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KRISTIEN HEMMERECHTS

Het verdriet van Vlaanderen:  

Op pad met Hein en Toon, tweeling van de collaboratie

*****

De ondertitel van ‘Het verdriet van Vlaanderen’ 
doet aanvankelijk vermoeden dat het om een olijk 
kinderboek gaat, maar de bijstelling ‘tweeling van 
de collaboratie’ smoort die verwachting in de kiem. 
Aandachtige lezers en kijkers zullen de tweeling-
broers met wie Kristien Hemmerechts op pad ging, 
nog kennen van hun getuigenissen in Humo en in de 
reeks ‘Kinderen van de collaboratie’ op Canvas. Hein 
en Toon Van den Brempt zijn telgen uit een familie 
die de auteur van ‘De vrouw die de honden eten gaf’ 
en ‘Taal zonder mij’ trefend omschrijft als ‘zwart, 
zwarter, zwartst’. Voor hun deelname aan het Can-
vas-programma hebben de zonen van een voormalig 
lid van de Wafen-SS zich achteraf bij hun familie 
verontschuldigd. Ze vonden dat ze die oneer hadden 
aangedaan ‘door een eenzijdig en ongenuanceerd 
beeld op te hangen’. Voor deze integere reconstructie 
van het familiale oorlogsverleden zijn echter geen 
excuses nodig.
     Waarom de 70-plussers Hemmerechts vrijelijk toe-
gang tot hun familiegeschiedenis hebben verschaft, 
wordt niet expliciet vermeld, maar de tweeling heeft 
geen enkele reden om het zich te beklagen. Zoals de 
jongste zus van Toon en Hein het in een mail aan de 
schrijfster verwoordt: ‘Ik vind het goed dat ik nu een 
verhaal krijg met een achtergrond en met vergelij-
kingen van uitspraken die naast elkaar geplaatst 
worden. En dat gebeurt door iemand die het volledige 

plaatje bekijkt, die emotioneel niet betrokken is bij 
onze familie en daardoor in staat is ons de info op een 
zo neutraal mogelijke manier door te geven.’

Zwart en wit  
in grijstinten 

RAMACHANDRA GUHA
Gandhi: de legendarische jaren

*****

Ramachandra Guha schreef met 

dit tweede deel van zijn giganti-

sche Gandhi-biograie een al te 

lang verslag van de reizen, het le-

ven en de levenslessen van de am-

bulante activist die zich uitsprak 

vóór geweldloosheid en verzoening 

tussen hindoes en moslims, en te-

gen buitenlands textiel en de dis-

criminatie van ‘onaanraakbaren’. De 

gerespecteerde historicus geeft 

’s mans uitspraken en de reacties 

erop echter te uitvoerig weer. Even 

droog en uitgestrekt als de Grote 

Indiase Woestijn biedt deze acade-

mische biograie een vlakke leeser-

varing. (nm)

K
E

K
E

 K
E

U
K

E
L

A
A

R

HERMAN BRUSSELMANS
Zo dom als Albert Einstein

***()*

Het nieuwe boek van Herman 

Brusselmans (zijn 78ste, maar 

who’s counting?) is andermaal een 

pareltje van deconstructivistische 

metaictie. Loop er echter niet te 

snel van weg, want ook in dit exis-

tentiële stukje kolderieke non-

sens over een amateurtoneelge-

zelschap dat op zoek is naar een 

acteur die kan drummen, wordt er 

als vanouds achterwaarts in de 

poes genaaid. Of het nu door die 

jonge vriendin, de stijlvaste pen 

of zijn immer wapperende manen 

komt, Brusselmans is en blijft de 

Mooie Jonge Oppergod van de 

Vlaamse Letteren. (sdw)

EDUARDO HALFON
De Poolse bokser

*****

Eduardo Halfon is misschien  

wel het Guatemalteekse kind van 

 Roberto Bolaño. Dit verhalen-

web uit 2008 leest als een auto-

ictionele roman, geschreven op 

liters testosteron. Halfon voert 

zichzelf op als een professor in 

de letterkunde en brandt elke 

vorm van zweverigheid uit zijn 

personage. ‘De Poolse  bokser’ 

is een voortdenderend onder-

zoek naar hoe het bottelen van 

woede en het zich  blindstaren 

op de eigen projecten (of het 

gebrek daaraan) het sociale 

schouwspel in je omgeving doet 

 verbleken. (gmi)
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Gandhi: 

de legendarische jaren 

  Guillermo Arriaga

  De ontembare   

 BOEKENTIP VOOR
  James Cooke,
  presentator 

                   ‘FIGHT CLUB’ VAN 

CHUCK PALAHNIUK

James Cooke lanceert een lijn 

verzorgingsproducten voor vrou-

wen en mannen, omdat zijn ei-

gen gezicht er na de vele uren in 

de make-upstoel als een maan-

landschap begon uit te zien. Dat 

probleem kreeg Tyler Durden uit 

‘Fight Club’ door het straatvech-

ten. Nóg een cosme-

tica-ideetje van de 

hoofdfi guur uit Palah-

niuks klassieker: zeep 

van menselijk liposuc-

tievet. 

