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Hubris in
Hollywood

Oprah Winfrey vanaf de jaren tachtig tot
heden Fo t o ’s AP/AFP

S A N D R A  H E E R M A  VA N  VO S S

m Kitty Kelley:O p ra h . A Biography,
Crown, 525 blz. € 29,99. Vertaald
door Bep van Tein e.a. Sijthoff, 512
blz., 19,95
m Nicole LaPorte:The Men Who
Would Be King. An almost epic
tale of moguls, movies, and a
company called
D r e a m Wo r k s . Houghton
Mifflin Harcourt, 491 blz., €
2 7, 9 9

O
prah Gail
Wi n f r e y,
een 15-jari-
ge scholie-
re uit Na-

shville, komt in 1969
voor het eerst in Holly-
wood. Op de Walk of
Fame voor Grauman’s
Chinese Theatre
knielt de slimme, niet
bijzonder mooie pu-
ber, het ontkroeste
haar in een strakke
scheiding, neer bij de
blinkende tegels van ’s
werelds grootste film-
sterren en zegt tegen
zichzelf: ‘Op een dag
heb ik hier mijn eigen
s t e r. ’ Als ze een jaar later
eerste wordt in een voor-
drachtwedstrijd, verge-
lijkt ze dat in de school-
krant met ‘het winnen van
een Oscar’.

Zo was Oprah Winfrey, en
zo is ze nog altijd: rotsvast
overtuigd van haar eigen bijzon-
dere gaven en haar recht op suc-
ces. De klasgenoten die achter haar
rug om gniffelden over zoveel ei-
gendunk, heeft ’s werelds rijkste en
beroemdste zwarte vrouw inmiddels
afdoende de mond gesnoerd.

En hen niet alleen. De honderden werk-
nemers van Harpo, Winfreys productiemaat-
schappij annex tv-studio in Chicago, en van
haar glossy O, The Oprah Magazine zijn contractu-
eel gebonden aan levenslange zwijgplicht over
hun bazin. Collega’s uit Winfreys beginjaren
houden ook liever hun mond – je zal maar voor
de rechter gesleept worden door de tv-ster wier
vermogen volgens de laatste schattingen 2,4
miljard dollar bedraagt. Daarbij heeft Oprah
Winfrey zo’n grote invloed op het koopgedrag
van haar devote, merendeels vrouwelijke pu-
bliek, dat wie in de VS iets aan te prijzen heeft –
een boek, een film, luxe beddengoed: de lijst
van producten die al hebben geprofiteerd van
‘het Oprah-effect’ is eindeloos – haar beter te
vriend kan houden.

Voor auteur Kitty Kelley, bekend van haar vi-
leine biografieën van onder anderen Frank Si-
natra en de familie Bush, moet het waas van
mysterie dat zo rond Winfreys levenswerk – het
opzetten en uitbouwen van haar eigen ‘merk’ –
blijft hangen een grote ergernis geweest zijn. Ze
probeert deze enorme lacune in het hart van
haar boek te verbloemen door breed uit te pak-
ken met de weinige scoops die haar jaren van re-
search wel hebben opgeleverd: volgens een paar
uit de school klappende familieleden, onder wie
Winfreys (niet-biologische) vader Vernon en
haar tante Katharine, groeide Winfrey minder
dirt-poor op dan ze later in interviews placht te
vertellen. Die interviews zijn Kelleys enige ma-
teriaal waar het Oprah Winfrey zelf betreft, en
ze citeert er veelvuldig uit.

O prahs versie van haar levensverhaal is
een sprookje vol life-changing moments. Op
elk dal volgt een inzicht, een innerlijke

verandering en een nieuwe start; net zoals ze
menige gast in haar talkshow voorhoudt, heb-
ben ook de zwarte episodes Winfrey uiteinde-
lijk dichterbij zichzelf gebracht.

Ook ontdaan van deze spirituele franje blijft
Winfreys leven een verbazingwekkend
rags-to -riches verhaal. Kind van een labiele tie-
nermoeder; seksueel misbruikt door onder an-

deren haar lievelingsoom; ongewenst zwanger
op haar vijftiende; ruime ervaring met racisme,
ongelukkige liefdes, drugsgebruik en vraat-
zucht. Tegen de tijd dat de brutale, zwaarlijvige
presentatrice van AM Chicago, een lokaal och-
tendprogramma voor huisvrouwen, halverwe-
ge de jaren tachtig boegbeeld werd van de lan-
delijk uitgezonden Oprah Winfrey Show, had ze
zich dus wel degelijk uit de goot omhoog ge-
werkt.

