
4 B O E K E N N R C  H A N D E L S B L A D

4
V  R  I  J  D A G  1  F E B R U A R I 2 0  0 8

B O E K E N N R C H A N D E L S B L A D  5V  R  I  J  D A G  1  F E B R U A R I 2 0  0 8 5

o.a. in De Parelduiker een vermake-
lijk verslag van de visite van de
Franse kunstenaar-schrijver Jean
Cocteau aan Amsterdam in 1946
bij de première van zijn film La Bel-
le et La Bête in Tuschinski. (D L)

Podcast Lezen&cetera:
Tahir, Haring, Mutsaers
Vanaf vandaag zijn op www.nrc.nl/
boeken registraties (en podcasts) te
vinden van de interviews die chef
Boeken NRC Pieter Steinz afgelo-
pen zondag had in zijn maande-
lijkse literaire talkshow in Theater
Donner Rotterdam. In Lezen &cete-

Peter Handke mijmert
over einde carrière
„Was willst Du jetzt noch?”, dat is de
vraag die de Oostenrijkse schrijver
Peter Handke zich tegenwoordig
met regelmaat stelt. Na 40 jaar in
dit „heerlijke beroep” denkt hij er-
aan zijn literaire carrière te beëin-
digen, zo zegt hij in een interview
met het Duitse magazine Cicero.
Handke bekent dat hij elke dag
weer “Mulmigkeit und Bangigkeit”
(vermolmdheid en angst) moet
overwinnen voor hij zich aan de
schrijftafel zet. Onlangs verscheen
zijn nieuwe boek Die morawische
N a ch t , naar zijn eigen zeggen zijn
laatste epische onderneming. (DL)

De Parelduiker op Den
D o o l a a rd - ex c u r s i e
Het literair-historische tijdschrift
De Parelduiker gaat in zijn laatste
nummer (2007 nr. 5. Bas Lubber-
huizen, 72 blz. € 8,75) A. den
Doolaard achterna. Biograaf Hans
Olink, die zijn werk in 2009 hoopt
te kunnen voltooien, brengt een
redelijk bloemrijk verslag van zijn
den Doolaard-excursie in Macedo-
nië en Kroatië. Zo luidt Van den
Doolaards typering van Macedo-
nië, dat hij regelmatig bezocht:
‘Macedonië is een koorts die het
bloed doorsuist en de ogen verhit
tot zij een wereld zien waar geen
plaats meer is voor liefde.’ Ve r d e r

Literatuur met wortels in de lucht
S T I N E  J E N S E N

I n het tot voor kort schijnbaar alleen
door endemische corruptie geteis-
terde Kenia lopen de onlusten met

de dag verder uit de hand. Grote de-
len van het land zijn ontregeld, er zijn
rond de duizend doden gevallen, ta-
rijke Kenianen zijn op drift. De term
etnische zuivering is al gevallen.

Wat te lezen om iets meer van de
ogenschijnlijk zo plotselinge Keni-
aanse chaos te begrijpen?

In Histories of the Hanged: Britain’s
Dirty War in Kenya and the End of Empi-
re, (Norton, 2005) beschrijft weten-
schapper David Anderson (Oxford) de
vuile oorlog die de Britten in de jaren
vijftig tegen opstandige Mau Mau-re-
bellen voerden, terwijl dezen, Ki-
kuyu, op hun beurt terreur zaaiden
onder het eigen volk.

Patrick Chabal en Jean-Pascal Da-
loz’ Africa Works, Disorder as Political In-
strument, (Indiana University Press,
1999) is een invloedrijke moderne
klassieker over de eigenheid van Afri-
ka. Met aandacht voor de productivi-
teit van economische mislukking en
democratie als windowdressing in sa-
menlevingen die gebouwd zijn op pa-
tronage. En wat winnen Afrikaanse
elites eigenlijk bij chaos?

In Afrika en de vloek van de natiestaat
(Metz, 1994) schrijft Basil Davidson
dat het indelen van de Afrikaanse be-
volking in stammen een Europese
vinding was. Heldere en hiërarchi-
sche tegenstelling vereenvoudigden
het koloniale bestuur.

