dichter ging worden
en dat je er op een dag een
prijs mee zou winnen. Dat
bleek niet vrijmoedig genoeg,
het werden er gelijk drie.
Een gedicht van je werd in
eenentwintig talen vertaald.
Wie kan jou dat allemaal
nazeggen? Alleen wetboeken
en medische bijsluiters worden
in zoveel talen vertaald, zeiden
ze bij de uitreiking van de
prijs die daar bij hoorde, dat
sprak in ieder geval enorm
tot mijn verbeelding. Terwijl
ik het filmpje keek waarop
het gedicht in al die talen
uitgesproken werd overviel
me een sterk gevoel van
bewondering. Alsof je de
grenzen van Europa met je
gedicht heel even een beetje
had uitgegumd.
Wat we verder delen is de
liefde voor het werk van Susan
Sontag. Ze was zelf geen
Europeaan maar voelde wel
een diepe verbondenheid
met ons continent, daarom

woonde ze ook jarenlang in
Parijs. Toen ik ziek was las ik,
net als jij, haar werk Illness as
Metaphor, een heel feitelijk en
afstandelijk werk vond ik het,
waar steeds hetzelfde werd
herkauwd. Maar ik denk dat
mijn brein, dat in toenemende
mate gegijzeld werd door mijn
zieke lichaam, er toen gewoon
niet ontvankelijk voor was.
Ik moet bekennen dat ik het
gevoel dat alles trager gaat
nog steeds heb. Het ergste
vind ik het om woorden kwijt
te zijn. Als ik woorden in het
Nederlands kwijt ben komen
de Engelse equivalenten vaker
wel dan niet bovendrijven.
De taal waarin ik als kind
onderwezen ben en die ik
vloeiend beheerste voordat ik
het Nederlands leerde. Het is
een vorm van regressie maar
ik weet niet precies hoe het
werkt. Eigenlijk zou ik het wel
willen weten. Vooral of het
fysiologisch of psychologisch
is. Is mijn brein aangetast of
komt het door uitputting,
stress en somberheid? Over
het verschijnsel chemo-brein
dacht ik pas kort geleden
na tijdens het lezen van het
mooie boek Wat scheelt eraan
van Sigrid Nunez. Toen drong
het tot me door dat het tijd
is dat ik het onder ogen zie,
daarom schrijf ik het je nu,
misschien dat je het ook
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herkent. Wat scheelt eraan is
een ontroerend en spannend
boek over de laatste wens van
een vriendin die kanker heeft
en terminaal is. Gedreven
door zelfreflectie en een
talent om de eigen gedachten
en gevoelens met de juiste
woorden te beschrijven voel
je de worsteling waar de
twee vriendinnen midden in
zitten. Dat de twee vrouwen
heel talig zijn, ze doceren
allebei literatuur, helpt.
Sigrid Nunez heeft niet alleen
meerdere prachtige romans
geschreven (De vriend, die
ook pijnlijk mooi is, won de
National Book Award), ze is
ook de auteur van Sempre
Susan. Zo heb ik haar ook
leren kennen. In Sempre
Susan beschrijft ze de tijd dat
ze als vriendin van Sontags
zoon David met hen samen in
één huis woonde. Het is een
hele mooie aanvulling op de
andere biografieën omdat het
zo’n intiem portret is. Zelfs
de soms symbiotische relatie
die Susan Sontag met haar
zoon had beschrijft Nunez op
een liefdevolle manier, vol
mededogen. Ze is Sontags
eigenheid altijd blijven
bewonderen.
Om terug te komen bij het
chemo-brein: Wat ik me
afvraag is of Sontag zelf
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eigenlijk wel geschreven heeft
over de bijwerkingen van
haar kankerbehandelingen,
want die heeft ze ongetwijfeld
ook gehad. Ik kan het me
niet herinneren. Het akelige
aan kanker is, en dat geldt
ook voor andere ernstige
ziektes, dat het de gewoonte
heeft om al het andere te
overschaduwen. Als je geen
weerstand biedt, wordt het die
hele grote boom waar niets
anders onder leeft. Er is heel
veel wat ik waardeer aan het
werk van Sontag, maar ik kan
niet ontkennen dat het feit
dat ze twee keer kanker heeft
overleefd mij in het bijzonder
heeft beziggehouden. Toen ze
begin zeventig was kreeg ze
het voor de derde keer en daar
is ze aan overleden. Gelukkig
heeft ze veel indrukwekkend
werk achtergelaten dat nog
steeds veel gelezen wordt.
In die zin leeft ze voort, het
is een platitude maar ik
hecht eraan om het toch op
te schrijven. Ze heeft vooral
werk achtergelaten dat niets
te maken heeft met ziekte. Ze
schreef namelijk over bijna
alles. Behalve over natuur
en landschap, daar had ze
schijnbaar helemaal niets mee,
daar keek ze overheen of wilde
er zo snel mogelijk vandaan
schreef Sigrid Nunez in Sempre
Susan. Daar moest ik om