Kelley is echter vastbesloten om het idool een
kopje kleiner te maken, en concentreert zich in

haar boek vooral op Winfreys mislukkingen en
minder goeie eigenschappen. Ondanks een
veelbelovende start als actrice (in The Color Pur-
ple, zie inzet) is Winfrey geen echte filmster ge-
worden. Ze geeft minder geld aan goede doelen
dan haar vrijgevig imago doet vermoeden. Ze
jokt. Ze mokt. Ze vult haar huizen met kitsch,
en trekt liever met vrouwen op dan met haar
volgens getuigen zuiver platonische verloof-
de-voor-de-vorm, de ‘oersaaie’ Stedman Gra-
ham.

Het zal allemaal best, maar daarmee blijft

Wi n f r e y ’s onmiskenbare succes onderbelicht en
onverklaard. Wat doet ze wél goed? Wat is haar
geheim? Waarom slaat haar ‘bizarre mix van
plat materialisme en opbeurende spiritualiteit’,
zoals Kelley het samenvat, zo goed aan dat

tv-kijkers uit alle contreien dieettips overne-
men van een vrouw die zelf al sinds jaar en

dag ‘jojoot’?
Een deel van het antwoord valt te des-

tilleren uit een fascinerend boek over
een andere tak van de Amerikaanse

entertainmentindustrie. Nicole
LaPortes The Men Who Would Be

King is een nauwgezette, span-
nend geschreven reconstructie

van de opkomst en ondergang
van wat hét moderne multi-

mediabedrijf van Hollywood
had moeten worden:
DreamWorks, de studio
waarin filmproducent Jef-
frey Katzenberg, mu-
ziek-miljardair David
Geffen en filmgenie Ste-
ven Spielberg in 1994
hun krachten bundel-
den.

Hun motieven voor
samenwerking ver-
schilden. Katzenberg,
die de Disney Studios
bijna eigenhandig
nieuw leven had inge-
blazen maar er gepas-
seerd was voor een ho-
ge functie, was uit op
wraak: DreamWorks
moest Disney verslaan
als grootste producent
van animatiefilms. Gef-
fen had zin om zijn haai-

entanden ook in de film-
industrie te laten zien.

Van Spielberg, die zich
dankzij een comfortabele

overeenkomst met Univer-
sal tot dan toe weinig met

aardse zaken als de promotie
en distributie van zijn films

had hoeven inlaten, begrepen
mensen niet waarom hij ervoor

koos om zijn reputatie op het spel
te zetten; LaPorte houdt het erop

dat hij het op zijn 47ste tijd vond om
op eigen benen te staan, in plaats van

altijd onder en voor anderen te moeten
werken. In zijn studio zou de kunst pre-

valeren, niet het geld, en zouden filmma-
kers het respect krijgen dat ze verdienen.
Van de drie is Spielbergs rol de meest gecom-

pliceerde. Aan de ene kant zorgden zijn naam
en faam in de filmwereld ervoor dat ‘talent’, zo-
als dat in Hollywood-jargon heet, zich in groten
getale aandiende: schrijvers, regisseurs en ster-
ren stonden bij DreamWorks in de rij. Maar de
meesten van hen kregen Spielberg nauwelijks te
zien. In plaats van zich te gedragen als mentor,
bemiddelaar en boekhouder – kort gezegd: als
een studiobaas – bleef hij in de eerste plaats zelf
kunstenaar, die geregeld voor andere studio’s
werkte, maandenlang op locatie verdween en
net zoveel geld uitgaf als hij nodig achtte. Gef-
fen en Katzenberg spraken hem er niet op aan:
Katzenberg had zijn handen vol aan het opjut-
ten van de animatiestudio, en Geffen hield zich
liever verre van het dagelijkse kantoorgedoe.

Spielbergs status wordt door LaPorte mooi
geïllustreerd met een anekdote over het maken
van het Tweede Wereldoorlogsepos Saving Priva-
te Ryan. In de zomer van 1996 wordt er groeps-
gewijs aan het scenario gesleuteld. In Spielbergs
kantoor in Los Angeles zitten scriptschrijver
Robert Rodat, de producenten en hoofdrolspe-
ler Tom Hanks; Spielberg zit in zijn zomerhuis
in de Hamptons. „Wat is er geschrapt?” vraagt
hij de groep via een videoscherm. Het script is
nog te lang. „Nou”, aarzelt Rodat, „ik dacht dat
Miller [de rol van Hanks, red.] dood moest
gaan.” Bij medeproducent Paramount vonden
de ‘suits’ dat te deprimerend voor het publiek.
„Jazeker moet hij dat”, zegt Spielberg. En zo ge-
s ch i e d d e .