In Le pouvoir ethnique en Afrique : au-
topsie de la violence hiérarchique (Har-
mattan, 2005) analyseert Gabriël Ma-
dzou, een arts die lang in Brazzaville
werkte, het fenomeen etnisch ge-
weld. De geweldscultuur is een ma-
nier om verandering tegen te gaan en
het belang van de groep voor het alge-
meen belang te kunnen stellen. Hele-
maal gevaarlijk wordt het als etnisch
en politiek geweld elkaars belangen
dienen. (MS)

‘Lang leve de dubbele standaard’
Gesprek met Harvey Mansfield, pleitbezorger van de stoere oer-man

Er moet weer respect voor
mannelijkheid komen én voor het
feit dat man van vrouw van elkaar
verschillen. Aldus de Amerikaan
Harvey Mansfield, die inmiddels
her en der beruchtheid geniet.

NIEUWSLEZEN

WeekBoek werkt samen met Dirk Leymans

http://papierenman.blogspot.com. De berichten zijn daar

in uitgebreide vorm te lezen en op nrc.nl/boekenblog

I N T E RV I E W

SANDRA HEERMA VAN VOSS

N atuurlijk waren ze weer boos.
Filosoof Harvey Mansfield
vond de dag voor ons gesprek
publicisten Stine Jensen en

Stephan Sanders tegenover zich tijdens
een debat in De Rode Hoed, en kreeg van
hen de tegenwind die hij al krijgt sinds
voorjaar 2006, toen zijn boek Manliness
(M a n n e l ij k h e i d in de Nederlandse vertaling)
in de VS verscheen. In Manliness verdedigt
Mansfield de man, de stoere, mannelijke
oerman. De meeste vrouwen, met de ‘ge-
voelige’ mannen – een term van de auteur
– in hun kielzog, vinden dat maar niets.

Het kostte al moeite om voor Manliness
een uitgever te vinden. Bij Yale University
Press durfde een vrouwelijke redacteur
het aan om het manuscript onder haar
hoede te nemen, maar bij andere uitgeve-
rijen ging het volgens Mansfield ook stee-
vast naar een vrouw ter beoordeling, en die
wees het dan af. Na de verschijning ge-
beurde hetzelfde: op één na maakten de
vrouwelijke recensenten er gehakt van.
Bijval kreeg Mansfield vooral uit conserva-
tieve hoek, waar hij al langer ‘een zekere
b e r u ch t h e i d ’ geniet, zegt hij met een glim-
l a ch j e .

Maar Mansfields pleidooi voor een eer-
herstel van mannelijkheid is genuanceer-
der dan de stereotype reacties doen ver-

moeden. Hij ziet mannelijkheid als een
cluster van deels aangeboren, deels gecul-
tiveerde eigenschappen die, als ze niet in
banen geleid worden, uitwegen vinden
waar niemand iets aan heeft. Agressiviteit
leidt dan tot vernielzucht; veroverings-
drang tot seksuele bandeloosheid; idealis-
me en het verlangen om een held te zijn tot
oorlogen en terrorisme. Wordt mannelijk-
heid gekanaliseerd in andere richtingen,
dan kan het tot grootse dingen leiden.
Maar daarvoor moet eerst wel het bestaan
ervan worden erkend.

Zit de man zo in het nauw, tegenwoordig?
„Hij is in de war, omdat de vrouw in de war
is. Vrouwen zijn in verwarring over het
verschil tussen thuis en werk. Die twee we-
relden zijn in conflict met elkaar. Om op je
werk succesvol te zijn, moet je je van aflei-
ding afsluiten; je moet single-minded z ij n ,
gefocused. Om thuis als moeder succesvol
te zijn, moet je juist alles opmerken, en
moet je openstaan voor onderbrekingen.
Kinderen denken dat ze recht hebben op
honderd procent van je tijd. Dat moet je als
moeder niet alleen tolereren, je moet het
verwelkomen. Die twee totaal verschillen-
de levenswijzen zijn voor een vrouw heel
moeilijk samen te voegen. Hieruit vloeit
de verwarring van mannen voort: zij we-
ten niet meer wat vrouwen van ze willen of
verwachten, en ze vinden niet dat ze als
mannen worden gerespecteerd.