     Dat betekent geenszins dat Kristien Hemmerechts 
een koele of afstandelijke geschiedenis serveert. Ze is 
bescheiden genoeg om te bese� en dat het verhaal niet 
om haar draait en blijft zich doorgaans op de achter-
grond ‘een weg banen door halve waarheden, hele 
leugens en fl agrante tegenstrijdigheden’. Waar nodig 
treedt ze naar voren en stelt ze zich in de plaats van de 
lezer, die onvermijdelijk met ongemakkelijke vragen 
zit. Op die momenten is de vakvrouw even kritisch 
voor zichzelf als voor haar onderwerpen. Haar eigen 
vooroordelen weerlegt ze even vlot als de excuses en 
vergoelijkingen van de mensen met wie ze spreekt. 
Gesprekken waar de romancière steeds het juiste 
detail en de typerendste zinsnede uit weet te lichten.
     Vanuit de overtuiging dat de kinderen van colla-
borateurs evenveel nood hebben aan geschiedkun-
dige klaarheid als de kinderen van verzetsstrijders, 
volgt Hemmerechts Hein en Toon van het Belgische 
Rijksarchief naar Duitsland en Israël. De pijnlijkste 
waarheden over de familieleden, die de twee broers 
gekend hebben als ‘lieve, menselijke en warme 
wezens’, ontdekken ze samen. Bij haar poging om 
te achterhalen ‘wie wat wanneer en waarom had 
gedaan’ toont Hemmerechts dat ze een kundige 
geschiedschrijfster is, die beseft dat je ook verhalen 
over zwarten en witten alleen maar in grijstinten 
kunt vertellen.
     ‘Het verdriet van Vlaanderen’ is een complexe en 
fascinerende geschiedenis, neergeschreven in de – 
jammer genoeg wellicht ijdele – hoop dat de mens-
heid er iets uit kan leren.
Sam De Wilde

HUMO In welk boek bent u 
tegenwoordig bezig?
ANNEMIE STRUYF «‘Een odyssee’ 

van Daniel Mendelsohn.»

HUMO Waar leest u het liefst?
STRUYF «In de zetel of in mijn 

bed.»

HUMO Met welke auteur zou u 
een avondje uit willen?
STRUYF «Mag het ook een after-

noon tea zijn met Jane Austen in 

een Engels landhuis, met thee, 

scones en clotted cream?»

HUMO Met welk roman-
personage ziet u een 
onenightstand wel zitten?
STRUYF «Met Heathcli�  uit Emily 

Brontës ‘Wuthering Heights’.»

HUMO Wat is uw favoriete 
gedicht en waarom?
STRUYF «‘Het oude zeilschip’ van 

Jan van Nijlen. Het gaat over het 

leven, groot worden, in je volle 

kracht zijn, oud worden en ster-

ven.»

HUMO Welk boek hebt u het 
vaakst cadeau gedaan?
STRUYF «‘Gloed’ van Sándor 

Márai.»

HUMO Wat is volgens 
u het ideale 
vakantieboek?
STRUYF «‘Wij’ 

van David 

 Nicholls.»

HUMO Welk 
non-fictieboek 
zou iedereen 
gelezen moeten 
hebben?
STRUYF «‘1984’ van 

George  Orwell. 

Ik weet wel 

dat de 

meesten het 

als fi ctie beschouwen, maar dat 

is het natuurlijk niet.»

HUMO Welk kunst- of kijkboek 
kampeert op uw koffietafel?
STRUYF «‘Wenen 1900’, over de 

bloeiperiode van zowat alle kun-

sten in Wenen in het begin van 

de 20ste eeuw. Ik zou er ook 

kunnen wonen.»

HUMO Wat is het laatste boek 
dat u tranen van ontroering 
heeft bezorgd?
STRUYF «‘De acht bergen’ van 

Paolo Cognetti.»

HUMO Wat is het laatste boek 
dat u tranen van het lachen 
heeft bezorgd?
STRUYF «‘Wij’ van David 

 Nicholls.»

HUMO Welk boek zou u 
meteen (her)lezen als u een 
week leestijd cadeau kreeg?
STRUYF «De boeken van Hein-

rich Böll die mij gevormd hebben, 

met een voorkeur voor ‘Biljarten 

om half tien’.»

HUMO Van welk boek vindt u 
de film beter?
STRUYF «‘Dangerous  Liaisons’ 

met Glenn Close en John 

 Malkovich.»

HUMO Welk boek of oeuvre 
vindt u zwaar overschat?
STRUYF «Hugo Claus, af en 

toe. ‘De geruchten’, bijvoor-

beeld: wat een saai boek.»

HUMO Wie verdient 
volgens u de volgende 

Nobelprijs Literatuur?
STRUYF «Amos Oz. 

Maar nu hij over-

leden is, komt 

hij wellicht niet 

meer in aan-

merking.»

 Annemie Struyf: ‘Sándor Márai’
  Schrijfster, journaliste en presentatrice 
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HERNAN DIAZ
In de verte

*****

Een jonge Zweedse immigrant 

raakt onderweg naar de VS 

zijn broer kwijt. Wat volgt, is 

een klassieke debuutroman én 

 Pulitzer-fi nalist die nergens bui-

ten de lijntjes kleurt, maar wel 

deksels goed in elkaar zit. Diaz 

schildert een gevoelig verhaal 

over de eenzaamheid van een 

immigrant die alles heeft verlo-

ren tegen de achtergrond van 

de 19de-eeuwse migratiestro-

men naar Amerika. Actueel in 

tijden van Mexicaanse grens-

muren, maar voor revolutionaire 

schrijverij hoeft u hier niet aan 

te kloppen. (jme)


