De Walrus of Love en de King of
Rock: opmerkelijke bijnamen in de
popmuziek

Elvis
Aaron
(1935-1977)

Presley

Ella Fitzgerald is the First Lady of Song, Aretha Franklin heet the Queen of Soul,
Chuck Berry is the Father of Rock and Roll en Michael Jackson is bekend als the
King of Pop: in de wereld van de jazz en popmuziek is aan bijnamen waarlijk geen
gebrek. Meestal zijn die, zoals hierboven geïllustreerd, voor de hand liggend en
weinig geïnspireerd. Verfrissend is het daarom op een ongebruikelijke, originele
of anderszins verrassende bijnaam te stuiten.
Een mooi voorbeeld is die voor de omvangrijke Amerikaanse zanger Barry White
(1944- 2003). Zijn toegewijde fans noemen hem vertederd the Walrus of Love. En
inderdaad, wie een paar foto’s van de zingende zeerob meer dan vluchtig bekijkt,
kan enige gelijkenis niet ontgaan.
Het love-deel van deze eretitel verwijst naar het diep-bronzen stemgeluid – in
vaktermen: een driedubbele bas -, waarmee hij nummers als You’re the first, the
last, my everything, Never never gonna give ya up en Let the music play voor zich
uit bromt.
Barry White, geboren als Barry Carter en toen nog van normaal gewicht, kruiste

eens op onverwachte wijze mijn pad. Voor het radioprogramma Het Zout in de
Pap maakte ik literaire portretten van een uur. De gesproken delen werden
afgewisseld met muziekfragmenten, waarvoor ik gewoonlijk de geïnterviewde
auteur naar een voorkeur vroeg. In 1992 maakte ik zo’n portret van Bas Heijne
naar aanleiding van zijn toen jongste roman Suez. Op mijn vraag naar een
muzikale wenslijst bekende hij zijn liefde voor het werk van White. In diezelfde
periode trad de zwoel zwijmelende zwaargewicht op in Rotterdam en zo kon
het gebeuren, dat er van Bas Heijne, toen nog niet de huisfilosoof van het
NRC/Handelsblad, naast zijn opiniërende stukken een interview met Barry White
verscheen.
Het beste voorbeeld, evenwel, is Elvis Aaron Presley (1935-1977). Of Aron, zoals
zijn ouders hem genoemd hadden. De dokter die aangifte deed, gaf echter de
meer gangbare spelling – met dubbel A – op en zo staat het ook op zijn grafsteen.
De naam Elvis dankt hij aan de middelste naam van zijn vader, Vernon Elvis
Presley. Een weinig gangbare naam, behalve onder de arme blanke bevolking in
het zuiden.
Het beste voorbeeld om meer dan één reden. Niet zozeer vanwege zijn gangbare
bijnamen, zoals the Mississippi Flash, omdat hij werd geboren in Tupelo in de
staat Mississippi -, of the Memphis Flash. Hij overleed immers in Memphis,
Tennessee. Graceland, zijn woonhuis en landgoed daar, is sindsdien meer dan een
Elvis-museum. Het is een bedevaartsoord. (Ter contrastering: het Nederlandse
Elvis Presley-museum is te vinden in een antiekboerderij in Molkwerum, in de
provincie Friesland.) Of neem, als cliché aller clichés, the King.
Maar wel om het onwaarschijnlijke toeval dat zijn voornaam perfect rijmt op
pelvis, naar het Latijnse pelvis voor bekken. En laten nu de ritmisch schokkende
bewegingen met zijn bekken typerend zijn voor Elvis’ manier van bewegen op
ritmische muziek.
Met die weinig verhullende maar alles suggererende bewegingen lag de bijnaam
Elvis the Pelvis al snel voor de hand. Wellicht onbedoeld effect van dat heftige
geschok was, dat de gezagsgetrouwe ouders van voornamelijk blanke kinderen
met lede ogen aanzagen hoe die kinderen niet alleen die bewegingen overnamen
– niet voor niets werd dat al snel rock-and-roll genoemd, zeer vrij te vertalen als
heen-en-weer-en-op en-neer -, maar ze in toenemende mate zelfs op ideeën
bracht.
Een eveneens interessante maar wat onderbelicht gebleven reden is de invloed

die het verschijnsel Elvis, afgezien natuurlijk van zijn muziek, had in de
popmuziek, bijvoorbeeld op het gebied van namen.
Enkele opmerkelijke voorbeelden. De Amerikaanse zanger Martin Benefield had
als Vince Everett een paar bescheiden hits. Zijn pseudoniem had hij geleend van
het door Elvis gespeelde personage in diens eerste grote speelfilm, Jailhouse Rock
(1957). De Londense band The Sid Presley Experience putte voor zijn naam zelfs
uit drie popbronnen: Sid Vicious, frontman van The Sex Pistols, Elvis Presley en
The Jimi Hendrix Experience.
Reginald Maurice Ball, kortweg Reg Ball, was de zanger van de Britse groep The
Troggs, maar had volgens zijn manager Larry Page niet echt de naam van een
popster. Als grap opperde Page de naam Presley en sindsdien heette de zanger
Reg Presley.
The Troggs hadden tussen 1966 en 1968 wereldhits met Wild thing (“you make
my heart sing”), With a girl like you en Love is all around, maar hadden daarvoor
wel hun oorspronkelijke naam, Ten Foot Five, veranderd. Trogg was de verkorte
vorm van troglodyte ofwel grotbewoner en was destijds gangbaar als scheldnaam
voor het meer suffe type medemens. In 1967 verscheen hun album
Trogglodynamite.
Ook de Engelse zanger Declan Patrick Aloysius McManus voorzag geen grootse
carrière met zijn eigen naam. Toen hem een platencontract werd aangeboden
waarin de voorwaarde was opgenomen dat hij een commerciëler artiestennaam
zou nemen, viel de keuze op de meest commerciële voornaam die hij kon
bedenken.
De achternaam Costello lijkt een verwijzing naar Lou Costello, de komische helft
van het Amerikaanse duo Abbott and Costello, wereldberoemd vanwege hun
dialoog Who’s on first?
In werkelijkheid was Costello de meisjesnaam van zijn moeder en was de
voornaam van the King of Rock een idee van zijn manager, Jake Riviera. Dat pakte
nog bijna ongelukkig uit, toen Costello’s eerste album, My aim is true, uitkwam
rond het overlijden van Elvis Presley op 16 augustus 1977 en hij beschuldigd
werd van lijkenpikkerij.
En voor de volledigheid: in 1986 bracht hij een album uit met de titel The King of
America.
–
Robert-Henk Zuidinga (1949) studeerde Nederlandse en Engelse Moderne

Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft over literatuur, taalen bij uitzondering – over film.
De drie delen Dit staat er bevatten de, volgens zijn eigen omschrijving,
journalistieke nalatenschap van Zuidinga. De boeken zijn in eigen beheer
uitgegeven.
Belangstelling?
Stuur
een
berichtje
naar:
info@rozenbergquarterly.com– wij sturen uw bericht door naar de auteur.
Dit staat er 1. Columns over taal en literatuur. Haarlem 2016. ISBN
9789492563040
Dit staat er II, Artikelen en interviews over literatuur. Haarlem 2017. ISBN
9789492563248
Dit staat er III. Bijnamen en Nederlied. Buitenlied en film, Haarlem 2019. ISBN
97894925636637

Mardjan Seighali met Job Hulsman
– Tot op de dag

Mardjan Seighali. Ills.:
Joseph Sassoon Semah
‘Wie in het buitenland opnieuw begint moet zich bewijzen.’

Mardjan Seighali (1964) is geboren in de Iraanse plaats Rasht, waar ze een
liberale opvoeding genoot; religie speelde geen rol.
Als scholiere maakte ze mee dat Iran in opstand kwam tegen de exorbitante
levensstijl van de Sjah en hem tot aftreden dwong. De Iraanse ayatollah Khomeini
kwam terug uit zijn tijdelijke verblijfplaats in Parijs en werd als held onthaald. Hij
won de verkiezingen en veranderde Iran in een theocratisch bolwerk.
Mardjan Seighali sloot zich aan bij de Iraanse oppositiepartij Mojahedin-e Chalgh,
de Volksmoedjahedien, een partij die streefde naar een meer gelijke
welvaartsverdeling. Twee jaar later, in 1981, werd de partij door Khomeini
tot vijand van god verklaard. Ze werd voor haar veiligheid door haar vader
ontvoerd naar een tante in Teheran.
Als ze tussentijds haar familie bezoekt voor het nieuwjaarsfeest, wordt ze door
de Revolutionaire Garde opgepakt, en wordt in de gevangenis, gemarteld,
bedreigd en vernederd. Haar wordt niets bespaard omdat ze voor de partij
pamfletten uitdeelde en deelnam aan discussies. Veel van haar medegevangenen
eindigen in een massagraf, zoals haar vriendin Tahmina ‘een bloem die niet tot
bloei mocht komen.’ Haar ouders sloten een deal met het regime waardoor ze na
anderhalf jaar uit de gevangenis werd ontslagen, op voorwaarden dat ze moest
trouwen en ze kreeg een studieverbod. Vlak na haar vrijlating trouwt ze, met
tegenzin, met Rasoul: ze wilde vrij zijn, maar de eer van de familie was zo gered.
Ze krijgt met hem twee zonen.
Mardjan Seighali was woedend omdat ze geen enkele inspraak had gehad op haar
vrijlating; thuis mag ze nergens over praten.
Ze wil voor alles onafhankelijk zijn en vol strijdlust, ook in haar relatie met haar
man Rasoul. Het is voor haar heel moeilijk over haar persoonlijke ervaringen te
vertellen. Ze memoreert vaak de woorden van haar vader, toen ze vrijkwam uit de
gevangenis: ‘Hier praten we niet meer over!’
Haar man Rasoul was in 1989 gevlucht naar Nederland, omdat hij gezocht werd
vanwege een filmopname van een steniging. Mardjan Seighali wordt vervolgens
herhaaldelijk opgepakt en weer vrijgelaten. Ze komt als zesentwintigjarige, na
een aantal mislukte vluchtpogingen, met haar twee kinderen in 1990 in
Nederland terecht waar ze weer moeizaam een gezin vormt met Rasoul, eerst in
Den Helder, dan in Brummen en uiteindelijk in Almere, waar ze zich thuis voelt:
‘Almere – nieuwe stad waar je als nieuwkomer een nieuw leven kan beginnen.’
Ze worstelt nog steeds met haar herinneringen aan de gevangenis en het regime