„Alle Westerse, democratische landen
zijn momenteel bezig met een experi-
ment: we proberen om een sekseneutrale
samenleving te creëren, waarin mensen
aan hun sekse geen rechten, geen plichten,
geen plaats meer ontlenen. Dat is iets
nieuws. In Plato’s Po l i t e i a en Aristophanes’
Vr o u w e n p a r l e m e n t uit de vierde eeuw voor

Christus wordt er al wel over nagedacht,
maar het is nog nooit geprobeerd. Het is
moeilijk; het is zelfs de vraag of het wel
kán. Toch wordt er nu gedaan alsof het
niets speciaals is. Niemand gaat meer ach-
terover zitten om naar de ‘big picture’ te kij-
ken. Intussen heerst alom verwarring.”

Maar is verwarring slecht? Sommige kop-
pels slagen erin om vanuit die sekseneutra-
liteit tot een nieuwe rolverdeling te komen,
waarbij de man thuis goed tot zijn recht
komt, en de vrouw op de werkvloer.
,,Dat is het ideaal van de sekseneutrale
maatschappij: iedereen kiest wat hem of
haar het beste ligt, en het resultaat is een
soort complementair leven. Ik denk dat de
man die ervoor kiest om thuis te blijven
een uitzondering is, en blijft. De statistie-
ken uit de VS laten zien dat mannen nu on-
geveer eenderde van het huishouden
doen, terwijl ze tweederde van het gezins-
inkomen binnenbrengen. Het merendeel
doet dus niet de helft van het huishouden.
In een sekseneutrale maatschappij bestaat
daar geen rechtvaardiging meer voor; als
een vrouw het wil, heeft ze dus altijd wel
iets aan te merken op haar man. Ze kan
hem gemakkelijk als een ergernis gaan

zien. Dat zorgt voor disharmonie in het
gezin, en voor echtscheidingen. Ik weet
wel dat er ook binnen het huwelijk veel
ongeluk kan bestaan, met name voor vrou-
wen, maar scheiden is meestal niet goed,
noch voor de twee partners, noch voor de
kinderen.”

Biedt mannelijkheid hier een uitweg?
Mansfield lacht even. „Het is geen gemák-
kelijke uitweg. Maar er moet weer erken-
ning of respect voor mannelijkheid ko-
men, en voor het feit dat man van vrouw
van elkaar verschillen. Nu is er voor man-
nelijkheid nauwelijks terrein over: het
mag zich op en rond het sportveld mani-
festeren, en verder uit het zich in idioot ge-
drag, met als enige doel om iedereen te er-
geren. Mannen hebben een verantwoorde-
lijker bezigheid nodig: vader zijn, bescher-
mer zijn. Daarin schuilt voor een man een
groot geluk. Ik heb dat zelf aan den lijve
ondervonden toen mijn kinderen nog
klein waren.

„Vrouwen moeten daarom ophouden
met te beweren dat het hun ideaal is om
onafhankelijk te zijn, van mannen en van
kinderen. Dat is ze door feministen aange-
praat, en het is een grote leugen. Mensen

zíjn niet onafhankelijk – wij zijn parende
dieren, daarin vinden we ons geluk. Een
onafhankelijk leven in die zin is een leven
zonder liefde, want liefde maakt je afhan-
kelijk van een ander. Dat zien feministen
niet. Die zeggen dat het een keuze is. Maar
ik ken veel vrouwen die als twintigers en
dertigers maar wat rondspelen, en die er
dan achter komen dat ze een kind willen,
en dan is het soms te laat. Die vrouwen zijn
mooi, intelligent, het zijn prizes, en toch
hebben ze het moeilijk.”