lachen. In Sontags intelligente
essays heeft ze haar blik en
focus bijna altijd op iets anders
dan zichzelf gericht, maar
haar dagboeken zijn prachtige
bewijzen dat ze ook veel
deed aan introspectie. Al zou
ze Sontag niet zijn als ze het
nut van introspectie niet ter
discussie zou stellen. Want de
feiten veranderen er niet door,
schrijft ze in haar dagboek.
Toch staakt ze haar zoektocht
naar zichzelf niet. Aan haar
worsteling met het leven in
het algemeen en de liefde in
het bijzonder komt eigenlijk
geen eind. In haar eerste
dagboek Reborn komt ze tot
de conclusie dat ze aan allerlei
dingen lijdt omdat ze haar
eigen gevoelens niet kent.
Toen ik nog al mijn energie
kon besteden aan de baan die
voor twee telde had ik veel
minder tijd om over gevoelens
na te denken. Ergens had
ik denk ik bedacht dat met
elke dag die voorbij ging de
afstand tussen wat ik had
meegemaakt toen ik ziek was
en mezelf groter werd. Zoals
het kan gaan bij een relatie
waar niet met elkaar gepraat
wordt. Door het zwijgen, het
ontbreken van liefdevolle
interesse, van een terloopse
aanraking, drijf je langzaam
weg van elkaar. En op een

dag word je wakker en is het
op, leeg. Dan valt het doek,
als een guillotine, en in één
klap wordt voor eens en altijd
het hoofd van het lichaam
gescheiden: de relatie is dood.
Maar het omgekeerde kan
ook waar blijken te zijn. Het
kan zo zijn dat met elke dag
die voorbijgaat je steeds
gehechter raakt aan elkaar.
Dat alle herinneringen samen,
vooral de kleine dingen,
zoals doelloos rondlopen
in een museum of samen
nagels lakken, het ontbreken
van woorden ruimschoots
compenseren. Of zelfs dat
je een hoger niveau van
samenzijn bereikt. Elke dag
metsel je in stilte gestaag
doorwerkend een laag erbij,
totdat het een architectonische
meesterwerkje is geworden
waar er maar één van op de
wereld is.
Wat ik vermoedelijk wil
zeggen is dat ondanks het feit
dat het steeds twee kanten
op kan gaan, en dat we niet
in de hand hebben welke het
wordt, het ook belangrijk is,
de redenering van Sontag
volgend, om je gevoelens te
kennen. Daarom heb ik het
afgelopen jaar alle innerlijke
vensters wijd open gegooid
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en me laten meevoeren door
verhalen die ik heb gelezen,
ik heb mezelf onuitputtelijk
in de ogen gestaard. Nu is
het tijd om een ander in de
ogen te kijken. Om te zeggen
dat het weten dat het leven
een Russische roulette is, dat
van geluk, pech, tijd en liefde
aan elkaar hangt, sommige
wendingen niet dragelijker
maakt. De dood is, sinds ik
ziek ben geweest, voor mij
persoonlijk geworden. Dat jij
dit jaar weer behandelingen
hebt moeten ondergaan vind
ik aangrijpend. Het zou niet
mogen gebeuren, het klopt
gewoon niet. Jij hielp me beter
worden, hoe kan het dan dat
ik beter werd en jij nu weer
ziek bent?
Vannacht schreef ik tot midden
in de nacht en daarna, zoals
dat vaker gaat met datgene
waar je overdag mee bezig
bent, dook je op in mijn
droom. Wat ik me ervan kan
herinneren is dat we weinig
deden. We bevonden ons in
een ruime vierkante ruimte
met hoge plafonds en een
schreeuwerige jaren zeventig
inrichting. Nu ik daar wat
langer over nadenk, zie ik in
dat het wat weg heeft van
de lobby van het hotel van
Stanley Kubricks The Shining,
de film die ik de nacht ervoor
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had gezien. Gelukkig was het
slechts een esthetische keuze
van mijn onbewuste, want van
het onheil in de film was in
mijn droom niets aanwezig.
Samen keken we rustig door
een stapel boeken, veel meer
kan ik er niet van herinneren.
Nog vaag iets met een drankje
en een taartje. Het voelde
licht, ontspannen, geen pijn,
angst of achtervolging, geen
enkel drama.
Ik heb dagen nagedacht over
wat ik verder tegen jou zou
kunnen of willen zeggen,
totdat ik bedacht dat ik het al
gezegd heb, toen ik schreef
dat ik bewondering heb voor
de kunstenaar die je bent.
En in de opluchting en rust
die daarop volgde zag ik
het jongetje uit de film Le
ballon rouge voor me. Het
jongetje dat achter de rode
ballon aanrent door het altijd
betoverende Parijs. In de
film is de ballon het enige
waar het jongetje oog voor
heeft. De schitterende stad is
een prachtig decor. Het zijn
dezelfde straten waar Susan
Sontag niet heel lang nadat
de film uitkwam in 1956 vaak
geflaneerd moet hebben.
Ik bedacht me dat Le ballon
rouge symbool staat voor
het leven, misschien is het
zelfs wel een uitbeelding van