van ayatollah Khomeini, maar eenmaal in Nederland besluit ze alles op alles te
zetten om haar leven weer betekenis te geven.
In 1997 voltooide ze haar studie Maatschappelijk werk- en dienstverlening aan
de Hogeschool van Amsterdam. Later werd zij o.a. directeur van Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF (die ook haar studie financierde), zat in de Raad van
Advies College voor de Rechten van de Mens en krijgt een baan als hoofd Sector
Communicatie & Publicatie en Relatiemanagement bij Stichting Erfgoed
Nederland. Sinds november 2020 is ze voorzitter van het Humanistisch Verbond.
Schrijver en journalist Job Hulsman van uitgeverij Ambo/Anthos, die in 2017 Iran
bezocht, weet haar te enthousiasmeren haar verhaal op te schrijven. Ze
ontmoetten elkaar regelmatig aan haar keukentafel in Almere, en ook zelf kroop
ze achter haar computer.
Na de lancering van Tot op de dag weet ze niet of ze blij is, want ze denkt nog
steeds aan de mensen die in onvrijheid woonden en wonen. Sinds haar vrijlating
in 1983 vraagt ze zich nog steeds af: ’is het een straf of een zegen dat ik
vrijkwam? Als er iets te kiezen viel, wat zou ik dan hebben gekozen: thuiskomen
met de herinneringen die ik heb en daarmee door het leven gaan of helemaal niet
meer thuiskomen? De vragen galmen nog steeds door mijn hoofd.’
Mardjan Seighali met Job Hulsman – Tot op de dag – Ambo/Anthos Uitgevers,
Amsterdam, 2021. ISBN 9789026353291
Opnieuw beginnen: Mardjan Seighali bij TEDxAlmere

B. Traven – Brief aan de Spaanse
arbeiders

Rozenberg Quarterly publiceerde onlangs
een biografische schets van de Duitse
revolutionair Ret Marut, later bekend
geworden als de mysterieuze auteur B.
Traven. Traven was vooral bekend als
auteur van een serie romans over een
indianenopstand in Mexico. Incidenteel
liet hij zich echter ook uit over actuele
politieke kwesties, zoals de Spaanse
Burgeroorlog. In 1938 schreef hij een nauwelijks bekend geworden brief aan de
arbeidersbevolking in Spanje ter ondersteuning van hun strijd.
In 1926 verscheen de roman Das Totenschiff van B. Traven bij de Berlijnse
uitgeverij Büchergilde Gutenberg. Niet lang daarna ontving het Duitse
anarchistische tijdschrift Der Syndikalist een brief van B. Traven uit Mexico,
waarin deze vroeg of de redactie hem een uitgever in Zweden kon aanraden. De
Duitse anarchist Augustin Souchy (1892-1984) was in de jaren twintig redacteur
van Der Syndikalist en had tijdens de Eerste Wereldoorlog enige tijd in Zweden
doorgebracht. Hij gaf Traven het advies contact op te nemen met de uitgever die
in die jaren een aantal publicaties van Souchy had uitgegeven. Tussen deze
uitgever Holmström en Traven ontstond vervolgens – per brief – een
vriendschappelijke band. Holmström gaf het werk van Traven in het Zweeds uit,
blijkbaar zo tot tevredenheid van Traven dat deze de uitgever zelfs uitnodigde
hem in Mexico te komen opzoeken. Helaas heeft Holmström aan de uitnodiging
nooit gehoor gegeven.
Sociale revolutie
Ruim twaalf jaar later, tijdens de Spaanse Burgeroorlog, vervulde Augustin
Souchy een belangrijke functie bij de informatiedienst van de Spaanse
anarchistische vakbond CNT, de Confederación Nacional del Trabajo. Souchy
behoorde tot een grote groep Duitse intellectuelen en arbeiders die na de
fascistische machtsovername in Duitsland het land hadden verlaten en bij het
uitbreken van de sociale revolutie in Catalonië naar Spanje waren gereisd.

In een artikel over Traven schrijft Souchy dat hij
tijdens de Spaanse Burgeroorlog Traven een brief
schreef in verband met Spaanse vertalingen van de
romans van Traven en met de vraag of Traven een
bijdrage wilde leveren voor het tijdschrift Timón, het
theoretisch anarchistische orgaan van de CNT. [1]
Ook Pedro Herrera, redacteur van Timón en goede
kameraad van Souchy, stuurde een brief aan Traven,
maar dan met een uitnodiging naar Spanje te komen.
Een uitnodiging die ongetwijfeld was ingegeven door
de populariteit van Travens werk in Spanje en onder
degenen die aan de republikeinse zijde tegen Franco
vochten. Waarschijnlijk verwachtte men dat de aanwezigheid van Traven in
Spanje de strijdende arbeiders een morele steun in de rug zou kunnen geven.
De antwoordbrief van Traven verscheen op 28 mei 1938 in Solidaridad Obrera,
het dagblad van de CNT en is gericht aan Herrera, niet aan Souchy. Traven
schrijft dat de brief van Herrera de eerste is die hem vanuit Spanje
bereikt. Mogelijk haalt Souchy dus in zijn herinneringen aan Traven enige feiten
door elkaar. Herrera schreef zijn brief namens de SIA, de Solidarité
Internationale Antifasciste. Deze organisatie werd in 1937 opgericht
door Spaanse anarchisten om hulp en steun te kunnen bieden aan vrouwen en
kinderen die getroffen waren door het oorlogsgeweld. Bovendien hoopte men
door middel van de SIA internationaal steun te kunnen verwerven voor de sociale
revolutie.
Spanish Earth
Heel waarschijnlijk is dat de uitnodiging van Herrera aan Traven ook is ingegeven
door de aanwezigheid in Spanje van gerenommeerde buitenlandse schrijvers die
van de oorlog verslag deden en de republikeinse zijde steunden, zoals Ernest
Hemingway, John Dos Passos en André Malraux. Bovendien deden veel
buitenlandse journalisten vanuit het republikeinse Spanje verslag van de oorlog.
Sommigen steunden openlijk de republiek. Hemingway en Dos Passos werkten
ook mee aan de documentaire Spanish Earth van de Nederlandse filmmaker Joris
Ivens, evenals Orson Welles en de Franse regisseur Jean Renoir. Dankzij de
bemiddeling van journaliste Martha Gellhorn, konden Hemingway en Dos Passos
de film in het Witte Huis vertonen aan President Roosevelt. Eerder had Roosevelt

besloten de republiek niet met wapens te steunen. De vertoning bracht de
president echter niet op andere gedachten.
Actualiteit
De brief van Traven is een uniek en opmerkelijk
document omdat het een van de weinige keren is dat
hij zich heeft uitgelaten over een actuele politieke
situatie. In zijn romans zijn soms verwijzingen te
vinden naar de actuele situatie in de jaren dertig in
Duitsland, en naar de arbeidsomstandigheden van
arbeiders in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar
meestal is zijn kritiek – met een cynische ondertoon –
dan nogal algemeen en niet toegespitst op de actuele
gebeurtenissen.
De brief is ook opmerkelijk omdat Traven als auteur
niet naar buiten wilde treden. Zijn identiteit is jarenlang een mysterie is gebleven
en doelwit van vele speculaties. [2] Sommige Travenvorsers zien in zijn
‘Caobacyclus’ – zijn zes romans over een indianenrevolutie in Mexico – zelfs een
metafoor voor de situatie in nazi-Duitsland. Uit de brief blijkt duidelijk dat de
sympathie van Traven bij de Spaanse revolutionairen ligt. Hij staat
ondubbelzinnig achter de strijd tegen het fascisme. Het liefst zou hij de
revolutionaire arbeiders willen bijstaan, vergelijkbaar met de wijze waarop de
paus steun geeft aan ‘Pancho uit Salamanca’ (Franco).
Populariteit
De brief verscheen in Nederlandse vertaling in De
Syndicalist van 9 juli 1938. De Syndicalist was het
weekblad van het NSV, het Nederlands
Syndicalistisch Vakverbond. Redacteur was Albert
de Jong (1891-1970). Wie de vertaling van de brief
maakte, is niet bekend. Over de brief van B. Traven
is in de Nederlandse literatuur over Traven nooit
aandacht besteed.

In De Syndicalist werd gedurende de jaren van de Spaanse Burgeroorlog

uitvoerig verslag gedaan over de strijd en de revolutionaire ontwikkelingen in
Catalonië.
Behalve veel nieuwsberichten, bevatte de krant ook periodieke analyses van
Albert de Jong over de situatie aldaar. Augustin Souchy en Rudolf Rocker
leverden beschouwingen vanuit anarchistisch perspectief en veelvuldig werden
oproepen gedaan voor inzameling van kleding en voedsel voor de bevolking in
Spanje.
De publicatie van de brief door De Syndicalist, bevestigt de populariteit van de
romans van Traven in die jaren, niet alleen onder leden van het NSV, maar in
bredere zin bij de Nederlandse arbeidersbevolking. Uitgegeven door De
Arbeiderspers en verspreid via een netwerk van Arbeiderspers-boekwinkels en
wederverkopers, vonden de boeken hun weg naar veelal SDAP-leden in het land,
maar ook naar arbeiders van andere politieke richtingen. De anarchistische
uitgeverij De Roode Bibliotheek van uitgever Gerhard Rijnders – ook uitgever van
het tijdschrift De Vrije Socialist – publiceerde twee titels van Traven, helaas
stevig bewerkt en ingekort.
Voornaam
Niet alleen de brief in De Syndicalist, maar ook enkele in het Nederlands
gepubliceerde romans van Traven, verschenen onder de naam Ben Traven. Dat de
B voor Ben zou staan is niet van Traven zelf afkomstig. Mogelijk vond de uitgever
dat een schrijver een voornaam diende te hebben en werd van de B Ben gemaakt.
Helaas is de voornaam daarna een eigen leven gaan leiden. Traven heeft altijd
ontkend dat de B voor Ben, Benno of Bruno zou staan.