Maar wat zegt u tegen vrouwen die ervan
overtuigd zijn dat hun vrijere levensstijl ze
gelukkig maakt? ‘Jullie zijn ongelukkig, al-
leen weet je dat zelf nog niet’?
Mansfield, grinnikend: „Dat klopt ja, dat
zeg ik! De vrouwen met wie ik in debat ga,
en voor wie ik dit boek heb geschreven,
zijn doorgaans intelligent en hoog opge-
leid, ze hebben interessant werk. Dat wil-
len ze niet kwijt, en terecht – ik vind ook
dat vrouwen carrières mogen hebben, we
hoeven niet terug naar het oude patriar-
chaat. Het huishouden is door alle techni-
sche vooruitgang ook niet meer zo veelei-
send meer als vroeger, en geboortes en op-
voeden kosten minder tijd. Dus zelfs als je
kinderen hebt, komt er een dag waarop je
iets te doen nodig zult hebben.

„Maar feministen vergeten dat voor een
vrouw die in een supermarkt achter de
kassa zit, ‘werk’ helemaal niet zoveel beter
is dan het huishouden. Die vrouw is thuis
misschien veel gelukkiger. In de VS zijn er
alleenstaande moeders die dankzij een uit-
kering voor hun kinderen kunnen zorgen,
en zij vinden dat léuk, net als het feit dat er
geen vader meer in huis is. Die vaders zijn
vaak weinig bewonderenswaardige types.
Ze zijn onverantwoordelijk, ontrouw.

„Dat is deels ook een erfenis van de sek-
suele revolutie. Op het gebied van seks is
de sekseneutrale samenleving veel minder
geslaagd dan op het werk. Er is getracht
om gelijkheid te bereiken door de dubbele
standaard op te heffen, maar die dubbele
standaard was juist voor vrouwen voorde-
lig. Zíj raken zwanger, zij krijgen vaker ge-
slachtsziekten, en het belangrijkste: hun
harten worden gebroken. Mannen lijden
nu eenmaal minder emotionele schade
door seks. Maar zij raken ook beschadigd
door een te losse seksuele moraal.”

Mannen moet dus weer geleerd worden dat
trouw zijn mannelijk is, en eervol. Wie moet
dat doen?
,,Ouders moeten ermee beginnen natuur-
lijk, maar de verleidingen komen pas later.
Op campussen in de VS zijn er nu h o o k- u p s ,
totaal vrijblijvende seksuele ontmoetin-
gen, en dispuutsfeesten waarop vrouwen
zich in een rij voor de mannen opstellen
om al dan niet voor seks te worden uitge-
kozen. En die vrouwen onderwerpen zich
daaraan! De remedie: zorg dat een man
verliefd op je wordt, en zeg tegen hem dat
je géén seks wilt tot je gaat trouwen, om-
dat je serieus bent. Dat werkt. De enige die
een man dit soort dingen kan bijbrengen,
is de vrouw.”

Harvey Mansfield: Mannelijkheid. Vert. Willem
van Paassen. Meulenhoff, 388 blz. € 25,–

‘Sekseneutraal samenleven is
een gedurfd experiment – de

vraag is zelfs of het wel kán’

O nlangs zag ik Naema
Tahir bij Pauw & Witte-
man haar handen in de
lucht steken en verkla-

ren dat ze geen plant is. Planten
hebben wortels in de aarde, mensen
niet. Onder verwijzing naar Antoine
de Saint-Exupéry zei ze dat ze als
migrant wortels in de lucht had. En
dat ze op een apebroodboom leek.
Ik vond het wel mooi gezegd, al pro-
beerde ik me ook voor te stellen wat
de metafoor nu precies inhield.