het goede leven. Filosoof
Bruno Latour zegt dat je
het gevoel hebt dat je leeft
als je levendig in contact
staat met iets buiten jezelf.
Zoals het jongetje in contact
staat met zijn ballon. Want
niet alleen achtervolgt het
jongetje de ballon, de ballon
achtervolgt hem ook. Het
leeft, de ballon is eigenwijs,
volhardend en grappig. Dat
maakt het zo ontroerend. Als
ze langs een rommelmarkt
komen bewondert de ballon
zichzelf in de spiegel terwijl
het jongetje hetzelfde doet
bij een rond schilderij waarop
een meisje staat afgebeeld
dat ongeveer even oud is als
hij. Waar ze ook zijn ze blijven
altijd in elkaars buurt en ze

zorgen voor elkaar. Een ballon
is een object vol lucht, maar
in de film is het vol leven,
vol met alles wat het leven
moeilijk en mooi maakt. De
film is een achtervolging van
een idee, het nastreven van
het gevoel van samen zijn,
van iets bijzonders delen
en beschermd worden. Een
idee dat onverwoestbaar is,
dat overal blijkt te zijn, op
belangrijke momenten overal
vandaan boven komt drijven.
Het is oogverblindend mooi.
Om die schoonheid te zien
en de hoop te voelen heb je
alleen maar verbeelding
nodig en het vermogen om
te bewonderen.