Brief
De brief wordt hieronder gepubliceerd in de oorspronkelijke Nederlandse – niet
altijd soepel lopende – vertaling, in het toenmalige taalgebruik. De spelling is
aangepast aan de huidige schrijfwijze en enkele zetfouten zijn gecorrigeerd.
Waarde kameraad Herrera, ik groet u.
Ik groet u en alle arbeiders, arbeidersvrouwen, boeren en republikeinse soldaten
die zo heldhaftig in Spanje tegen het fascistisch beest vechten. Ik groet de grote
mannen en vrouwen die Spanje in de perioden van strijd heeft voortgebracht en
de Naamlozen, de onbekende soldaten, die met hun leven een nieuwe menselijke
historie schrijven. Uw brief, kameraad Herrera, is de eerste die uit uw land in
mijn handen is gekomen. Uwe uitnodiging, naar Spanje te komen, voor welke ik
alle kameraden van de SIA dankbaar ben, is het grootste eerbetoon, wat mij tot
heden ten deel gevallen is. Jammer echter, dat het mij niet mogelijk is, aan
die eervolle invitatie te voldoen, om redenen, die u onbekend moeten zijn
geweest, toen u mij dit aanbod deed. Mijn bekendheid met de Duitse taal is nog
veel minder dan die van de Spaanse, die niet groot is, zoals u trouwens uit dit
schrijven wel ontdekt zult hebben. Ik heb overvloedig in Duitse tijdschriften doen
bekend maken, dat ik in afstamming, in ras, noch in den bloede, Duitser ben. Een
enkele keer ben ik in Duitsland geweest, en dat nog voor de wereldoorlog. Zodat
ik het land en de taal te weinig ken om literair werk van Duitsers te kunnen
beoordelen. Ik ben geboren in Noord-Amerika en mijn moedertaal is Engels. Wat
het beoordelen van Engelse literatuur betreft, zijn er in Engeland mannen genoeg
die grotere bekendheid en talent bezitten dan ik. Ongerekend nog de bezwaren,
die liggen in de afstand, die mij van de Spaanse kameraden scheidt, die elke
vlotte samenwerking tussen ons in de weg staan. Niettemin ben ik u, vrienden ten

zeerste dankbaar voor uw uitnodiging. Als iemand mij, onder de schoonste
voorwaarden en met volledige garantie voor mijn veiligheid en daarboven nog een
geldelijk voordeel, verzocht naar Duitsland te komen, ik zou dat weigeren, daar
kunt u zeker van zijn. Zo gering is mijn lust, dit land te zien onder de druk der
slavernij, zoals het zich nu bevindt. Hetzelfde oordeel heb ik over het Italiaanse
imperium, dat dagelijks meer vordert. Deed echter de Spaanse regering mij een
dergelijk voorstel, ik zou het zeer gaarne accepteren, want groot is mijn
verlangen Spanje te bezoeken tijdens zijn glorieuze strijd.
Doch neen kameraden, ik zou toch niet gaan. Ik kocht
voor het geld, kleding, gecondenseerde melk, koffie en
tabak en zond dat, in plaats van mijn persoon. Want
net zo groot als mijn lust u te bezoeken, is de
zekerheid, dat gij deze artikelen nodig hebt, om
stelliger de strijd te winnen, terwijl mijn aanwezigheid
nog helpen zal de kamp te winnen, noch nodig is u
van goede raad te voorzien. Gij weet zelf zeer goed,
wat gij nodig hebt en wat gij wilt. Een schrijver is niet
van node, u te vertellen, hoe gij uw positie kunt
verbeteren, ook staat hij met hart en ziel aan de zijde
van het voor rechtvaardigheid strijdende proletariaat.
Er zijn er reeds veel te veel geweest die u goede raad gaven. Als men u, in plaats
van de miljoenen woorden, die men toezendt,voor elk miljoen een driemotorig
vliegtuig stuurde en voor elke honderd een mitrailleur plus munitie, dan had gij
reeds meer dan een jaar geleden de vrede bevochten en de vrijheid verzekerd.
Kameraden, ieder overbodig woord is voor u een verloren patroon.
Ik wens zeer u te helpen. Ofschoon mijn boeken in zeventien talen worden
gedrukt, ben ik nu nog zonder tehuis en zonder middelen. Ik spreek slechts van
mijn huidige armoede, omdat ik het betreur u niet te kunnen bijstaan zoals de
paus de onverzadigbare Pancho in Salamanca.
Toch ik bezit iets. En dat stel ik met het grootste genoegen tot uw beschikking. Ik
heb een bibliotheek, ze is niet groot noch luxueus. Wat moet ik daarmee, als de
Spaanse kameraden haar misschien nodig hebben. Een deel ervan bestaat uit
Engelse en Spaanse tijdschriften. Als alles wat ik aan boeken en tijdschriften
bezit, u nodig schijnt, geeft mij het adres, de verzending is voor mijn rekening.
Alles is nuttig voor onderricht in scholen, kazernes, loopgraven en ziekenhuizen.

Wat ik bezit, is voor u. Ik zeg niet, dat ik van ganser harte uw zegepraal wens,
omdat ik weet, dat de arbeiders uit de industrie en van het land, en de milicianos
de volledige overwinning zullen behalen, al zouden Duitsland en Italië nog
50.000 van hun arme slaven zenden opdat zij als ziek vee de dood ingaan, om de
miljoenen aan marken en lires terug te ontvangen, die beide landen in Spanje
reeds verspild hebben. Ik denk dat gij vóór december de strijd gewonnen zult
hebben. Ben ik te optimistisch? Geen nood, dure hij, zolang hij duurt, de
overwinning zal aan u zijn, kameraden. Doch meer dan met de wapenen, zult gij
winnen door uw gezonde en vooruitstrevende ideeën: De republiek van 1931 was
er één op papier, ja van papier, en daarom niet levensvatbaar. De samenleving,
die gij zult stichten, wordt echter gegrondvest door het vergoten arbeidersbloed,
het onuitsprekelijke leed, de bovenmenselijke offers en een heldenmoed, die in de
historie zijn weerga niet vindt. Daarom zal de republiek sterk zijn, zo sterk,dat zij
nimmer door de vijanden der beschaving, vooruitgang en humaniteit meer zal
worden aangevallen.
Spaanse kameraden. Ik heb gesproken en ik dank u voor uw attentie. Salud.
Ben Traven
Noten:
1. Johannes Beck, Klaus Bergmann, Heiner Boehncke (Hrgs), Das B. Traven
Buch. Rowolt, Hamburg 1976.
2.
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Smit

–

Utopie

in

de

jungle: http://rozenbergquarterly.com/utopie-in-de-jungle-zoektocht-naar-de-gehei
mzinnige-b-traven/
Joris Ivens – Spanish Earth
This documentary film uses footage of war and glimpses of rural Spanish life in its
portrayal of the struggle of the Spanish Republican government against a
rebellion by right-wing forces led by General Francisco Franco and backed by
Nazi Germany and fascist Italy. The film was written by Ernest Hemingway and
John Dos Passos (among others) and was narrated by Hemingway.

Leïla Slimani – De duivel zit in de
details

Leïla Slimani. Ills.: Joseph
Sassoon Semah
‘Literatuur is harder nodig dan ooit, omdat die een enorme ruimte aan vrijheid
biedt waarin alles gezegd kan worden, waar je het kwaad kunt aanroeren, het
gruwelijke kunt vertellen en kunt breken met de regels van moraal en fatsoen.
Literatuur brengt complexiteit en ambivalentie terug in een wereld die dat
verwerpt.’
In de recent verschenen, kleine essaybundel De duivel zit in de details spreekt
de Marokkaans/Franse schrijver Leïla Slimani zich in zes verhalende essays uit
tegen moslimterrorisme dat de wereld heeft veranderd.
In De Duivel zit in de details is de door iedereen gerespecteerde en geliefde
hoogleraar Amine Moussa de hoofdpersoon. Hij is bang en somber geworden, en
wordt getergd door angstaanvallen en slapeloosheid ten gevolge van de
fundamentalistische islambeweging die steeds meer vat krijgt op de samenleving.
Zo wordt er in de wijk een ‘brigade ter bevordering van deugd en voorkoming van
ondeugd’ ingesteld en hebben moslimfundamentalisten een groep jongeren
doodgeslagen omdat ze ’s avonds uitgingen en niet meededen aan het gebed, of
omdat ze alcohol dronken. Tijdens de laatste dagen van de ramadan staat Moussa

in de rij bij de bakkerij Nour om gevulde crêpes voor zijn vrouw te kopen. Een
moslima beticht hem van roken tijdens de ramadan. Beledigingen volgen,
er wordt geschermd met God. “Iemand trekt aan zijn jasje. Dan rent hij weg.”
In één van de essays, Een leger van pennen, beschrijft Leïla Slimani hoe zij, op
verzoek, in het hoofd kroop van een van de jonge daders van de moordpartij bij
Charlie Hebdo en een fictieve tekst probeert te schrijven. Het lukt haar niet iets
op papier te krijgen, niet omdat ze te laf is, maar domweg dat ze zich niet kon
overgeven aan zo’n exercitie een paar dagen na de aanslag op 7 januari 2015.
Ook miste ze op dit moment, teveel aangeslagen, de onweerstaanbare,
innerlijke drang het essay te schrijven.
Bijna een jaar later, op 14 november 2015, schrijft zij ‘Fundamentalisten, ik haat
jullie’ en heeft ze genoeg afstand genomen om te kunnen reflecteren op het
bloedbad in haar geboortestad Parijs, waarna ze eerst nauwelijks haar mening
durfde te ventileren uit angst domme dingen te zeggen in ‘een wereld die al
bezwijkt onder onwetendheid en haat.’ Maar wat Leïla Slimani wel weet is dat we
moeten strijden voor onze vrijheid, strijden tegen de weerzinwekkende ideologie
van deze moordenaars. ‘Tegen barbaren, terroristen en fundamentalisten uit
welke hoek dan ook heb ik maar één ding te zeggen: Ik haat jullie.’ We moeten
ons niet verschuilen achter een zogenaamd respect voor culturen, ze gaat over
haar nek van hun sharia.
Leïla Slimani (1981) wordt door de fundamentalistische islam gezien als een
ongelovige vrouw uit de Magreb die haar ziel heeft verkocht aan het Westen, en
een misdaad heeft begaan door een roman te schrijven. Ondertussen is ze wel een
van de meest spraakmakende auteurs van dit moment. Ze won de Prix Goncourt
met Een zachte hand. Ze is geboren in Marokko en werd tweetalig opgevoed:
Marokkaans en Frans. Ze studeerde in Frankrijk politicologie en
handelswetenschappen.
Leïla Slimani – De duivel zit in de details. ISBN 9789046823231. Uitgeverij Nieuw
Amsterdam, Amsterdam, 2021
Zie interview met Margot Dijkgraaf over haar boek haar boek ‘Mathilde’:
Crossing Border. On Tuesday the 16th of June, we welcomed bestselling author
Leila Slimani (The Perfect Nanny, Adèle) for a free online BorderKitchen. She was