Twee weken later hoorde ik een
soortgelijke plantaardige metafoor
uit de mond van een andere schrijf-
ster. Elif Shafak vergeleek zichzelf
tijdens Winternachten met een Toe-
ba, een boom die men volgens de
Koran alleen in het paradijs aan-
treft. De boom staat op zijn kop en
heeft zijn wortels in de lucht in
plaats van in de grond. ‘Ik ben niet
geworteld in een specifieke plaats:
ik voel me verbonden met veel plek-
ken en steden tegelijk. Mijn fictie is
dan ook zowel Turks als kosmopoli-
t i s ch . ’ Shafak zei dat ze geen immi-
grant was, want die wil proberen te
aarden, terwijl zij als nomade een
permanent gevoel van vervreem-
ding meedraagt. Het enige constan-
te voor Shafak bij al die plaatsen
waar ze kwam, was het schrijven, en
ze noemde vliegvelden als een van
de plekken waar ze haar romans vol-
tooide. Ze leeft, zei ze, in een ‘voort-
durend heden’.

Twee schrijfsters met ‘wortels in
de lucht’: Shafak blijft nergens lang
genoeg om echt wortel te kunnen

schieten, Tahir voelt zich met meer-
dere plekken verbonden en wil/kan
daarom niet op één plek wortel
schieten. Beiden leggen de relatie
tussen hun identiteit en de litera-
tuur die zij schrijven. Pak een boek
van Shafak en grote kans dat je op
diverse plekken op de wereld komt,
omdat personages niet stil hebben
gezeten – zo blijken de Turkse en de
Armeense geschiedenis bij elkaar te
komen in een Amerikaans dorp in
De bastaard van Istanbul. Tahir noem-
de haar roman Eenzaam heden ‘het
WRR-rapport in literaire vorm’. In
het eerste hoofdstuk plant het jonge
meisje Dina zichzelf in de grond om
zo letterlijk een poging te doen tot
aarden, maar besluit uiteindelijk de
Britse én Pakistaanse identiteit als
invloeden te erkennen. Precies zoals
Tahir zelf dus, die zichzelf een ‘lo-
pende multiple identity’ heeft ge-
noemd. Ze gebruikt daarbij trou-
wens steeds het Engels, wat nogal
kosmopolitisch klinkt, en natuur-
lijk fraaier dan ‘meervoudige identi-
teit’ wat als een stoornis klinkt.

Hoewel ze dus geregeld over
(meervoudige) identiteit praten en
schrijven, geven beide auteurs ook
aan dat het de kracht van literatuur
is om de hokjesgeest te overschrij-
den en dat ze het juist niet voortdu-
rend over identiteit willen hebben.
‘Ik heb een allergie ontwikkeld voor
het benoemen van de identiteit,’
zegt Tahir, terwijl Shafak vindt dat
‘de gerichtheid op identiteit niet
centraal moet staan binnen de lite-
ratuur’ en constateert dat dit wel ge-

beurt. Shafaks punt wordt pijnlijk
bevestigd in de receptie van Tahir.
De aandacht voor Tahir is groot, en
dat heeft onder meer te maken met
die inderdaad interessante ‘multi-
ple identity’, want over opmerkelij-
ke literaire kwaliteiten hebben we
nog weinig vernomen. Er is een
snufje exotisme nodig – een snufje
Pakistan of Turkije in dit geval – een
mix van oost en west, een derde we-
reldland, islam of een kleurtje voor-
dat je de interessante multiple iden-
tity kan opeisen dan wel (literair)
uitbaten.

Het gevaar met al die aandacht
voor multiple identity is dat het een
tunnelvisie kan veroorzaken. In H P/
De Tijd stond onlangs bijvoorbeeld
een artikel waarin een aantal men-
sen gevraagd werd het succes te ver-
klaren van De vliegeraar van Khaled

Hosseini, waarvan wereldwijd mil-
joenen exemplaren zijn verkocht.
De vraag werd gesteld aan ‘succes-
volle migranten’ van boeiende,
maar ook nogal uiteenlopende ach-
tergronden (Fahra Karimi, Efshan
Ellian, Naema Tahir, Kader Abdo-
lah) in Nederland. Daarmee werd de
verklaring nogal gestuurd: het suc-
ces van het verhaal of een Afghaanse
balling in Amerika móét wel iets
met migratie en identiteit te maken
hebben. Tahir meende bijvoorbeeld
dat Hosseini erin is geslaagd het we-
zenlijke gevoel weer te geven waar-
mee elke migrant in het westen te
maken krijgt: ‘Wij migranten zijn in
een cultuur terechtgekomen waarin
iedereen opnieuw een thuis moet
herwinnen. Ik herken dat wel. Ík
draag ook een multiple identity:
Pakistaans, Brits, moslim, Neder-
lands’.