“Le ballon rouge is eigenwijs,
volhardend en grappig. Dat
maakt het zo ontroerend.
Een ballon is een object vol
lucht, maar in de film is het
vol leven, vol met alles wat
het leven moeilijk en mooi
maakt.”
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het jaar van introspectie
interview met gastcurator
lara de brito
Wat is de waarde van een boek voor je?
Voor mij is een boek veel meer dan een
verzameling zinnen, het is een verhaal dat
uitnodigt om te leven en om jezelf beter
te leren kennen. Een goed boek kan een
psycholoog, loopbaanbegeleider, leraar,
getuige, verloren vriend of verborgen liefde
zijn, soms zelfs tegelijkertijd. En één enkele zin
kan je anders naar de wereld doen kijken.
Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt ook voor
lezen. Ben jij opgegroeid met veel boeken om
je heen?
Ondanks het feit dat ik opgegroeid ben in een
stad en in een land waar geen bibliotheken
of boekenwinkels waren (in het Marxistische
Mozambique waarin ik opgegroeid ben waren
er überhaupt geen winkels) ontwikkelde ik
toch al vroeg een liefde voor lezen. Via de
Internationale school en mijn grootouders
in Portugal kregen mijn zusje en ik boeken
in handen die we verslonden. Vanuit ons
stapelbed betraden we Narnia en belandden
we met Alice in Wonderland. En toen ik iets
ouder was, twaalf jaar, las ik Jane Eyre, dat
een onuitwisbare indruk op mij achterliet.
Haar ontberingen en haar kracht, die ik toen
nauwelijks kon begrijpen, zijn altijd als een
gevoel, een soort echo, bij me gebleven.
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Zijn boeken belangrijk
geweest voor het ontwikkelen
van je identiteit?
In mijn leven hebben
ontelbare boeken een
belangrijke rol gespeeld voor
de ontwikkeling van mijn
denken en het begrijpen van
mezelf. Dat zijn niet altijd de
mooiste of beste boeken, maar
boeken die ik op het juiste
moment heb gelezen. Het is
ook belangrijk om te weten
dat boeken niet op zichzelf
staan. Om Virginia Woolf
te citeren: ‘Ondanks onze
gewoonte om ze afzonderlijk
te beoordelen, volgen boeken
elkaar op.’
Kun je vertellen over een boek
dat belangrijk is geweest om
jezelf te begrijpen?
Een boek dat belangrijk
is geweest om mezelf te
begrijpen is Dromen van mijn
vader, de eerste autobiografie
van Barack Obama. Zijn
levensverhaal speelt zich op
andere plaatsten in de wereld
af maar kent een aantal
belangrijke parallellen met
dat van mij. De meest voor de
hand liggend is de afwezige
vader: net als Obama ben
ik ook opgegroeid zonder
een vader dichtbij. En we
zijn allebei als kind naar een
vreemd land verhuisd. Een
wereldburger worden op

jonge leeftijd heeft grote
gevolgen voor het karakter dat
je nog aan het vormen bent.
De confrontatie met armoede
en onrecht op jonge leeftijd
heeft ook een groot effect.
Door het verhuizen en de
armoede om me heen leerde
ik al heel jong om afstand te
nemen, waardoor ik me de
rol van buitenstaander eigen
maakte. Een positie die het
makkelijker maakt om ook een
goede belangenbehartiger en
onderhandelaar te zijn. Daar
staat tegenover dat je een
bepaald soort eenzaamheid
bij je draagt, een gevoel
ontheemd te zijn, waar
je niet meer van af komt.
Ongetwijfeld zal dat ook in
de combinatie zitten van de
afwezige vader en de outsider
zijn. De geprivilegieerde
outsider, dat zeker, maar nog
altijd de buitenstaander.
Wanneer las je het boek?
Dromen van mijn vader las ik
op de valreep toen ik op het
punt stond om terug te gaan
naar Mozambique in de zomer
van 2009. Ik was er vijftien
jaar niet meer geweest. Het
was het eerste jaar van het
presidentschap van Barack
Obama. Vlak voordat de
vriendin waarmee ik samen
die spannende reis ging
ondernemen, mij thuis kwam
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ophalen om naar het vliegveld
te rijden las ik haastig de
laatste bladzijden. Ergens
aan het eind van het boek
schreef Obama dat hij wist dat
hij altijd degene zou zijn die
zich moest aanpassen omdat
hij daar nou eenmaal beter
in was. Deze passage ging
over de relatie die hij toen
had, maar voor mij was deze
observatie van hem een ahaerlebnis die veel puzzelstukjes
op hun plek deed vallen. Niet
alleen hielp het boek me om
mijn eigen jeugd in een nieuw
daglicht te zien, het hielp
me ook om een belangrijk
mechanisme in mijn relaties
te doorgronden. Als je beter
bent in jezelf aanpassen dan
de meeste anderen, dan ben
je meestal ook degene die zich
aanpast. Dat doe ik met gemak
en meestal ook met liefde,
maar soms versterkt het ook
mijn gevoel van eenzaamheid.
Is het opgroeien in Afrika
een inspiratie geweest om de
politiek in te gaan?
Het opgroeien in een land dat
helemaal van de grond af aan
moest worden opgebouwd,
dat na de onafhankelijkheid
(in 1975, een jaar voor mijn
geboorte) los leek te zweven
van het verleden en van de
rest van de wereld in een
weigering om het kapitalisme
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toe te laten, is ongetwijfeld
de basis geweest voor mijn
keuze om journalistiek te
gaan studeren en ook om
politiek actief te worden.
Hoewel mensen vaak het idee
hebben dat het twee totaal
tegenovergestelde zaken zijn,
omdat in een democratie
de journalist de politicus
controleert, heeft het voor
mij één en dezelfde origine:
een behoefte om misère en
onrecht te bestrijden. Dat is
de reden waarom ik schrijf
en dat is de reden waarom ik
tot voor kort vijftien jaar lang
volksvertegenwoordiger en
bestuurder ben geweest.
Boeken zijn in je professionele
leven ongetwijfeld ook
belangrijk geweest. Welk
boek wil je graag uitlichten?
Door de jaren heen heb ik
vele tientallen boeken gelezen
die me hebben geholpen om
op mijn eigen wijze politiek
te bedrijven. Op een manier
die ik waardig genoeg vind
en waarin ik ook resultaten
kon boeken voor en met
de inwoners van mijn stad.
De eerste opdracht aan
mezelf in al die jaren was om
nooit, maar dan ook nooit,
te vergeten voor wie ik zo
hard bereid was te werken.
Die waardevolle les heb ik
geleerd van professor Michael