interviewed by Margot Dijkgraaf about her new book, Mathilde. At the end of the
interview, viewers had the opportunity to ask questions to the author and human
rights activist.
About Mathilde: 1946. The young, French, Mathilde falls head over heels for
Amine, a Moroccan officer of the French army. They get married and leave for a
secluded family farm, hours from Rabat. How can their love, which is constantly
being tested, stand the test of time? Mathilde is the first part of the ‘The Land of
the Others’-trilogy. The story was based on her family history and entered the
French bestseller charts at number one. Leila Slimani (Morocco, 1981) is the
bestselling author of The Perfect Nanny, winner of the Prix Goncourt, and Adèle,
for which she won the La Mamounia Prize. Thank you to Uitgeverij Nieuw
Amsterdam.

Utopie in de jungle. Zoektocht
naar de geheimzinnige B. Traven

Beierse Radenrepubliek 1919
In 1922 ontving de Duitse dichter, toneelschrijver en anarchist Erich Mühsam
een ansichtkaart uit Rotterdam. De tekst luidde: ‘In ein paar Stunden betrete ich
ein Schiff das mich über den Ozean führt, und dann existiere ich nicht mehr’. Het
is het laatste levensteken dat ooit vernomen is van de anarchistische auteur Ret
Marut, met wie Mühsam had samengewerkt tijdens de kortstondige socialistische

Beierse Radenrepubliek in 1919. Ret Marut was op dat moment op de vlucht voor
de Duitse autoriteiten. De Beierse Radenepubliek was hardhandig neergeslagen
door de sociaaldemocratische troepen van de republiek Weimar. Vanwege zijn rol
tijdens de radenrepubliek werd Marut gezocht. Erich Mühsam werd voor zijn
deelname aan de opstand later veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. De
anarchist Gustav Landauer, die een vooraanstaande rol had gespeeld, werd
vermoord. Vlak voordat Ret Marut wegens hoogverraad ter dood zou
worden veroordeeld, had hij weten te ontsnappen. Contact met geestverwanten
bleek voor hem nauwelijks meer mogelijk. Marut moet toen besloten hebben
Europa te verlaten en elders een nieuw leven te beginnen. Zijn anarchistische
opvattingen en revolutionaire elan zette hij echter allerminst opzij. Onder het
pseudoniem B. Traven publiceerde hij tussen 1925 en 1960 dertien romans en
ruim veertig korte verhalen, veelal gesitueerd in Mexico. Der Schatz in der Sierra
Madre (1927) is zijn bekendste werk, in 1947 verfilmd door John Huston,
met Humphrey Bogart in de hoofdrol.
Van de schrijver B. Traven waren lang
geen biografische gegevens bekend.
Tientallen jaren is er gespeculeerd over
zijn ware identiteit en gezocht naar het
geheim van B. Traven. Zelf hield hij ook
het mysterieuze rond zijn persoon in
stand, door steeds met nieuwe
of gewijzigde verhalen over zijn afkomst te
komen.
De meeste romans en verhalen van Traven spelen zich af ia Mexico en geven een
idealistisch, utopisch beeld van de levenswijze van Mexicaanse indianen. De
boeken van B. Traven zijn in tientallen talen vertaald en in miljoenen exemplaren
verkocht. In de jaren dertig was hij vooral in Duitsland, maar ook in Nederland,
een zeer populair schrijver. Een aantal van zijn romans – Het doodenschip, De
witte roos, Regeering, De ossenkar, Mahoniehout en Modesta verschenen in de
jaren dertig in Nederland bij De Arbeiderspers.

B. Traven overleed op 26 maart 1969 in Mexico Cíty. Zijn
weduwe maakte dat een dag later bekend. Zij deelde mee dat na
zijn dood bekend mocht worden gemaakt dat B. Traven
de voormalige Duitse revolutionair Ret Marut was geweest.
Geruchten daarover waren al eerder opgedoken. Maar veel
vragen over leven en identiteit van Traven bleven onbeantwoord.
B. Traven was inderdaad Ret Marut, een aantal onderzoekers
had dat al aangetoond. Maar wie was Ret Marut?

Radenrepubliek
Ret Marut was aanvankelijk toneelspeler. In Duitse toneelgidsen van rond 1910
duikt zijn naam hier en daar op, meestal als acteur van bijrollen. Hij stopte met
zijn weinig succesvolle toneelcarrière en ging schrijven. Onder het pseudoniem
Richard Maurhut publiceerde hij in 1916 de novelle An das Fräulein von S…,
waarvoor zijn vriendin Irene Mermet als uitgever fungeerde. Vanaf 1917 gaf hij in
München het eenvoudig vormgegeven anarchistische tijdschriftje Der
Ziegelbrenner uit. Het had het formaat en de kleur van een baksteen en
was gemodelleerd naar het eenmanstijdschrift Die Fackel van Karl Kraus uit
Wenen. Er verschenen veertig nummers – vaak meerdere nummers in een
bundeltje – in totaal dertien uitgaven. De latere geheimzinnigheid en
terughoudendheid van B. Traven, is in het colofon van Der Ziegelbrenner al te
bespeuren. In bijna ieder nummer staat ‘Besuche wolle man unterlassen, er ist nie
Jemand anzutreffen. Fernsprecher haben wir nicht.’

Marut was uitgever en
samensteller van Der Ziegelbrenner en schreef de nummers vrijwel alleen vol.
Mogelijk leverde ook zijn beste vriend, de kunstenaar Franz Seiwert
enkele bijdragen. In zijn artikelen keerde Marut zich tegen militarisme, kerk en
staat. Hij verdedigde de rechten van het individu en hoopte op een
wereldrevolutie. In veel artikelen is de invloed te ontdekken van de individueelanarchist Max Stirner (1806-1856) en diens boek Der Einzige und sein Eigentum.
Volgens Stirner moest de mens zich bevrijden van iedere dwang, van staat, van
God en de gemeenschap. Wanneer ieder individu voor zichzelf strijdt,
komt iedereen tot maximale ontplooiing. Er kon niets boven het individu staan,
ook niet het gemeenschappelijke van een communistische samenleving, want ook
dan zou het individu immers ondergeschikt zijn, zo stelde Stirner.
Ook literatuur en poëzie kregen aandacht in Der Ziegelbrenner. Het voorlaatste
nummer werd geheel gevuld met het door Marut geschreven sprookje Khundar,
wat de neergang beschrijft van de oude vooroorlogse Europese normen en
waarden.
Tijdens de Beierse Radenrepubliek bood de Revolutionäre Zentralrat Marut de
positie van hoofd van de pers aan, maar hij sloeg dit af. In plaats daarvan kreeg
hij de leiding van de censuur op kapitalistische dagbladen. Hij schreef een
Socialisierungsplan für die Presse, een ontwerp voor de onteigening van de
burgerlijke pers. Net als de door hem bewonderde Karl Kraus had Marut een
grondige afkeer van de burgerlijke pers en van journalisten. Wie revolutie wil,
moet beginnen met de pers de nek om te draaien, zo herhaalt hij in
Der Ziegelbrenner. Immers in handen van of gekneveld door het gevestigde gezag
zijn kranten een machtig wapen ter beïnvloeding van de publieke opinie, en

journalisten zijn handlangers daarvan.
In de tumultueuze chaos van het gewelddadige einde van de Beierse
Radenrepubliek werd Marut gearresteerd en vastgehouden in een politiebureau.
Vlak voordat hij door een ad-hoc rechtbank wegens hoogverraad ter dood
veroordeeld zou worden, wist hij door onoplettendheid van bewakers op
miraculeuze wijze te ontsnappen.

Ret Marut 1921

Irene Mermet
Waar is Ret Marut?
Na zijn ontsnapping zwierf Marut met zijn vriendin Irene Mermet enige tijd door

Oostenrijk en Duitsland. Hij slaagde er in nog enkele nummers van Der
Ziegelbrenner te publiceren vanuit Wenen en Berlijn, onder andere met een
gedetailleerd verslag van zijn arrestatie en ontsnapping. Het laatste nummer van
Der Ziegelbrenner verscheen in december 1921.
Met het teloorgaan van een revolutionaire situatie in Duitsland en omdat contact
met geestverwanten nauwelijks meer mogelijk was, moeten Marut en Mermet
besloten hebben Europa te verlaten. Wellicht was het mogelijk de Verenigde
Staten of Canada binnen te komen. Marut bracht enige tijd door in Rotterdam,
vermoedelijk ook in Antwerpen. Hij slaagde er niet in vanuit Rotterdam met een
schip te vertrekken. Mogelijk bezat hij geen papieren, en kon hij daarom niet
aanmonsteren op een schip. Travens roman Das Totenschiff, over een zeeman
zonder papieren die door Belgische en Nederlandse autoriteiten heen en weer
over de grens wordt gezet, is waarschijnlijk gedeeltelijk autobiografisch.
Marut slaagde erin Londen te bereiken. Van daaruit probeerde hij Canada binnen
te komen, maar daar werd hem de toegang tot het land geweigerd. Terug in
Londen zat hij enige tijd als ongewenste vreemdeling vast in de Brixtongevangenis. Op 17 april 1924 monsterde hij aan op de Hegre, een Noors
vrachtschip, maar op de bewaard gebleven monsterlijst is zijn naam
doorgestreept. Hij is dus niet aan boord gegaan. Vanaf dat moment ontbreekt
ieder spoor van Ret Marut.