Ik zie een probleem met deze nei-
ging om je voortdurend te richten
op multiple identity, omdat andere
verklaringen en aspecten van lite-
rair succes zo ondersneeuwen. De
grootste afname van De vliegeraar zit
namelijk niet onder mensen met
ook zo’n multiple identity net als de
hoofdpersoon, maar juist bij, laten
we zeggen, de ‘gewortelde’ Ria uit
de Achterhoek, die geen moslim is
noch grenzen tussen oost en west
heeft overschreden. Natuurlijk is
Ria best nieuwsgierig naar Afghani-
stan, de geschiedenis en het land-
schap en de omgang tussen mannen
en vrouwen daar (‘mondiaal exotis-
me’), maar eigenlijk denk ik dat ze,

net als ik trouwens, vooral ontroerd
is door de vliegervriendschap tussen
twee schattige jongetjes, en de late-
re band tussen een vader en een
zoon die ook samen gaan vliegeren.

De vliegeraar is zo’n heerlijke best-
seller waarin alles op magische wij-
ze hersteld wordt. De volwassen
Amir kan zijn fout van vroeger her-
stellen: hij greep niet in toen zijn
beste vriend verkracht werd, maar
kan diens zoon later wel redden van
verkrachting. Amir kan geen kinde-
ren krijgen, maar precies op het mo-
ment dat hij dit zegt, krijgt hij bij
toeval een kind in de schoot gewor-
pen om voor te zorgen. Zijn moeder,
die hij nooit gekend heeft omdat ze
stierf tijdens zijn geboorte, was lera-
res, en later trouwt hij met een lera-
res. Dat meisje kan op haar beurt
een puberfout herstellen door niet
meer boos weg te lopen van haar ou-
ders, maar nu het gesprek met hen
aan te gaan. De vliegeraar is, kortom
helende literatuur, en het steeds
weer terugkeren van het vliegeren,
bij uitstek iets wat ouders met kin-
deren doen, of het nu in Amerika of
Afghanistan is (dat is de couleur lo-
cale), symboliseert dat helende sen-
timent. Al het gepraat over de (mul-
tipele) identiteit van auteurs ont-
neemt ons het zicht op een andere,
voor de hand liggende verklaring
voor het succes van De vliegeraar. De
vliegeraar is een boek met wortels in
de lucht: sentimentele vlieger-
touwtjes, in dit geval.

Zie ook recensie ‘Eenzaam heden’ p. 10

Zoon overweegt vernie-
tiging laatste Nabokov
Het laatste ongepubliceerde werk
van Vladimir Nabokov staat op het
punt voorgoed vernietigd te wor-
den door zijn zoon Dmitri. Hij
volgt daarmee de wens op van zijn
vader, achterhaalde het Ameri-
kaanse onlinemagazine Slate.
Het moet een duivels dilemma
zijn waarmee Dmitri al lange tijd
kampt. In een kluis in een Zwitser-
se bank bewaart hij sinds ettelijke
decennia een onvoltooid Nabo-
kov-manuscript, op 50 netjes ge-
rubriceerde steekkaarten. De au-
teur had in zijn testament bepaald
dat The Original of Laura, zoals de ti-
tel luidt, nooit gepubliceerd zou
mogen worden, omdat hij het
boek weliswaar had ‘afgewerkt in
zijn hoofd’ maar niet op papier.
Volgens Dmitri gaat het om ‘het
meest geconcentreerde distillaat
van mijn vaders creativiteit.’ To ch ,
zo suggereert Slate, zou hij er stil-
aan toe neigen om binnenkort een
lucifer af te strijken en het manu-
script in het vuur te gooien. Hij
vreest dat de publicatie van The
Original of Laura weer verkeerde in-
terpretaties gaat opleveren, zoals
Nabokov overkwam toen Lolita in
1955 verscheen. (DL)