O nder meer door het succes van Saving Pri-
vate Ryan bij publiek én critici leek
DreamWorks even definitief op de kaart

gezet als leverancier van kwalitatief hoogstaand
drama – maar die appel verzuurde snel toen
bleek dat een groot deel van de winst naar Spiel-
berg en Hanks persoonlijk ging. Toen Ry a n ver-

Z O M E R E D I T I E
‘The world is flat’ van Thomas Friedman in De Oogst, interview met

Floortje Zwigtman en de briljante absurdist Flann O’Brien

Oprah Winfrey, Steven Spielberg en het
managen van de vermaaksfabrieken

In haar nieuwste biografie probeert
roddelkoningin Kitty Kelley het
televisiefenomeen Oprah Winfrey
zwart te maken. Maar voor het
verklaren van Winfreys succes is
een boek over Spielberg geschikter.
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Jack Goody: Re-
naissances. The
one or the many?
Cambrdige Uni-
versity Press,
322 blz. € 23,50

Een komen en gaan van Renaissances
Twee hoogleraren halen Europese exclusiviteitsgedachten onderuit

Ook andere culturen kenden
Renaissances, en culturele
zuiverheid is fictie. Jack Goody
en Peter Burke, hooggeleerde en
hoogbejaarde wetenschappers,
zetten vraagtekens bij de bakens
van ons cultuurbegrip.

Wetenschapper meet de tijd met behulp van een waterklok. Tekening uit het 14de-eeuwse, Syrische
manuscript ‘Au to m a t a ’ Uit ‘Islamic Art & Patronage’, Rizzoli.
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volgens werd gepasseerd voor de Os-
car voor beste film, drong het einde-
lijk door dat ook DreamWorks voort-
aan zou moeten ‘m o d d e r v e ch t e n ’, zo-
als Spielberg het lobbyen bij de leden
van de Academy misprijzend noem-
de.

Oprah Winfrey heeft de tegenover-
gestelde houding. Het ‘m o d d e r v e ch -
ten’ zit haar in het bloed; in de wereld
van de commerciële televisie is het de
norm. Ze stootte haar talkshow naar
de top door de eerste jaren de ranzig-
ste onderwerpen die toen denkbaar
waren aan te pakken. Hoeren en pooi-
ers, sekteleden, incestslachtoffers,
travestieten – alles was goed, als de
mensen maar keken. Later zocht ze
meer verdieping, en begon ze onder
meer een fenomenaal succesvolle
boekenclub, maar juist door die plat-
vloerse start voelden ook niet-lezers
zich aangesproken, en durfden de
drempel van het lezen van romans te
nemen.

Daarbij is Winfrey openlijk, in
plaats van heimelijk zoals Spielberg,
op geld belust. Achttien jaar lang liet
ze haar zaken regelen door advocaat,
manager en beschermheer Jeff Jacobs,
een ‘piranha’ in Winfreys eigen woor-
den, die er onder veel meer voor zorg-
de dat ze behalve presentatrice ook
poducer en eigenaar van haar talk-
show werd. Jacobs’ motto ‘Het gaat er
niet om hoeveel je verdient, maar
hoeveel je eraan overhoudt’ vormt de
basis van Winfreys fortuin, en had
ook bij DreamWorks niet misstaan als
waarschuwende tegelspreuk aan de
muur. Ze heeft hem inmiddels ont-
slagen; nu is ze eigen baas.

Volgens LaPorte ging DreamWorks
uiteindelijk ten onder aan hubris,
overmoed. De drie bazen, met Spiel-
berg voorop, dachten te vaak en te ge-
makkelijk dat er goud uit hun han-
den kwam, en sleurden hun omge-
ving mee in die jubelstemming totdat
een blik op het kasboek hen weer op
aarde deed landen. Ze wilden te veel,
van alles. In 2008 viel het drietal uit
elkaar. Spielberg bleef speelfilms ma-
ken met DreamWorks en Katzenberg

Moddervechten zit haar in het bloed

Oprah Winfrey en Steven Spielberg in juni 2010 bij een prijsuitreiking in Cul ve r
City, Californië Foto Christopher Polk/Getty Images/AFP
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M I C H I E L  L E E Z E N B E R G

m Jack Goody: Renaissances: The one or the
many? Cambridge University Press, 322 blz., €
23,50.
m Peter Burke: Cultural hybridity. Polity Press,
142 blz, €10.- (pbk).

‘H
ybriditeit’ is het deftige acade-
mische woord voor de vermen-
ging en versmelting van cultu-
ren. Je vindt de notie vooral te-
rug bij romanciers zoals Sal-

man Rushdie en bij literatuurwetenschappers,
maar het verschijnsel is natuurlijk veel wijder
verbreid. Dankzij auto en vliegtuig, dankzij sa-
telliettelevisie en internet hebben we tegen-
woordig snellere en intensievere uitwisseling,
met de rest van de wereld dan ooit tevoren.

Maar contact en vermenging van culturen is
natuurlijk een veel ouder verschijnsel. Veel din-
gen die we als oerhollands ervaren blijken bij
nader inzien van vreemde herkomst. De aardap-
pel komt uit Zuid-Amerika, de tulp uit Turkije,
en kaas uit het Nabije Oosten. Door dergelijke
contacten wordt het ook moeilijker om vast te
houden aan duidelijk omlijnde culturele identi-
teiten. Het onderscheid tussen Nederlanders en
Duitsers spreekt voor voetballiefhebbers van-
zelf, maar in cultureel en taalkundig opzicht
valt een duidelijke Nederlands-Duitse grens on-
mogelijk te trekken. Toen prinses Máxima ver-
kondigde dat dé Nederlandse identiteit niet be-
staat, had ze niet alleen volkomen gelijk; haar
observatie was zelfs tamelijk triviaal.