Bordercrossing van Irene Mermet
naar Mexico, 1923
In het voorjaar of de zomer van 1924 moet Marut in Mexico aangekomen zijn.
Mogelijk reisde hij illegaal vanuit Londen als kolentremmer naar Mexico. Zijn
ervaringen gebruikte hij later als bron voor Das Totenschiff. Irene Mermet
bereikte op 14 augustus 1923 de Verenigde Staten. In 1924 bezocht zij Marut
tweemaal in Mexico. Nam zij ook Maruts grote collectie boeken, brochures en

papieren mee, die later in de nalatenschap van Traven zijn gevonden?
Het is uitermate onwaarschijnlijk dat Marut bij zijn omzwervingen in Europa in
Londen en op zee zijn bibliotheek bij zich heeft gehouden. De relatie tussen Marut
en Mermet hield echter geen stand. Mermet trouwde later met een Amerikaanse
rechtsgeleerde. Zij overleed in 1956. Over haar relatie met Marut heeft ze nooit
gesproken.

Erich Mühsam
Erich Mühsam (1878-1934) kwam in 1924 vervroegd vrij. Daarna zette hij
het anarchistisch-literaire tijdschrift Fanal op. In 1927 plaatste hij hierin een
oproep: ‘Weis keiner der Leser des Fanal, wo der Ziegelbrenner geblíeben ist?
Ret Marut, Genosse, Freund, Kampfgeführte, Mensch, melde dich, rege dich, gib
ein Zeichen dass du lebst, dass du der Ziegelbrenner geblieben bist. (…) Wir
brauchen dich. Wer kennt den Ziegelbrenner? Wer von der lesern des Fanal
weiss, wo Ret Marut zu finden, zu erreichen ist? Wer seinen Verbleib ermitteln
kann, stelle ihm dies Heft [Fanal] zu. Viele Fragen nach ihm, viele warten auf
ihn. Er ist gerufen.‘ Mühsam miste zijn vriend en mederevolutionair, dat was
duidelijk. Op de oproep van Mühsam kwam geen enkele reactie, ieder spoor van
Ret Marut ontbrak.
Niet lang daarna kreeg Mühsam de eerste twee romans van B. Traven onder
ogen: Das Totenschiff (1926) en Der Bauwwollpflücker (1926), verschenen bij de
Berlijnse uitgeverij Das Büchergilde Gutenberg. In de schrijfstijl van Traven
meende hij iets herkenbaars te bespeuren. Met de Duitse anarchist en activist

Rudolf Rocker (1873-1958) vergeleek en onderzocht Mühsam de teksten van
Marut en Traven. In schrijfstijl, taalgebruik en politieke visie zagen zij duidelijke
overeenkomsten. Marut en Traven waren dezelfde persoon, concludeerden
Mühsam en Rocker. Maar echt bewijs hadden zij niet.
Katoenplukkers
In 1925 was in het Duitse socialistische tijdschrift Vorwärts in afleveringen het
verhaal Der Wobbly van de onbekende auteur B. Traven verschenen. De redactie
had het verhaal vanuit Mexico toegezonden gekregen. Afzender: B. Traven, adres:
een postbus in Columbus, Tamaulipas, Mexico, verder geen gegevens. Der
Wobbly vertelt het verhaal van de Amerikaan Gerard Gales, lid van de IWW,
de Industrial Workers of the World, bijgenaamd de Wobblies. Deze anarchosyndicalistisch getinte vakbond had in de jaren twintig honderdduizenden leden
onder handwerkers, landarbeiders en fabrieksarbeiders in de Verenigde Staten en
daarbuiten. Traven beschrijft hoe Gales – wellicht vernoemd naar het lWWtijdschrift Gale’s International Monthly for Revolutionary Communism – in Mexico
van het ene baantje naar het andere zwerft, om uiteindelijk katoenplukker te
worden. Gedetailleerd schetst Traven de slechte arbeidsomstandigheden van de
katoenplukkers in Mexico en de onvrede die daarmee gepaard gaat. Duidelijk
wordt dat een opstand van arbeiders op handen is. De sympathie van Travenligt
bij de onderdrukte arbeiders en bij hun strijd ter verbetering van de
werkomstandigheden.
In 1920 begon de FBI, als gevolg van de Russische Revolutie, een heksenjacht op
linkse personen en bewegingen in de Verenigde Staten. Veel IWW-ers trokken
naar veiliger oorden: Peru, Chili en Mexico. ln Der Wobbly blijkt Traven
uitstekend op de hoogte van de leef- en werkomstandigheden van de IWW-ers
aldaar.
Ernest Preczang, redacteur van de linkse uitgeverij Das Büchergilde Gutenberg in
Berlijn, raakte geboeid door het verhaal in Vorwärts. Hij achterhaalde het adres
van Traven en bood hem aan Der Wobbly in boekvorm uit te geven. Traven
antwoordde dat hij het verhaal liever wilde uitbreiden voordat het als boek zou
verschijnen, maar dat hij Preczang wel een andere roman, getiteld Das
Totenschiff kon leveren. Preczang antwoordde dat de uitgeverij het boek zonder
meer wilde uitgeven.

Das Totenschiff verscheen in 1926. Opnieuw is
Gales de hoofdpersoon. Zijn schip is zonder hem
vertrokken uit Antwerpen, waardoor hij zijn
papieren
is
kwijtgeraakt.
Zonder
zijn monsterboekje is hij niemand en van de
Amerikaanse consul krijgt hij geen hulp.
De Belgische gendarmes zetten hem als
ongewenst over de Nederlandse grens. Eenmaal
in Rotterdam vindt hij geen schip waarop hij kan
werken. De Rotterdamse politie pakt hem op en
zet hem bij Roosendaal weer over de grens.
Uiteindelijk weet Gales in Spanje aan
te monsteren op een soort varend wrak, de Yorikke. Bemanning en schip zijn door
de rederij voorbestemd om ten onder te gaan, teneinde de verzekeringsgelden te
kunnen innen. Op dit ‘dodenschip’ – symbolisch voor de uitbuiting in de westerse
samenleving – werkt Gales als kolentremmer. De werkomstandigheden aan boord
zijn mensonwaardig, niemand bekommert zich om het welzijn van de scheepslui.
De monotonie van het dagelijkse zware, smerige werk doen bemanning tijd en
plaats vergeten. Stoppen met het werk is onmogelijk. Het is werken om te
overleven, waarbij het einde vast lijkt te staan.
De roman was een groot verkoopsucces in Duitsland, evenals Der
Baumwollpflücker, het herschreven Der Wobbly, wat kort daarop verscheen.
Titels van het Büchergilde hadden gewoonlijk een oplage van tienduizend
exemplaren. Binnen enkele jaren bereikten de oplagen van de boeken van Traven
een veelvoud daarvan. Van sommige titels werden later meer dan honderdduizend
exemplaren verkocht.
In rap tempo publiceerde Traven meer romans: Der Schatz der Sierra Madre
(1927), Die Brücke im Dschungel (1929) en Die weisse Rose (1929).
In 1928 verscheen Land des Frühlings, een verslag van een wetenschappelijke
expeditie door de Mexicaanse provincie Chiapas. Later zou blijken dat Traven als
de ‘Noorse ingenieur’ Traves Torsvan deelnemer aan de expeditie was geweest.

Indianen
Der Schatz der Sierra Madre is het verhaal van drie
avonturiers die op zoek gaan naar goud. In wat op
het eerste gezicht een gewone avonturenroman lijkt,
laat Traven zien hoe de zucht naar rijkdom
merkwaardige dingen met mensen kan doen: ze
worden achterbaks en gemeen.
Vriendschap kan dan ten onder gaan aan
eigenbelang en hebzucht. Een van de
goudzoekers vindt uiteindelijk het ware geluk. Niet
door goud te bezitten maar door opgenomen te
worden in een indianendorp. Daar vindt hij liefde,
wederzijds respect, ware vriendschap en gelijkheid onderling. Traven idealiseert
in dit boek voor het eerst de Mexicaanse indianengemeenschappen, een thema
dat hij in volgende boeken zou uitwerken.
In zijn vroege romans hangt Traven nog het op Max Stirner gebaseerde
individueel-anarchisme aan, in zijn latere romans benadrukt hij het
tegenovergestelde daarvan: solidariteit, gemeenschappelijkheid en onderlinge
verbondenheid. Begrippen geënt op het anarcho-communisme van de Russische
anarchist Peter Kropotkin (1842-1921). Travens utopische beeld van indianen
doet denken aan de denkbeelden van de filosoof en schrijver Jean Jacques
Rousseau (1712-1778) over de primitieve mens, de ‘nobele wilde’, die
van oorsprong goed is maar door de maatschappij is gecorrumpeerd. Al in Der
Ziegelbrenner blijkt dat Marut goed op de hoogte was van leven en gewoonten

van indianen. Marut verdiepte zich in de anarchistisch getinte, vredelievende
bestuursvorm van de Irokezen-indianen, maar mogelijk heeft ook het werk van
Karl May hem beïnvloed.
In Die Brücke im Dschungel is Gerard Gales slechts een beschrijvende
toeschouwer. Hij vertelt hoe een indianendorp omgaat met de verwerking van de
verdrinkingsdood van een kind uit het dorp. Van de indiaanse samenlevingsvorm,
die hij hier sterk idealiseert, kunnen ‘de blanken’ nog wel iets opsteken, zo houdt
hij de lezer voor.
Dat zo’n ideaal lijkende indianengemeenschap ook bedreigd kan worden,
beschrijft hij in Die weisse Rose. Het boek is een felle aanval op het
kapitalistische systeem en haar uitwassen: een idyllische dorpsgemeenschap valt
ten prooi aan de kwalijke praktijken van een Amerikaanse oliemaatschappij en
gaat ten onder aan bedrog, moord en doodslag.
De romans maakten Traven tot een
veelgelezen en populair schrijver in
Europa, met name onder de
arbeidersbevolking. Dat is opmerkelijk
want
Traven
schreef
niet
over arbeidsomstandigheden van Europese arbeiders, maar voornamelijk over
Mexicaanse indianen. Toch moeten lezers iets proletarisch in zijn werk gezien
hebben. Veel lezers verzochten het Büchergilde om meer informatie over de
auteur, maar in correspondentie met de uitgever weigerde deze een foto van
zichzelf op te sturen en gaf hij nauwelijks biografische gegevens. Hij beweerde
diep in de Mexicaanse jungle in een hut te wonen en daar onder moeilijke
omstandigheden zijn romans te schrijven. Hij schreef aan Ernst Preczang dat hij
soms maanden van de buitenwereld afgesloten leefde. Mijn werk is belangrijk,
deelde hij mee, niet mijn persoon. Hij ontkende Duitser te zijn, ook al zond hij zijn
manuscripten in het Duits aan de uitgever. Het zouden vertalingen zijn van
oorspronkelijk in het Engels geschreven werk. Brieven aan de uitgever werden
slechts ondertekend met de getypte letters B. Traven, soms met een
handgeschreven T.