Ignatieff, weten waarvoor je
werkt is niet genoeg in de
politiek, je moet ook weten
voor wie. In zijn boek Vuur
en As beschrijft Ignatieff zijn
vergankelijke politieke carrière
als leider van de Liberale
partij in Canada en hoe hij als
geïmporteerde oppositieleider
en kandidaat-premier politiek
ten val kwam. De Harvard
professor was als geen ander
inhoudelijk toegerust voor
de baan, zo leek het. Als
populaire professor genoot
hij veel bekendheid om zijn
ideeën en boeken over onder
meer mensenrechten. Het
premierschap zag Ignatieff
als een mooie kans om zijn
ideeën in de praktijk te
brengen. Maar hij miste de
training om de politieke
arena in te gaan en werd de
boksbal van zijn opponenten
met als gevolg dat hij zijn
gezag voor zijn ogen zag
verkruimelen. In Vuur en
As beschrijft hij openhartig
hoe hij zijn ‘standing’, een
woord dat zich nauwelijks laat
vertalen, verloor. Ook komt
hij tot de conclusie dat hij als
geen ander wist waarvoor
hij de politiek in was gegaan
maar onvoldoende voor wie,
je gaat de politiek niet in voor
ideeën, maar voor mensen
luidt zijn eindoordeel. Dat
is het verschil tussen een

uitstekende academicus en
een goede politicus. Na het
lezen ervan heb ik mezelf de
opdracht gegeven om geen
dag te vergeten voor wie ik als
politica mijn bed uit kwam.
Wat raakt jou het meest in het
boek?
Net als bij Obama is het
verhaal van Ignatieff het
verhaal van de buitenstaander.
Het was precies dat feit, dat
hij verweten werd in wezen
helemaal geen Canadees te
zijn maar Amerikaan, waar
hij al lang woonde, dat hem
ten val bracht. Het verhaal
van Ignatieff sprak niet alleen
sterk tot me, het maakte
me bewust van het feit dat
de positie van outsider -op
een paar succesverhalen na
zoals die van Obama- vaak
een probleem is, dat het een
verhaal is dat vaak niet goed
afloopt. En dat machthebbers
niet graag uitgedaagd worden
en dat dat de noodzaak ervan
alleen maar onderstreept.
Zijn dat de belangrijkste
redenen waarom je leest, om
jezelf beter te begrijpen en
voor inhoudelijke verdieping?
Nou, ik lees zeker niet alleen
om mij te identificeren en om
mijn intellectueel en politiek
denken te ontwikkelen. Een
andere reden waarom ik heel