Vanwaar dan de heisa die haar opmerking
veroorzaakte? Als al dat gepraat over zuivere en
vastliggende identiteiten aantoonbaar flauwe-
kul is, waarom houden zoveel mensen er dan
aan vast? Is het geloof in nationale identiteit een
hedendaags equivalent van wat religie volgens
marxisten was: opium voor het volk?

De Britse cultuurhistoricus Peter Burke, on-
der meer auteur van een klassiek geworden stu-
die van de Italiaanse Renaissance (1972), geeft
nu in een onlangs als paperback verschenen
boekje een verfrissend perspectief op zulke pro-
cessen van culturele globalisering. Zijn argu-
ment berust niet op modieuze postmoderne of
postkoloniale slogans uit filosofie of literatuur-
wetenschap, maar op historisch onderzoek. Cul-
tural hybridity getuigt in al zijn bondigheid van
een verbijsterend brede kennis. Burke put zijn
voorbeelden met even groot gemak uit de Euro-
pese cultuurgeschiedenis als uit die van Latijns
Amerika of Oost Azië. Maar die belezenheid
staat de leesbaarheid van dit informele en per-
soonlijke essay niet in de weg.

Verhelderend is Burkes beschrijving van cul-
tuurcontact in taalkundige termen van bijvoor-
beeld vertaling en creolisering. Creooltalen als
het Afrikaans zijn ontstaan uit de vermenging
van het Nederlands met inheemse talen; op een
soortgelijke manier ontstaan uit contacten tus-
sen bestaande tradities geheel nieuwe, hybride
culturen. Burke voert deze taalkundige beeld-
spraak nog verder. Zoals veel Nederlanders van-
daag de dag meertalig zijn, concludeert hij, zo
zullen de mensen ook steeds meer in cultureel
opzicht meertalig worden, ofwel ‘meerculture-
lig’. Die conclusie staat haaks op de talrijke pes-
simistische toekomstscenario’s over een ver-
meende wereldwijde Amerikanisering of ‘Co-
ca-kolonisatie’ van de cultuur. Zulke visies on-
derschatten volgens Burke de creativiteit van
culturele en andere vertalingen.

Toch is Cultural hybridity niet simpelweg een
bejubeling van de versmelting van culturen.
Volgens Burke gaat daarin immers ook veel
waardevols verloren. Bovendien, vervolgt hij,
volgen op perioden van versmelting en contact
dikwijls negatieve reacties, die gepaard kunnen
gaan met zuiveringen van talen, tradities, of ter-
ritoria. Dat roept de vraag op in hoeverre die ne-
gatieve reacties verankerd zijn in ons heden-
daagse taalgebruik dat zuivere nationale identi-

teiten als vanzelfsprekend veronderstelt, en in
hoeverre ze worden bevestigd in zulke domi-
nante begrippen als ‘volk’, ‘cultuur’, ‘traditie’,
enzovoort. Over deze vragen laat Burke zich
nauwelijks uit, wat jammer is; maar je kunt na-
tuurlijk ook niet teveel verwachten van een
tekst van nog geen 120 bladzijden.

Ook de Italiaanse Renaissance valt op te vat-
ten als een hybride vermenging van vroegmo-
derne Italiaanse cultuur met tradities van de
klassiek-Griekse oudheid en islamitische na-
tuurwetenschappen. Zo’n perspectief leidt tot
geheel nieuwe vragen van meer vergelijkende
aard. Al in zijn eerste studie over de Renaissance
had Burke het vroegmoderne Italië vergeleken
met de republiek der Nederlanden en met

17de-eeuws Japan. Dergelijke vergelijkingen
roepen de vraag op in hoeverre de (West-) Euro-
pese Renaissance überhaupt een wereldhisto-
risch unieke gebeurtenis is.

Om die vraag draait Jack Goody’s Re n a i s s a n c e s :
The one or the many? Goody, een van de meest
vooraanstaande Britse antropologen van de af-
gelopen eeuw, is inmiddels negentig, maar hij is
nog altijd productiever dan menig collega in de
bloei van zijn carrière. Re n a i s s a n c e s volgt op eer-
dere veelzeggende titels als The East in the West
en The Theft of History, en is voorlopig de laatste
zet in een omvangrijke kritiek op de diepe euro-
centrische aannames van de moderne westerse
geschiedschrijving en sociale wetenschappen.