Omdat Traven zo geheimzinnig deed, is
over zijn identiteit veel gespeculeerd.
Decennia lang is er gespeurd naar zijn
verleden en achtergrond, waarbij diverse
theorieën de ronde deden.
Volgens sommigen zou hij de schrijver Jack London kunnen zijn. Deze was
weliswaar in 1916 overleden, maar mogelijk had hij zijn dood in scène gezet en
leefde hij anoniem in Mexico. Anderen beweerden dat hij de tijdens de
Mexicaanse revolutie verdwenen schrijver Ambrose Bierce zou zijn of misschien
zelfs de Mexicaanse president. Mogelijk zou hij helemaal niet bestaan en zouden
zijn boeken door een collectief worden geschreven.
Mahoniehout
Tussen 1930 en 1940 publiceerde Traven zijn
zesdelige serie Caoba-romans – caoba
is mahoniehout – waarin hij de mensonterende
omstandigheden
beschrijft
waaronder
arbeiders, veelal indianen, op plantages moeten
werken waar ze mahoniehout moeten hakken.
Door schulden gedwongen, sluiten arbeiders
wurgcontracten af met de bazen van de
plantages, waarmee zij zichzelf en hun familie voor
generaties tot slavernij veroordelen. Op legale
wijze aan het systeem ontsnappen is vrijwel
onmogelijk.
De Caoba-romans, Der Karren (1931), Regierung (1931), Der Marsch ins Reich
der Caoba: Ein Kriegsmarsch (1933), Die Troza (1936), Die Rebellion der
Gehenkten (1936) en Ein General kommt aus dem Dschungel (1940), vormen een
scherpe kritiek op dictatuur, militarisme, staat, bureaucratie, regeringen en
ambtenaren. Traven beschrijft nauwgezet het verschijnsel onderdrukking en geeft
aan welke tragedies dat in een mensenleven kan veroorzaken. Hij komt op voor de
positie van de onderdrukten en beschrijft de strijd van indianen in Mexico voor
erkenning en zelfbeschikking. In vaak cynische bewoordingen knaagt hij aan de
pijlers van het kapitalistische systeem, door dit op soms absurdistische wijze neer
te zetten. Daarmee legt hij het geraamte van het systeem bloot en geeft hij aan
dat een dergelijk systeem niet eeuwig stand kan houden. Met een opstand van de
indianen blijkt echter het ideaal nog niet bereikt. De Caoba-cyclus speelt tijdens

de dictatuur van de Mexicaanse president Porfirio Diaz (van 1870 tot 191l) en de
Mexicaanse revolutie tussen 1910 en 1920. Traven noemt deze feiten echter niet
met name. Daardoor krijgt zijn maatschappijkritiek een tijdloos karakter en een
universele lading en betekenis. De indianenopstand die hij beschrijft is gebaseerd
op de strijd van de boerenleider Emiliano Zapata rond 1910. De Zapatista’s
kwamen op voor hun eeuwenoude rechten op grond en water, die door de
dictatuur waren vertrapt. ‘Tierra y libertad‘ (land en vrijheid) was de strijdkreet
van de Zapatistas, maar is ook de leus van de indianen in de Caoba-romans.
Brandstapel
Traven had aanvankelijk de overtuiging dat de Mexicaanse revolutie de positie
van indianen aanzienlijk had verbeterd, maar dat bleek een illusie. In de jungle
bleek nog steeds sprake van slavernij, uitbuiting en onderdrukking. Niet alleen
zijn de Caoba-romans te beschouwen als een beschrijving van een revolutie zoals
Traven die graag had gezien, maar tegelijkertijd ook als een oproep aan de
Europese volken om tegen dictatuur en fascisme in opstand te komen.
In het werk van Traven zijn weinig verwijzingen te vinden naar de actuele politiek
van de jaren dertig, maar in essays en brieven sprak hij zich daar wel over uit. Hij
keerde zich fel tegen nazi-Duitsland – de verzetsgroep Die weisse Rose van
Sophie en Hans Scholl is mogelijk vernoemd naar het gelijknamige boek – en hij
steunde de opstand van Augusto Sandino in 1932 in Nicaragua tegen de
Amerikaanse bezetter. In 1938 sloeg hij een uitnodiging af van de Spaanse
anarchistische vakbond CNT (Confederación Nacional del Trabajo) om tijdens de
sociale revolutie in Catalonië naar Spanje te komen om de arbeiders tot morele
steun te kunnen zijn. In een brief aan de Spaanse arbeiders (in het CNTdagblad, Solidaridad Obrera van 28 mei 1938) verklaart Traven zich solidair met
de ‘heldhaftige’ strijd van de Spaanse arbeiders tegen ‘het fascistisch beest’. De
brief werd in vertaling in Nederland gepubliceerd in het anarcho-syndicalistische
weekblad De Syndicalist van 9 juli 1938.

In de jaren dertig
bracht uitgeverij De Arbeiderspers De katoenplukkers, Het doodenschip, en De
witte roos uit in het Nederlandse taalgebied. Van de Caoba-romans verschenen
slechts enkele delen: Regeering, De ossenkar, Mahoniehout en Modesta. Na de
machtsovername door de nazi’s in Duitsland gingen de boeken van Traven
letterlijk en figuurlijk op de brandstapel. Voor uitgeverij Das Büchergilde
Gutenberg was het niet langer mogelijk in Duitsland boeken uit te geven. De
uitgeverij verhuisde naar het Zwitserse Zürich en zette daar op beperkte schaal
haar activiteiten voort. Traven kreeg in 1939 onenigheid met zijn uitgever.

Etalage boekhandel Allert de Lange, Damrak 62,
Amsterdam, met exilauteurs. Midden rechts B. Travens Ein

General kommt aus dem Dschungel
Toen Travens zaakwaarnemer voor Europa, Josef Wieder, in dienst bij Gutenberg,
een eigen literatuuragentschap begon, stapte Traven op bij het Büchergilde.
Wieder wist de uitgave van het laatste deel van de Caoba-romans onder te
brengen bij de Amsterdamse uitgever Allert de Lange. Deze had sinds enkele
jaren een belangrijke afdeling exil-literatuur opgebouwd, waarin vele uit
Duitsland gevluchte schrijvers in hun eigen taal werden gepubliceerd, onder wie
Joseph Roth, Bertolt Brecht en Stefan Zweig.
Travens boek verscheen als Ein General kommt aus dem Dschungel in april 1940,
enkele weken voor de Duitse inval in Nederland. In mei 1940 werd het archief van
de uitgeverij en boekhandel Allert de Lange door de Duitsers in beslag genomen
en naar Duitland vervoerd.
De nog aanwezige voorraad boeken werd vernietigd. De Traven-uitgave is om die
reden antiquarisch een gezocht boek. De Nederlandse vertaling van Ein General
kommt aus dem Dschungel verscheen uiteindelijk pas in 1958 bij De
Arbeiderspers: Een generaal uit de wildernis. Der March ins Reich der Caoba
werd pas in 1976 als De mars naar het oerwoud door Meulenhoff gepubliceerd. In
het kielzog van het filmsucces van The Treasure of the Siena Madre verscheen De
schat in de Sierra Madre in 1948 in Nederlandse vertaling. De overige romans
Die Brücke im Dschungel (1929) en Aslan Norval (1960) werden uitgegeven door
de Wereldbibliotheek als De brug in het oerwoud (1959) en Aslan Norval (1961).

