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Hersenspinsels
van een stervende
Novelle  In zijn postume
essays, die opgenomen zijn in de
verzamelde nonfictie.

Amerikaan
Waarom negeerde hij de kri
tiek niet gewoon? Roth was zelf
Jood, geboren en getogen in
Newark, kleinkind van arme
Joodse immigranten die nog Jid
disch spraken, zoon van Herman
Roth, die zich in een spreid
stand bevond tussen de gewoon
ten en waarden van zijn ouders
en die van het Amerika waarin
hij opgroeide. Hij beschouwde
zichzelf als een NewarkJood,
zijn literatuur is provincialis
tisch, vertrekt vanuit het kleine
en draagt een sterk besef van
plaats en wortels in zich. Een
AmerikaansJoodse of Joods
Amerikaanse schrijver, zoals hij
steevast werd betiteld, wou hij
niet genoemd worden. Te beper
kend, vond hij. Hij was in volle
bewustzijn opgegroeid als Ame
rikaan, in een land dat in de
Tweede Wereldoorlog tegen het
totalitaire kwaad had gevochten,
dat daarna een heksenjacht
opende op communisten, dat de
Vietnamoorlog begon. Roth was
een Amerikaan en dus een Ame
rikaanse schrijver, vond hij. Een
‘vrije’ Amerikaanse schrijver.
Die vrijheid was voor hem de
kern van zijn schrijverschap. De
polemische essays in het eerste
deel van het boek die hij wijdt
aan Joodse stereotypering en
uitbeelding, zijn veelal tijdge
bonden en voor nietRothfans
allicht moeilijk verteerbaar. Het
belangrijkste is dat Roth er het
wezen van wat literatuur hoort
te zijn in verdedigt. ‘Fictie,’ zegt
hij, ‘wordt niet geschreven om
de principes en opvattingen te
bevestigen die iedereen lijkt te
huldigen’. Roths alter ego’s
Alexander Portnoy, David Ke
pesh, Mickey Sabbath en Nathan
Zuckerman behoren niet tot de
‘club die zich bezighoudt met de
mens zoals hij zou moeten zijn’,
maar met de mens, in zijn bij
zonderheid en wars van genera
lisaties, zoals hij ís.
Trapte Roth daarmee op zere
tenen: so be it. Meer zelfs: het
was een motor. ‘Soms heb ik een
antiRothlezer voor ogen’, zegt
hij in een interview met The Pa
ris Review. Als Roth tegenstand
kreeg, wist hij dat goed bezig
was. Al had het soms iets pe
dants. In ‘Een briefwisseling
met Mary McCarthy’, opgeno
men in Over het vak, een reeks
lange interviews met schrijven
de collega’s en het tweede deel
in dit boek, uit McCarthy kritiek
op The counterlife. Roth slooft
zich uit om haar ongelijk aan te

tonen, McCarthy’s mogelijke re
pliek lezen we niet. Roth heeft
het laatste woord.

Hier ben ik
Waar leidde al dat schrijven
in vrijheid toe? Had, behalve
Roth zelf, de lezer er ook wat
aan? Daarover koesterde hij wei
nig illusies. In het beste geval
‘bevrijdt fictie ons van de beper
king die de samenleving het ge
voel oplegt’, zegt hij. In het
meest realistische geval ‘geven
romans de lezer iets te lezen’. In

De vrijheid was voor
Roth de kern van
zijn schrijverschap
Amerika kan alles en doet niets
ertoe, zegt Roth, een notoir cul
tuurpessimist, tegen Ivan Klima,
in TsjechoSlovakije kon niets en
deed alles ertoe.
Toch bleef hij koppig verder
werken. Tot hij in 2010 stopte.
Hij gaf nog lezingen, waarvan
een aantal in het derde deel van
Waarom schrijven? is opgeno
men, en heel af en toe een inter
view. Enkele maanden geleden,
toen de dood hem al dicht op de
hielen zat, verscheen zijn verza
melde nonfictie. ‘Hier ben ik,’
zegt Roth in het voorwoord,
‘ontdaan van de maskers die mij
de vrijheid van verbeelding heb
ben geschonken’. ‘Hier ben ik’,
zegt Mickey Sabbath op de laat
ste bladzijde, tussen de graven
van zijn grootouders, zijn ou
ders en zijn in de Tweede We
reldoorlog omgekomen broer.
De fictie krijgt het laatste
woord.

novelle Bespieder van de
eerste persoon laat Sam
Shepard zijn geest
uitzwermen. KATH Y M AT H YS

I

n juli 2017 stierf de Amerikaanse ac
teur, regisseur en toneelschrijver Sam
Shepard aan de gevolgen van ALS.
Hij was 73. Voor zijn dood werkte hij
aan een novelle. Hij schreef met de hand
en toen zijn gezondheid dat niet meer
toeliet, nam hij fragmenten op met een
recorder. Aan het eind kon hij enkel nog
dicteren aan zijn familie.
Dat de schrijver van Bespieder van de
eerste persoon in tijdnood zit, is voelbaar
in het ritme van zijn proza. Shepard ge
bruikt korte zinnen. Hij beschrijft een
man die voor medisch onderzoek naar de
woestijn trekt. ‘Hij is degene die me ver
telde dat er iets mis was’, schrijft
Shepard over de dokter. ‘En ik zei, nou,
ik weet dat er iets mis is.’
De zieke brengt zijn dagen door op de
veranda. Hij voelt zich bespied, heeft het
gevoel dat iemand iets over hem te we
ten wil komen dat hij zelf niet eens weet.
Er zitten twee ikvertellers in dit boek,
de zieke en een bespieder die van op een
afstand kijkt naar de patiënt. Hun hoofd
stukken wisselen elkaar af. Je zou de be
spieder kunnen zien als het alter ego van
de zieke.

Beeldenstroom
Zowel Annie Dillard als Joan Didion
schreef over het belang van het land
schap waarin een mens opgroeit. Die
eerste plek laat levenslang sporen achter.
Ook de zieke man in Shepards novelle

overpeinst de oude plekken in zijn leven.
Hij denkt aan de Californische boom
gaarden, aan de stranden waar hij lang
geleden kwam. In zinnelijke termen be
schrijft hij de surfers met hun bermuda’s,
hun glimmend haar.
De geest van de man werkt associatief.
Veel van zijn gedachten gaan over zijn
herkomst, over zijn zoon. De relatie tus
sen vaders en zonen en observeren en ge
observeerd worden zijn thema’s die te
rugkeren in Shepards werk. Hij schrijft
beeldend over mensen en dingen. Hij ziet
de handen van zijn zoon voor zich, hoe
ze stenen bewerkten. Soms spreekt de
verteller de zoon zelfs aan. Er zijn dingen

Aan het eind kon Shepard
enkel nog dicteren
aan zijn familie

die je niet over me weet, klinkt het dan.
De vader heeft nooit gesproken over zijn
leven tijdens de jaren 70; hij noemt dat
tijdperk ‘vertroebeld’.
Shepard stuurt aan op een geheim in
het verleden, maar uiteindelijk dooft die
piste uit, net als de geest van de vertel
ler. Het best lees je deze novelle als een
verzameling losse hersenspinsels van een
stervende. Er staan prachtige miniverha
len in dit boek, zoals dat van de broers
die een kliniek beginnen in Minnesota.
Het geheel is elliptisch, fragmenta
risch. De pogingen van de verteller om in
zijn hoofd het leven nog een keer ten
volle te verkennen zijn aangrijpend.
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