M et name de gedachte dat de Europese
moderniteit gekenmerkt wordt door
een wereldwijd uniek proces van ratio-

nalisering, zoals verkondigd door de socioloog
Max Weber, moet het hier ontgelden. Goody
valt frontaal de volgens hem wijdverbreide visie
aan dat de Renaissance niet alleen een unieke
opbloei van kunsten en wetenschappen kende,
maar ook een wereldhistorisch cruciale fase
markeert in de ontwikkeling van het westers

kapitalisme, dat een uniek-Europese seculiere
rationaliteit zou weerspiegelen. Zulke loftui-
tingen werpen volgens hem de verhoudingen
van de 19de eeuw, toen het kapitalistische Euro-
pa inderdaad een voorsprong had, ten onrechte
terug op de vroeg-moderne wereld.

Het idee van een Renaissance als een cultureel
ontwaken uit de duistere Middeleeuwen, be-
toogt hij, is onderdeel van een modern, seculier
en etnocentrisch Europees zelfbeeld. Op zich is
dat geen groot nieuws. Er bestaan al lang stu-
dies die de tegenstelling tussen duistere Mid-
deleeuwen en verlichte Renaissance nuanceren.
Al in 1927 betoogde Charles Homer Haskins in
zijn klassieke studie over de ‘Renaissance van de
twaalfde eeuw’ dat de Italiaanse Renaissance

een minder radicale breuk met het verleden
vormde dan werd aangenomen.

Maar Goody betwist niet zozeer het bijzonde-
re karakter van de Europese Renaissance. Even-
min staat hij lang stil bij de Europese schat-
plichtigheid aan de Arabische natuurweten-
schappen, of aan het Indiaas-Arabische decima-
le getallenstelsel, dat vanaf de 13de eeuw het La-
tijnse decimalenstelsel verving. Dergelijke in-
vloeden neemt hij haast voor lief. In plaats daar-
van biedt hij vooral een breed overzicht van de
diverse episodes van culturele wederopleving in
de diverse geletterde tradities van Oost en West.
Dat alleen al maakt van Re n a i s s a n c e s een belang-
wekkend boek.

Wie gelooft dat de Europese Renaissance
wordt gekenmerkt door een unieke opbloei van
wetenschappen, kunsten en gesproken dialec-
ten, en de nieuwe humanistische belangstelling
voor de heidense oudheid, zal verrast opkijken
van India in de Gupta-periode (320-600) en van
China onder de Song-dynastie (960-1279), waar-
in respectievelijk de klassieke Sanskriettradities
en de idealen van het confucianisme herleefden;
ook kenden deze tijdperken een opbloei van de
wetenschappen en een seculiere kritiek op ge-

vestigde religieuze tradities.
Goody’s argument berust vooral op zijn eigen

eerdere onderzoek naar geletterde en schriftlo-
ze samenlevingen. Volgens hem weerspiegelt de
heropleving van antieke oudheden een algeme-
nere neiging van schriftsamenlevingen in van
tijd tot tijd terug te kijken op hun geschreven
traditie.

S oms neemt Goody’s betoog erg grote stap-
pen in tijd en ruimte – maar dat is onver-
mijdelijk bij zo’n omvattende onderne-

ming. Wel is het jammer dat hij soms zijn eigen
analytische kader uit het oog verliest. Zo bekijkt
hij achtereenvolgens de belangrijkste episodes
van teruggrijpen op het klassieke erfgoed in de
islamitische, Joodse, Indiase en Chinese tradi-
ties. Deze hoofdstukken, deels samen met de
germanist Stephen Fennell geschreven, zijn
vooral cultuurhistorisch van karakter; ze gaan
niet langer in op de economische kenmerken
van het vroege kapitalisme. Ze bevatten talrijke
interessante suggesties, bijvoorbeeld dat in Chi-
na bewegingen van zelfvernieuwing doorgaans
een archaïserende vorm aannamen, en daardoor
tot aan de 19de eeuw geen ideologie van moder-
nisering ontwikkelden.

Merkwaardig genoeg citeert Goody hier
Orhan Pamuks roman Ik heet karmozijn alsof het
een historische bron betreft. Pamuks roman is
niet alleen moderne fictie over het vroeg-mo-
derne verleden; erger is dat hij precies het euro-
centrisme uitstraalt dat Goody juist wil bestrij-
den. Pamuk beschouwt het perspectief in de
schilderkunst als een zuiver Europese uitvin-
ding, terwijl Goody elders instemmend een re-
cente studie citeert die het belang van de Arabi-
sche wetenschapper Ibn al-Haytham (gestorven
in 1039) voor de ontwikkeling van het perspec-
tief benadrukt.