Hal Croves

Hal Croves
Met die laatste titel is iets merkwaardigs aan de hand. Sinds 1940 had Traven
geen roman meer gepubliceerd, wel tientallen korte verhalen, vaak in Britse en
Amerikaanse pulp- en detectivetijdschriften als Argosy, Manhunt, Fantastic en
Short Story International. Na twintig jaar romanstilte kwam Traven met Aslan
Norval. Maar is het boek wel van de hand van B. Traven, vroegen veel critici zich
af. Onderwerp en schrijfstijl weken geheel af van de vroegere romans.
Er is wel gesuggereerd dat Traven niet de enige auteur van de romans zou zijn.
Heeft hij mogelijk gebruik gemaakt van gegevens en verhalen die al waren
geschreven en die hij alleen maar hoefde te bewerken? Immers, Marut arriveerde
in 1924 in Mexico. In 1925 al verscheen Der Wobbly in Vorwärts. Uit het verhaal
blijkt dat Traven beschikte over een uitstekende kennis van leefgewoonten,
werkomstandigheden en geschiedenis van de Mexicaanse indianen, maar ook van
landschap, natuur en gebruiken in het land. Was het voor Marut wel mogelijk om
in die korte tijd deze gegevens te verzamelen en in een aantal romans te
verwerken? Was er misschien sprake van een tweede persoon met wie hij
samenwerkte en wiens verhalen en gegevens hij gebruikte: een ‘Erlebnisträger’ of
‘storyteller’? Dat zou mogelijk de snelle opeenvolging van zijn romans kunnen
verklaren.
Pas in de jaren vijftig en zestig verscheen Travens werk
ook in Engeland en de Verenigde Staten. Deze
Engelstalige versies waren geen rechtstreekse
vertalingen uit het Duits, maar herziene versies waarin
gedeelten werden weggelaten, herschreven of
toegevoegd. Zo is de Amerikaanse editie van The Death
Ship vijfenzeventig pagina’s langer dan de in
Europa uitgegeven edities. Voor de vertalingen en
bewerkingen waren verantwoordelijk de
vertaalster Esperanza López Mateos en ene Hal Croves,
bij wie ook het copyright berustte. López Mateos was de
zus van de Mexicaanse politicus Adolfo López Mateos,
later president van Mexico (1958-1964). De onbekende Hal Croves zou in Mexico
City wonen en presenteerde zich als zaakwaarnemer van Traven. Uitgevers
konden niet rechtstreeks met Traven corresponderen, alle contacten liepen via
deze Hal Croves. Traven zelf was nooit te spreken en bleef onbereikbaar. Met
mededelingen als ‘Traven is op reis in de Mexicaanse jungle’ of ‘hij is net

vertrokken naar Europa’ hield Croves belangstellenden op een afstand.
Op de filmset van The Treasure of the Sierra Madre in 1947 was Croves aanwezig
als ‘technical advisor’. Regisseur John Huston besprak met hem allerlei details
over het script. Traven had Huston geschreven dat alle zaken met betrekking tot
de film met Croves besproken konden worden. Croves pleegde echter nooit
overleg met Traven. Volgens Huston moest Croves wel Traven zelf zijn.
Na het plotselinge overlijden van Esperanza López Mateos in 1951 kwam het
copyright van de Traven-romans in handen van de Mexicaanse Rosa Elena Lujan
en Hal Croves. In 1957 trouwden zij. In 1959 waren beiden in Berlijn aanwezig bij
de première van de Duitse verfilming van Das Totenschiff. In een hotel
registreerde Croves zich als B. Traven Torsvan.

Wetenschappelijke expeditie in
Chiapas, Mexico, 1926. Tweede van
rechts de ‘Noorse ingenieur’ Traves
Torsvan
Wilhelm II
In 1966 wist de Duitse literair historicus Rolf Recknagel met grote
waarschijnlijkheid aan te tonen dat Ret Marut, de Noorse ingenieur Traves
Torsvan – die in 1926 deel had genomen aan de expeditie in Chiapas – Hal Croves
en B. Traven één en dezelfde persoon moesten zijn.
De Mexicaanse journalist Luis Spota wist begin jaren zestig op slinkse wijze voor
Croves bestemde post te bemachtigen, waaruit hij kon afleiden dat Croves Traven
moest zijn. Croves weigerde Spota te woord te staan. Stern-journalist Gerd
Heidemann – die in de jaren tachtig een dubieuze rol zou spelen in de zaak van de
vervalste Hitler-dagboeken – pikte het spoor van Spota op en wist Croves te
spreken te krijgen. Croves ontkende Traven te zijn. Ook journaliste Judy Stone

van het Amerikaanse tijdschrift Ramparts, slaagde er in 1967 niet in Croves te
laten bekennen Traven te zijn. Bij hun eerste ontmoeting zei Croves tot
verbazing van Stone: ‘Forget the man. What does it matter if he is the son of a
Hohenzollern prince?’, verwijzend naar speculaties dat Ret Marut een
buitenechtelijke zoon van de Duitse keizer Wilhelm II zou zijn. Want hoe was het
mogelijk dat Marut ondanks de papierschaarste in 1918/1919, aan voldoende
papier kon komen om zijn tijdschrift te laten drukken? Had hij wellicht connecties
in hoge kringen waardoor papiertoevoer voor hem geen probleem was? Was
mogelijk zijn ontsnapping na zijn terdoodveroordeling in scène gezet door
dezelfde connecties? Na Travens dood bleek dat hij – als anarchist! – in zijn
studeerkamer jarenlang een portret van de keizer had bewaard.
In 1977 werkte BBC-journalist Will Wyatt aan een documentaire
over B. Traven. Omdat Ret Marut in 1923 enige tijd in Londen
had vertoefd, liet Wyatt in Britse overheidsarchieven onderzoek
doen naar Marut. Marut had als Duitse revolutionair immers de
aandacht getrokken van politie en geheime dienst. Een aantal
malen was Marut verhoord door de Britse justitie. Op vragen naar
zijn identiteit had hij telkens een andere naam opgegeven. Wyatt
trok alle namen na. Slechts één van de namen bleek traceerbaar:
Hermann Albert Otto Maksimilian Feige, geboren in 1882 in
Schwiebus (het huidige Schwiebodzin in Polen). Niet ver daar
vandaan had de latere keizer Wilhelm II een buitenhuis. Diens
escapades met lokale jonge vrouwen, waren in de omgeving niet
onopgemerkt gebleven. Feiges geboortedatum verschilde slechts enkele dagen
van de datum die Marut in Londen als de zijne had opgegeven.

T. Torsvan, Chiapas 1926

Torsvan
Hermann Feige was de buitenechtelijke zoon van een baksteen- en tegelbakker
(in het Duits: Ziegelbrenner!) en een fabrieksarbeidster. De jonge Feige had in
zijn puberjaren belangstelling gehad voor politiek maar in het dorp waar hij
woonde, kon hij met zijn socialistische opvattingen niet uit de voeten. In 1907 had
hij het ouderlijk huis verlaten en hij keerde er nooit terug. Vanuit Londen stuurde
hij in1923 nog een ansichtkaart naar zijn familie met de mededeling dat hij in de
problemen zat. Daarna liet hij nooit meer iets van zich horen.
Maar was Feige ook werkelijk de latere Marut-Croves-Traven? Wyatt wist in
Duitsland een jongere broer en zus van Feige op te sporen. Geconfronteerd met
foto’s van Croves, meenden zij hun broer te herkennen: een mooie ondersteuning
van de bevindingen van Wyatt maar geen waterdicht bewijs. Later liet Wyatt
foto’s van Feige, Croves en Marut vergelijken door een gespecialiseerde
justitiedeskundige, zonder dat Wyatt liet weten om wie het ging. Diens conclusie
was: het gaat hier absoluut om één en dezelfde persoon. (1)

Otto Feige, Ret Marut
Literair historicus Karl S. Guthke publiceerde in 1991 een voortreffelijke studie
over werk en leven van B. Traven: B. Traven, Biographie eines Rätsels. Guthke
gelooft niet in de theorie van Wyatt en stelt daar een nieuw verhaal tegenover:
Marut zou de zoon zijn van een Duits toneelspelersechtpaar dat vaak in de
Verenigde Staten optrad. Marut zou ook daar geboren kunnen zijn. Guthke weet
zijn theorie echter niet met bewijs te ondersteunen. Traven heeft eens geschreven
dat hij als Berick Torsvan in 1890 in Chicago was geboren. Uit de burgerlijke
stand van Chicago blijkt dat er inderdaad in 1890 iemand met die naam
geboren is. Onderzoekers Wyatt en Guthke konden destijds nog niet over die
informatie beschikken. Die geboorte bewijst niet dat deze persoon de latere
Marut-Traven is, maar wel dat Traven er van op de hoogte was. Traven gebruikte

deze gegevens later voor de aanvraag van zijn Mexicaanse nationaliteit.

Ret Marut, Londen, 1922

Dwaalspoor
Voor een auteur die aan de inhoud van zijn werk alle belang hechtte en
verkondigde dat zijn biografische gegevens onbelangrijk waren moet het ironisch
geweest zijn dat zijn persoon juist zo veel belangstelling opriep. Anderzijds heeft
Traven door het voeden van de geheimzinnigheid, het mysterie ook zelf in stand
gehouden.
Eenmaal in Mexico moet Marut besloten hebben zich op een andere wijze te
manifesteren.
Hij creëerde de auteur B. Traven en beschreef de werkelijkheid zoals die bestond,
maar ook de door hem gewenste realiteit: een revolutie, die hij in Mexico had
gehoopt te vinden.
Traven wilde zich uiten, maar niet tegelijkertijd de Beierse revolutionair Ret
Marut zijn. Daar ligt de kiem van zijn dubbelzinnige geheimzinnigheid. Als ter
dood veroordeelde wilde hij onvindbaar zijn, als schrijver was hij op erkenning
uit. Enerzijds wiste hij zijn sporen uit, anderzijds zette hij geïnteresseerden in zijn
werk en persoon toch weer op een spoor, zij het vaak een dwaalspoor. Maar ook
dat was niet nieuw. De laatste zin op de achterpagina van het laatste nummer van
Der Ziegelbrenner is Maruts afscheid van het oude continent en van
zijn identiteit: ‘In verschiedenen Gegenden und Stadten Deutschlands haben sich
Männer und Frauen gezeigt, die behaupteten, ‘Der Herausgeber des