25

graag lees, is een hele andere
en heeft alles te maken met
mijn behoefte aan schoonheid
en verbeelding. Een behoefte
die de laatste jaren alleen
maar groter is geworden en
die begint met het verschil
tussen kijken en zien. Als je
aan een psycholoog vraagt
wat het verschil is zal het
antwoord zijn dat het eerste,
kijken, het waarnemen van
iets is en dat zien ook weten
is wat je waarneemt. Echt zien
leerde ik van mijn partner
die het graag onderwijst en
opgeleid is als kunstenaar.
Er ging een wereld voor mij
open, een wereld waar ik
me veel prettiger voelde.
En waardoor ik ook beter in
staat leek om te denken en
mezelf te ontwikkelen. Voor
iemand die bijna altijd de
buitenstaander is voelde het
als een soort thuis. Of ik nu
een middag rond mag lopen
in een museum of een dag
in een boek kan verdwijnen,
schoonheid is essentieel voor
mijn functioneren gebleken.
Het is wezenlijk voor mij als
persoon, ik kan niet zonder
kunst en cultuur. Mooie
zinnen, originele en grappige
gedachten, een schilderij,
installatie, dans, foto of filmpje
die een golf van emotie
oproept zonder dat ik direct
weet wat het is, dat zijn de
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momenten waarop ik vergeet
dat kwetsbaarheid en kracht
meestal twee verschillende
dingen zijn. Heel even
verdwijnen de grenzen.
Welke passage uit een boek
dat je recent hebt gelezen is je
bijgebleven?
Dat is een passage dat over
leren kijken gaat uit het boek
De vriend van Sigrid Nunez,
zonder meer een van de
mooiste boeken die ik recent
heb gelezen. ‘In plaats van te
schrijven over wat je weet, zo
vertelde je ons, schrijf over
wat je ziet. Ga ervan uit dat
je heel weinig weet en dat je
nooit veel zult weten totdat
je leert om te kijken.’ In De
vriend schrijft het personage
vanuit wiens perspectief het
boek geschreven is brieven
aan haar overleden vriend, die
net als zijzelf, hoogleraar in de
literatuur was. Bovenstaand
citaat is een citaat van hem
dat ze zich herinnert als een
gedenkwaardige les. Nadat
hij zelfmoord heeft gepleegd
begint ze hem brieven te
schrijven waarin ze hem van
alles bevraagt en waaruit
hun hechte relatie blijkt. De
verhaallijn is gespannen rond
de adoptie van de hond van
haar overleden vriend. Deze
enorme Deense dog die in
het asiel dreigt te belanden,

neemt ze illegaal in haar
appartement op.
Kun je meer vertellen over
waarom je het boek zo mooi
vond?
De wijze waarop ze zichzelf
opoffert om voor de hond
te zorgen, is pijnlijk mooi
omdat met dit besluit haar
eigen leven langzaam
ontspoort. Beiden lijden erg
onder het verlies van baasje
en intieme vriend en dat is
soms hartverscheurend. Op
een gegeven moment lijkt
het er op dat de docente
literatuur, die eigenlijk vooral
schrijfster is, haar hoofd aan
het verliezen is. Omdat ze dat
als schrijfster zo goed kan
verwoorden in de brieven die
ze schrijft aan haar overleden
vriend, waarin ze hem ook
niet spaart, hou je ondanks de
wanhoop die ze soms duidelijk
moet doorstaan, soms tegen
beter weten in, de overtuiging
dat het goed gaat komen.
Ondertussen vervuilt haar
appartement en ben je blij dat
ze met een therapeut praat.
Al heeft ze zelf de neiging om
te denken dat ze het vooral
voor haar hond doet en niet
voor zichzelf. Het boek is ook
een ode aan het hebben en
houden van honden, met
mooie verwijzingen naar de
literatuur daarover. De les

van haar vriend, leer eerst
kijken, die past ze zeker zelf
ook toe. Haar opmerkelijke
oplettendheid en scherpte
verliest ze geen seconde, ook
wanneer ze de dingen niet
helemaal meer helder ziet.
Dat is wat het boek zo mooi
maakt. Het is zo’n boek dat je
gelijk na het lezen het liefst
nog een keer wilt lezen omdat
je de tijd terwijl je het las kwijt
bent en je graag zou willen dat
je het terug kon spoelen.
Heb je een duidelijke voorkeur
voor een bepaalde genre?
Soms bekruipt me het gevoel
dat ik steeds hetzelfde verhaal
lees. Om preciezer te zijn, dat
de verschillende romans die ik
lees steeds een andere variatie
zijn op hetzelfde verhaal.
Want veel van de boeken die
ik kies en prachtig vind gaan
over dezelfde onderwerpen
met vergelijkbare decors. Het
speelt zich bijna altijd af in een
grote stad, vaak New York of
Londen, en de hoofdpersonen
zijn bijna altijd schrijver of
kunstenaar. De boeken zijn
bijna altijd een weergave
van het innerlijke leven, met
lange zelfdialogen die behalve
erg talig ook heel visueel
ingestoken zijn, met veel
oog voor detail. Filosofische
gesprekken die serieus
en tegelijkertijd terloops