Dat zijn kleinigheden. Een veel groter pro-
bleem is Goody’s visie op India als een in wezen
tijdloze samenleving. Volgens hem kent India,
anders dan Europa, geen radicale culturele
breuk tussen voormoderne traditie en anti-tra-
ditionele moderniteit. Maar die visie legt een
veel te sterke nadruk op de continuïteit van het
Sanskriet als medium van Indiase geleerdheid.
Aan de Moghulheerschappij, die in etnisch op-
zicht Turks en in cultureel opzicht Perzisch
was, en die chronologisch de Europese Renais-
sance overlapte, wijdt Goody welgeteld één
bladzijde. Ook botst Goody’s opvatting dat het
Sanskriet als cultuurtaal nooit is uitgestorven,
met recenter inzicht van indologen als Sheldon
Pollock, dat het Sanskriet al vóór de Britse Euro-
pese overheersing was verdwenen als dominan-
te en dynamische culturele traditie.

Zo reproduceert Goody ongewild de mythe
dat India stagneerde en slechts uit die voormo-
derne sluimer werd gewekt door Europese inva-
sies. Ook herhaalt hij klakkeloos het wijdver-
breide beeld dat het Ottomaanse rijk voor de
Europese bemoeienissen van de 19de eeuw
slechts een eeuwenlange stagnatie vertoonde.

Zulke mythen over tijdloze of stagnerende
voormoderne rijken behoren niet alleen tot de
zelfrechtvaardiging van koloniale heersers en
nationale bewegingen; ze roepen ook vragen op
over het wereldwijde karakter van de moderni-
teit. Is, zoals Goody suggereert, de terugblik op
de oudheid slechts een periodiek verschijnsel;
of markeren de diverse Renaissances van de
vroegmoderne wereld een onomkeerbaar pro-
ces van modernisering? Een verwante vraag is of
diepgaande veranderingen in technologie of
schriftcultuur, zoals de uitvinding van de boek-
drukkunst, hebben geleid tot duurzame ver-
schuivingen in de verhouding tussen geschre-
ven en gesproken talen.

De Europese renaissance zag de emancipatie
van talen als het Frans en Italiaans ten opzichte
van het Latijn. In India zie je iets later een ver-
vanging van Sanskriet en Perzisch door talen als
het Urdu; en in China werden in dezelfde peri-
ode aarzelende pogingen gedaan om het klas-
siek geschreven Chinees te vervangen door een
nieuwe geschreven literaire taal die dichter bij
de gesproken omgangstaal stond.

Goody geeft hooguit een begin van een ant-
woord op dergelijke vragen. Zodoende biedt Re -
naissances net iets teveel een samenvatting van
bestaande cultuurhistorische inzichten, en net
iets te weinig een eigen vernieuwende synthese.
Maar als voorlopige afronding van een leven-
lang onderzoek naar de rol van het schrift in sa-
menlevingen, en als proeve van de intellectuele
vermogens van een 90-jarige, verdient het een
eerbiedige bewondering.

Zie hier een adembenemend breed
overzicht van de diverse episodes van
culturele wederopleving in de diver-
se geletterde tradities van Oost en
West, aldus Michiel Leezenberg.

› Z I E  PA G I N A  3

Niets is te dol in Janssens tweede
dichtbundel, maar anders dan in
haar eerste, mikt ze nu raak en be-
heerst, schrijft Arie van den Berg.

› Z I E  PA G I N A  8 Zo bouw je een fortuin: ‘Het gaat er niet om hoeveel
je verdient, maar hoeveel je eraan overhoudt’

‘Als u er niets aan vindt, dan deugt u
niet’, aldus de vertaler van deze de-
buutroman die na 35 jaar gelukkig is
heruitgegeven, aldus Rob van Essen.

› Z I E  PA G I N A  9

B OT S I N G  D E R  E G O ’ S :

S P I E L B E R G ,  W I N F R E Y  E N

D E  K L E U R  PA A R S

Toen prinses Máxima verkondigde dat dé Nederlandse identiteit
niet bestaat, had ze niet alleen volkomen gelijk; haar observatie

was zelfs tamelijk triviaal

Amerika, Amerika! Douane, 56 blz. €
10 , -
Bloemlezing ter gelegenheid van
Poetry International. Naast Ameri-
ka-gedichten van onder anderen
Walt Whitman en Emily Dickinson,
werk van de optredende dichters Jana
Beranová, Joop van den Bos, Ayatol-
lah Musa, Ramsey Nasr, Jan Ouden-
aarden, Harry Vaandrager, Peggy Ver-
zett en Rien Vroegindeweij.

H. H. ter Balkt: Onder de bladerkro-
nen. De Bezige Bij, 80 blz. € 17, 5 0
Nieuwe bundel van P.C. Hooftprijs-
winnaar 2003 H. H. ter Balkt met vol-
gens de uitgever ‘poëzie, niet bitter
of nihilistisch, maar strijdbaar, kri-
tisch en hoopvol’.

Cato: Tegen het moreel verval.
Vert. Vincent Hunink, Voltaire, 162 blz.
€ 19 , 9 0
Verzamelde prozafragmenten van de
Romeinse politicus Marcus Porcius
Cato (234-149 v. Chr.). Tegelijk ver-
schenen de verzamelde prozafrag-
menten van Claudius Quadrigarius &
Cornelius Sisenna: De schoonheid van
s t r ij d , eveneens in een vertaling van
Vincent Hunink. (116 blz. € 19,90).