Boeken populairste
o n l i n e p ro d u c t
Internetgebruikers kopen meer
boeken online dan elk ander pro-
duct. Dat blijkt uit gegevens van
marktonderzoekbureau Nielsen
Online, dat 26.312 mensen onder-
vroeg in 48 landen. Van de onder-
vraagden heeft 41% weleens online
boeken gekocht. Twee jaar geleden
was dat nog 34%. Volgens het bu-
reau valt de stijging vooral te ver-
klaren uit de opkomende markten
in Azië.
Het percentage internetgebruikers
dat online boeken koopt is in
Zuid-Korea het hoogst (58%), op de
voet gevolgd door Duitsland (55%)
en Oostenrijk (54%). (RK)

ra Live praatten de filosoof Bas Ha-
ring (Voor een echt succesvol leven) en
de schrijfsters Naema Tahir (Een-
zaam heden) en Charlotte Mutsaers
(Koetsier Herfst) over hun nieuwe
boek en de rest van hun oeuvre.

Memoires Blair verschij-
nen bij De Bezige Bij
Uitgeverij De Bezige Bij gaat de
memoires uitgeven van de Britse
ex-premier Tony Blair. De uitgeve-
rij heeft de Nederlandstalige rech-
ten gekocht van de Engelse uitge-
ver Random House. Een officiële
publicatiedatum voor de memoi-
res is nog niet vastgesteld, maar
het manuscript wordt eind 2009,
begin 2010 verwacht. De Neder-
landse uitgave zal tegelijkertijd
met de Engelse en Amerikaanse
edities verschijnen. (R K)

Website van de week:
ko m r i j . bl og s p o t . c o m
Schrijver, dichter en bloemlezer
Gerrit Komrij is zaterdag een web-
log gestart. Lucifer in het hooi b e va t
korte stukjes, meningen en op-
merkingen over de beschaving, de
letterkunde en de actualiteit, die
allen maar uit de koker van Komrij
lijken te kunnen komen. Op dag
één plaatste de schrijver in zijn en-
thousiasme negen berichten.

Een karakteristiek citaat: ‘Ik zit
wel eens tussen mijn boeken en
merk dan ineens dat ik wezenloos
naar de ruggen zit te staren. Wat is
dát allemaal? (...) Ik wil gewoon
niet toegeven dat op zo’n moment
achter de ruggen echt geen bood-
schap voor me ligt verscholen.’

Het is niet de eerste keer dat
Komrij aan het bloggen slaat: tij-
dens het maken van zijn bloemle-
zing, geput uit vijf eeuwen kinder-
poëzie, berichtte hij in juni vorig
jaar vanuit de Koninklijke Biblio-
theek over het vorderen van de ar-
beid. (DL)

Met medewerking van Reinier Kist en
Dirk Leyman
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Harvey Mansfield
Filosoof Harvey C. Mansfield (75) doceert sinds
1962 politieke wetenschappen aan Harvard
University. Hij maakte naam met studies over
onder meer Plato, Aristoteles en Machiavelli,
en publiceert in The Wall Street Journal en Ti m e s
Literary Supplement. Door zijn conservatisme,
een uitzondering binnen de Amerikaanse po-
litieke wetenschappen, is Mansfield uitge-
groeid tot een invloedrijk lid van de rechtse
academia. Zelf verklaart hij zich schatplichtig
aan politiek filosoof Leo Strauss (1899-1973),
die wordt gezien als een van de grondleggers
van het Amerikaanse neoconservatisme. Sa-
men met zijn vrouw, de vorig jaar overleden
Delba Winthrop, vertaalde Mansfield werk
van Alexis de Tocqueville.
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