Ziegelbrenner’ zu sein. Wer immer es auch sein mag, der das behauptet, er ist in
jedem Falle ein Betrüger, weil der Herausgeber (noch) keine Ursache hat, die
verfaulende Offentlichkeit aufzusuchen.’
Nieuwe feiten
De speurtocht naar de ware identiteit van Marut-Traven is niet ten einde.
Incidenteel komen niet eerder ontdekte feiten boven tafel, die vervolgens weer
nieuwe vragen oproepen.
Zo bleek dat Irene Mermet, de vriendin van Ret Marut, in 1923 op Ellis Island
arriveert om de Verenigde Staten binnen te gaan. Als contact- en
vertrouwenspersoon gaf zij ene Arthur Lysaght op, vertegenwoordiger,
woonachtig in Hudson, New York. Wie was hij? Familie, of een vroeger contact uit
Duitsland? De naam is niet eerder in verband gebracht met Traven.
Geen enkele Traven-onderzoeker heeft dit spoor tot nu toe onderzocht. Lysaght
blijkt Amerikaan, maar bezocht Duitsland rond 1886. Hij trouwde daar met de uit
Keulen afkomstige Auguste Warnecke (geboren in 1868). Pas in 1903 vertrekt zij
naar Amerika om zich bij haar man te voegen. In 1920 vraagt zij daar een
paspoort aan om Europa te kunnen bezoeken. Ze vertrekt rond 15 januari 1921
met de Holland-America Line naar Europa. Als reden van haar paspoortaanvraag
geeft ze op: ‘to visit Holland to see my son’. Rond die tijd verblijft de
rondzwervende Ret Marut, zonder papieren, in Rotterdam. Zou Auguste Lysaght
misschien een wanhopige moeder kunnen zijn die haar zoon – Ret Marut? –
in Nederland uit de problemen wil halen?
Noot, bronnen en literatuur
[1.] De BBC-documentaire van Will Wyatt, B. Traven, A Mystery Solved (1977) is
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Tweerelatie

en

samenheid:

overbodige taal
Een taal groeit. Sommige ontwikkelingen
roepen de vraag op of zij een teken des tijd zijn.
Veel werkwoorden, bijvoorbeeld, kennen nu
een voorvoegsel dat zij nog niet zo lang
geleden niet nodig hadden: inschatten,
afconcluderen, nachecken, inhuren.
Als er meer taal nodig is om hetzelfde uit te
drukken, is er sprake van taalinflatie. Wie bijvoorbeeld in plaats van “in het
algemeen” de voorkeur geeft aan “in zijn algemeenheid” of liever spreekt van
“problematiek” dan van “probleem”, gebruikt meer taal dan nodig is om hetzelfde
of, in voorkomende gevallen min of meer hetzelfde, onder woorden te
brengen, draagt bij aan die taal-ontwaarding.
Een vraag die daarmee samenhangt, is: mag je de groei van de taal kritisch
volgen, in goede banen leiden of zelfs limiteren, of dien je elke nieuwvorming
hartelijk te begroeten? Iedere docent Nederlands kent de discussies met zijn
leerlingen over de aanvaardbaarheid van formuleringen als ‘nooit geen ruzie’,
omdat ‘haast iedereen dat tegenwoordig zegt’. Elke bewuste taalgebruiker heeft
waarschijnlijk wel een grens waarachter fout Nederlands begint.
Tweerelatie
Zo’n grens lag bijvoorbeeld in een artikeltje in een Nijmeegse woonkrant, dat
handelde over de tweerelatie. Dat is volgens het krantje “een eigentijdse naam
voor wat eeuwenlang ‘concubinaat’ heeft geheten (..) een alternatief voor mensen
die de onherroepelijkheid van een huwelijk niet willen of niet aandurven, maar
ook voor mensen die niet kùnnen trouwen.’
(Niet kùnnen trouwen? Kinderen, priesters, mensen die al getrouwd zijn,
bejaarden met een eigen kapitaaltje?)
Met de tweerelatie is een limiet gepasseerd: het is een onwoord bij uitstek.
Waaruit blijkt bijvoorbeeld, dat het om ongehuwde partners gaat en niet, om
maar een greep te doen, om een zakelijke relatie. (Beminden die zich door een
notaris de voor- en nadelen van het Leids model laten uitleggen, zullen toch al
vaak het gevoel krijgen dat ze een B.V. aan het oprichten zijn in plaats van een
samenlevingscontract te ondertekenen.) En waarom juist twéérelatie? Als iets een
kenmerk van een huwelijk is, dan wel het feit dat het per definitie twee mensen

betreft. Elke andere verbintenis staat open voor een willekeurig aantal
deelnemers.
Tweerelatie is een inhoudsloos begrip, dat niet aanduidt wat het bedoelt aan te
duiden; het is een modieus woord, dat probeert in te spelen op de behoefte zich te
onderscheiden van “die burgerlijke, getrouwde stelletjes”, terwijl het sterk te
betwijfelen is of die behoefte bestaat. Het is een ongewenste uitbreiding van onze
taal.
Het richt overigens wel de aandacht op de vraag of we een adequate naam
kennen voor zo’n relatie. Tot niet zo lang geleden konden we het af met het
werkwoord hokken, een woord waar een ondertoon van afkeuring in meeklonk en
dat dus onbruikbaarder werd naarmate ‘in zonde leven’ sociaal meer aanvaard
werd. Mijn buurvrouw in de Amsterdamse Jordaan noemde het: “se hebbe
samenlefing”. En ongehuwd samenwonen of samenleven, dat is nu juist de term
die – blijkbaar – vervangen moet worden.
Analoog aan de BOM-vrouw kan de naam BOS-partners overwogen worden:
Bewust Ongehuwd Samenwonenden. Voor wie zijn fantasie gebruikt, liggen de
mogelijkheden voor het intikken: vrijers, ongedwongenen of – aanval is de beste
verdediging – vennoten.
Letterlijk alles is beter dan de tweerelatie. Het achtervoegsel -schap biedt
partners de mogelijkheid dat aspect van hun relatie te benadrukken dat hen het
meest bindt: vrijschap, eetschap, reis-, studeer- of mediteerschap.
Sprookjes
Hoe komt trouwens een nieuw woord in onze taal? Er valt een vergelijking te
maken met sprookjes, namelijk in het onderscheid tussen volkssprookjes en
cultuursprookjes. Die eerste groep bestaat uit verhalen die in de cultuur van een
gemeenschap, een dorp, een streek bestaan. Ze worden van generatie op
generatie overgedragen, anoniem want ofwel de maker is onbekend ofwel er is in
de loop van al dat doorvertellen zó veel veranderd dat er geen sprake is van één
maker. Ze worden op dorpspleinen verteld door rondtrekkende sprooksprekers en
zijn zelden schriftelijk vastgelegd, tot iemand zich over het
‘Gesunkenes Kulturgut’ ontfermt.
Zo komen we dankzij de verzameldrift van Charles Perrault (1628-1700) aan de
Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités: Contes de ma mère l’Oye
(1697), bij ons bekend als de Sprookjes van Moeder de Gans, en dankzij het
speurwerk van Jacob en Wilhelm Grimm aan de Kinder- und Hausmärchen

(1812-1822), de Sprookjes van de Gebroeders Grimm.
De in 1985 verschenen bundel Alle Sprookjes van de Lage Landen, verzameld
door Eelke de Jong en Hans Sleutelaar, bevat, blijkens de tekst op het omslag,
“500 volksverhalen. Het gaat om sagen, legenden en sprookjes die in de Lage
Landen eeuwenlang mondeling zijn overgeleverd en pas later opgeschreven.”
Daar tegenover staan de vertellingen die welbewust als sprookjes geschreven zijn
en van wie dus de auteur bekend is. De beroemdste van hen is waarschijnlijk de
Deen Hans Christiaan Andersen. In het Nederlands zijn er veel sprookjes van de
hand van Godfried Bomans, maar ook Jan Wolkers en Freek de Jonge horen tot de
eigentijdse sprooksprekers.
Samenheid
Zoals er volkssprookjes en cultuursprookjes bestaan, zo zijn er ook woorden die
zich, zonder dat hun herkomst duidelijk aan te wijzen is, een plaats in het
taalgebruik veroveren, en woorden die voor officieel gebruik gecreëerd zijn.
Voorbeelden van de eerste groep zijn drijfsijssie (voor eend) en docudrama (door
acteurs nagespeeld maar waar gebeurd verhaal), tostieijzer (voor zonnebank) en
punkette (jong punkmeisje). Zulke woorden zijn allicht ooit door iemand bedacht,
althans voor het eerst gebruikt, maar hebben langzamerhand een groter publiek
bereikt – bijvoorbeeld doordat Carmiggelt ze in een van zijn stukjes vermeldde –
en daarmee hun bestaansrecht bewezen.
Niemand heeft doeg of doei – of, erger nog, doedoei – zitten bedenken, maar het
is uit het huidige Nederlands niet meer weg te denken.
De tweede groep omvat woorden die welbewust – maar niet altijd even
weldoordacht – door iemand zijn neergepend. De belangrijkste leveranciers
daarvan zijn de commercie (kakelvers, woonwarenhuis, Eterie),
wetenschappelijke publicaties (woonomgevingsgevoeligheid) en politieke en
ambtelijke stukken.
Vlak vooral die laatste bron niet uit. Daar wordt veel taal gemaakt, maar zelden
echt bruikbare. Het toenmalige ministerie van WVC, bijvoorbeeld, bracht eens
een ‘Medelanders- nota’ uit (medelanders, voor alle duidelijkheid, zijn nietNederlanders die, mede met de wel-Nederlanders, in ons land wonen). De
schepper van dat woord vond wellicht dat hij, zeker voor een ambtenaar, een hele
vondst gedaan had, maar brede ingang heeft het nooit gevonden, ook niet toen
Teleac de cursus Medelanders-Nederlanders ging uitzenden.
En vervolgens drong hetzelfde ministerie – en misschien wel dezelfde ambtenaar

– een tweede term in deze context aan ons op: samenheid. De eerste zinnen van
de bijbehorende folder luiden: ‘Het woord samenheid bestaat niet echt. Toch zal
iedereen aanvoelen wat ermee bedoeld wordt.’ Dat is een onbewezen stelling, die
overigens niet meer of minder gewaagd is dan mijn stelling dat het woord
samenheid nooit een plaats zal vinden in ons dagelijks spraakgebruik. En daar
helpen geen dure reclamecampagnes en televisiespots aan.
Dat is het lot van woorden waar niemand om gevraagd heeft.
—
Robert-Henk Zuidinga (1949) studeerde Nederlandse en Engelse Moderne
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft over literatuur, taalen bij uitzondering – over film.
De drie delen Dit staat er bevatten de, volgens zijn eigen omschrijving,
journalistieke nalatenschap van Zuidinga. De boeken zijn in eigen beheer
uitgegeven.
Belangstelling?
Stuur
een
berichtje
naar:
info@rozenbergquarterly.com– wij sturen uw bericht door naar de auteur.
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Dit staat er III. Bijnamen en Nederlied. Buitenlied en film, Haarlem 2019. ISBN
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