Marijke Hanegraaf: R e s t ru i m te .
De Arbeiderspers, 72 blz. € 17, 9 5
Derde dichtbundel van Marijke Ha-
negraaf (1946) draait om het ‘onbe-
stemde en toch onmisbare’.

Rudy Kousbroek: Opgespoorde won-
d e re n . De fotosyntheses verzameld.

PAS VERSCHENEN

‘She is so fine’, zei producer Quin-
cy Jones tegen Steven Spielberg,
nadat hij tijdens een zakenbezoek
aan Chicago ene Oprah Winfrey
op televisie gezien had. „Ze is dik
en energiek. Heel energiek.”
Spielberg was bezig met de cas-
ting voor zijn verfilming van Alice
Walk er s’ roman The Color Purple,
en Jones haalde hem over om
Winfrey auditie te laten doen voor
de tragische, cruciale bijrol van
So f i a .
Winfrey keerde onmiddellijk terug
van de afvalboerderij waar haar
strijd tegen de kilo’s net een nieu-
we fase was ingegaan, deed audi-
tie, en sprong schreeuwend van
vreugde op Spielbergs bank op en
neer toen hij haar vertelde dat ze
was aangenomen.
De filmopnamen in de zomer van
1985 noemde Winfrey later de ge-
lukkigste tijd van haar leven, al
vielen de racistische en geweldda-
dige scènes haar soms zwaar.
Spielberg was onder de indruk
van Winifreys improvisatietalent,
maar toen de film af was, weiger-
de hij om haar naam op het affiche
te zetten; ze was nog niet bekend
genoeg.
Winfrey werd genomineerd voor
een Golden Globe en een Oscar,
maar ze vergaf Spielberg zijn
omissie nooit.
Toen ze twintig jaar later zelf een
musicalversie van The Color Pur-
ple produceer-
de, prijkte er
maar één
naam op de
borden boven
Broadway: die
van haar.
Spielberg was
niet op de pre-
mière.

stortte zich bij DreamWorks Anima-
tion op de 3D, maar geen van beide
bedrijven kan zonder steun van gro-
te, gevestigde studio’s.

Nu de machtsgreep van dit drietal
is mislukt, is er in Hollywood wel-
licht ruimte voor een koningin. Win-
frey heeft aangekondigd in septem-
ber 2011 te zullen stoppen met haar
talkshow, en is bezig haar eigen
tv-zender op te zetten: OWN, het
Oprah Winfrey Network. Het hoofd-
kantoor staat in Los Angeles. De voor-
spellingen voor OWN in de pers zijn
wisselender dan ze voor DreamWorks

waren; in tegenstelling tot Spielberg
is Oprah Winfrey onder journalisten
een omstreden personage, met even-
veel haters als liefhebbers.

Misschien is dat maar goed ook.
Misschien dankt ze daar de kern van
nederigheid aan waar ze op televisie
nog vaak blijk van geeft. Als Winfrey
meeblèrt met Celine Dion of met haar
ogen rolt van genot na het proeven
van een verboden dikmaker, lijkt ze
even net zo ‘gewoon’ als haar pu-
bliek.

S A N D R A  H E E R M A  VA N  VO S S

Augustus, 414 blz. € 39,90
Opgespoorde wonderen, Verborgen ver-
w a n t s ch a p p e n en Het raadsel der herken-
ning, Kousbroeks proza over gevon-
den foto’s, bijeengebracht in een fraai
gebonden boek. ‘Meekijken met
Kousbroek is een verrassende con-
frontatie met wat zichtbaar is, maar
o n wa a r s ch ij n l ij k ’ (Arie van den Berg
in boeken 07.12.07).

Jonathan Lyons: Het huis der Wijs-
heid. Hoe Arabieren de westerse be-
schaving hebben beïnvloed (The Hou-
se of Wisdom. How the Arabs trans-
formed Western Civilization). Vert.
Ruud van de Plassche en Jan van de
Westelaken, Bulaaq, 336 blz. € 29,50
Studie van de Amerikaans journalist
Jonathan Lyons naar de oosterse in-
vloeden op de westerse cultuur en
wetenschap. ‘Doordat hij veel van de
bestaande specialistische kennis en
nieuwe inzichten naast elkaar zet, zie
je goed hoeveel vernieuwend weten-
schappelijk werk islamitische geleer-
den verrichtten en hoeveel het vroeg-
moderne Europa daaraan te danken
heeft’ (Michiel Leezenberg in Boe-
ken, 29.5.09).