27

voorbij trekken, als een partij
wolken. rond zonsondergang.
Karaktervol, hetzelfde
verschijnsel maar altijd anders.
Waar zoek je naar in een
boek?
Sommige mensen streven
ernaar om nergens over na
te denken. Ik ben eigenlijk
altijd op zoek naar juist
meer precieze en kleinere
gedachten. Die vind ik in
dialogen waarin de gedachten
gaan over dagelijkse dingen
en de details waar het leven
vol van zit, die nooit op raken.
Daarin vind ik een combinatie
van identificatie en projectie
van dromen: wie ik ben en
wie ik worden wil in één. Daar
komt ook mijn voorliefde
voor autobiografische essays
vermoedelijk vandaan. Het
minutieus onderzoeken en
uitpluizen van een gedachte
of idee vind ik een hele fijne
activiteit.
Kun je als laatste iets vertellen
over de betekenis van boeken
in deze tijd?
In deze verwarrende tijden
bestaat mijn fort, dat thuis
heet, naast bakstenen ook
uit boeken. Het afgelopen
jaar heb ik meer dan normaal
lezend doorgebracht. De lijst
van inspirerende schrijvers
is lang. Voor Virginia Woolf,
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Susan Sontag, Joan Didion,
Rebecca Solnit, Jia Tolentino,
maar ook voor Nederlandse
schrijvers als Bregje Hofstede,
Niña Weijers en Lieke
Marsman moeten andere
plannen opzij. De combinatie
van verdieping en zelfreflectie
past niet alleen precies bij
mijn eigen smaak, het past
ook perfect in de tijd. Juist
als er gevaar is, is het een
reflex om na te denken over
wat belangrijk is. Juist als er
beperkingen zijn reflecteer je
automatisch over wat vrijheid
eigenlijk inhoudt. Lezen
brengt je overal en het helpt
om de afstand te scheppen
die nodig is om jezelf beter
te begrijpen. Het beste recept
voor dagen in afzondering is
het lezen van een goed boek.
Het zal je troosten en deuren
openen. Afgelopen jaar stond
in het teken van de pandemie
en die heeft de behoefte aan
introspectie blootgelegd.
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in lichtjaren heeft niemand
haast
marjolein van heemstra

walk through walls
marina abramovic
the future of fashion is now

gratis geld voor iedereen
rutger bregman

de architectuur van het geluk
alain de botton

macht en verbeelding
femke halsema

design van de 20ste eeuw
charlotte fiell

onbehagen
bas heijne

i love you rietveld
jessica geel

er zijn nog 17 miljoen
wachtenden voor u
sander heijne

de stoel in nederland
toon lauwen

vreemdelingen in hun
eigen land
arlie russell hochschild
goed eten, filosofie van
voeding en landbouw
michiel korthals
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lisboeta, recepten uit de
lichtstad van portugal
nuno mendes
the museum of modern love
heather rose
over fotografie
susan sontag

in retrospectie

in beweging

nijntje in het museum
dick bruna

amour

alice in wonderland
lewis carroll
mathilda
roald dahl
deze schelp verdient een kistje
annie van gansewinkel

billy elliot
borgen
film & ballet
la vita e bella
le ballon rouge

de parkiet, de zeemeermin
en de slak
annemarie van haeringen

live aid

ronja de roversdochter
astrid lindgren

ratatouille

de mooiste vis van de zee
marcus pfister
buurman&buurman,
de stofzuiger
kees prins

the martian

wallander

extra materiaal
teju cole
fernweh
www.bblthk.nl/fernweh

julia’s reis
finn zetterholm

31