Romani Rose: De nationaalsocialisti-
sche volkenmoord op Sinti en Roma
(Der nationalsozialistische Völker-
mord an den Sinti und Roma). Vert.
Rob Pijpers, Verbum/Stichting Afwik-
keling RSR, 324 blz. € 29,50
Catalogus van de permanente exposi-
tie in blok 13 van het Staatsmuseum
Auschwitz-Birkenau over de vervol-

ging en genocide
op de Sinti en
Roma in WO II.
Tegelijk versche-
nen met Zicht op
verleden. Vervol-
ging en deportatie
van de Sinti en Ro-
ma in Nederland
1940-1945, ge-
schreven door
Carry van Lakerveld (24 blz. € 15,95).

George Schouten: De achterkant van
Z o m e rga s te n . Nieuw Amsterdam, 160
blz. € 14 , 9 5
Pierre Janssen was op 3 juli 1988 de
eerste gast. Sindsdien is het tv-pro-
gramma Zomergasten een begrip. Ge-
orge Schouten, tot 2008 vijftien jaar
lang regisseur van het programma,
beschrijft zijn ervaringen rondom
het maken van een uitzending.

Sophie Zijlstra: Po t i fa r s . Querido, 192
blz. € 16 , 9 5
In 1977 bevindt de hoofdpersoon
zich in een door Molukse vrijheids-
strijders gekaapte trein. Liggend op
de grond overdenkt hij zijn leven.
Dan kiezen de kapers hem als hun
volgende slachtoffer. Tweede roman
van Sophie Zijlstra (1967).

Roberto Calasso: Het roze van Tiepolo
(Il rosa Tiepolo). Vert. Els van der
Pluijm, Wereldbibliotheek, 310 blz. €
29,90
Studie van de Italiaanse schrijver Ro-
berto Calosso naar de verborgen bete-
kenissen en mythes van de gravures
van de Venetiaanse schilder Giovanni
Battista Tiepolo (1696-1770).

Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn,
John Ruscio & Barry L. Beyerstein: De
50 grootste misvattingen in de psy-
ch o l o g i e (50 Great Myths of Popular
Psychology: Shattering Widespread
Misconceptions about Human Beha-
vior). Vert. Amy Bais, Bert Bakker, 394
blz. € 25,–
Handboek waarin de veelvoorko-
mende mythen en misvattingen in de
populaire psychologie worden ont-
maskerd. ‘De meeste mensen gebrui-
ken slechts 10 procent van hun intel-
ligentie - Dyslexie wordt vooral ge-
kenmerkt door de omkering van let-
ters - Ons karakter is af te leiden uit
ons handschrift’.

Dagelijks Brood. Dichters in de Prin-
sentuin 2010. Kleine Uil, 94 blz. € 12 , 5 0
Bloemlezing met bijdragen van de
deelnemende dichters van het Gro-
ningse poëziefestival.

Arturo Pérez-Reverte: Het trommelvel
(La piel del tambor). Vert. Jean Schale-
kamp, Karakter, 486 blz. € 19 , 9 5
Een agent van de pauselijke geheime
dienst wordt op de zaak gezet van
een hacker die de computer van het
Vaticaan is binnengedrongen. Thril-
ler (1995) van de Spaanse schrijver

Arturo Pérez-Reverte. ‘Bijzonder is
het boek omdat het tussen de regels
door een spoedcursus geeft in prak-
tisch katholicisme. [...] Ondanks zijn
feilen en een zekere oppervlakkig-
heid rolt het verhaal onweerstaan-
baar naar zijn einde toe. Maar ook de
oppervlakte, zo heeft het katholicis-
me altijd gemeend, maakt zalig.’ (Ger
Groot in Boeken, 31.10. 97).

Rob van Scheers: Elvis in Nederland.
Meulenhoff, 240 blz. € 18 , 9 5
Geheel herziene versie van het boek
uit 1997 inclusie cd waarop artiesten
zoals Bennie Jolink en Frédérique
Spigt een hommage brengen aan El-
vis Presley (1935-1977), die 75 jaar
geleden werd geboren.

Hans Vogel en Marjan Smits: To e -
ko m s t l a n d . Europeanen op reis in Ar-
gentinië tijdens de gouden jaren
( 18 8 0 - 19 3 0 ) . Atlas, 208 blz. € 18 , 9 0
Historicus Hans Vogel en schrijfster
Marjan Smits geven aan de hand van
oude brieven en reisverhalen van de
vele emigranten uit Europa, persoon-
lijke indrukken van Argentinië.

Asghar Seyed-Gohrab (red.): Tre e
voor tree naar Gods troon. Het leven
en werk van Mowlânâ Jalâl al-Din
Rumi. Quist, 167 blz. € 16 , 9 5 .
Verschillende bijdragen over de Per-
zische mystieke dichter Rumi
(1207-1273). Daarbij komen diens re-
ceptie aan de orde, vertalingen van
zijn werk en specifieke begrippen,
zoals 'het verlangen'. Bij de 800ste
geboortedag van de ook nu nog po-
pulaire Rumi in 2007 is een symposi-
um in De Balie gehouden.


