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Metro’s boekenrubriek i.s.m.

Arnon Grunberg 
onder de mensen

Dat Arnon Grunberg meer is dan een romanschrij-
ver, weten onder andere de lezers van Humo wel. 
Naast een wekelijkse column schrijft de mediaschu-
we Nederlander immers ook geregeld een repor-
tage waarvoor hij zich ‘onder de mensen’ begeeft. 
En dat hij die term erg breed neemt, blijkt uit het 
lijstje reportages in ‘Kamermeisjes en soldaten’. Zo 
leeft Grunberg zich onder andere uit tussen de Ne-
derlandse soldaten in Afghanistan, bij de Hezbollah-
strijders in Libanon, bij de Israel Defence Forces en 
tussen de stichters van de Nederlandse ‘pedofielen-
partij’ PNVD. 
Klinkt erg veelbelovend, maar eens je het boek gele-
zen hebt, is het toch allemaal net iets minder inte-
ressant dan het lijkt. Over de taal van Grunberg kan 
je niets zeggen, of hij nu een roman of een reportage 
schrijft: literair is het af. En dat hij een nogal eigen 
gedachtengang heeft, waarin hij vaak zelf centraal 
staat, laten we ook buiten beschouwing. Maar als je 
dan de kans hebt om te praten met cipiers uit Gu-
antanamo Bay, of met leden van Sendero Luminoso, 
is het jammer dat gesprek niet uit te werken. Al te 
vaak erger je je aan het feit dat de reportage afloopt 
net als je denkt dat het interessant zal worden. 
Dat zijn stukken niet de bedoeling hebben inter-
views te zijn, is logisch. Maar vaak schrijft Grunberg 
in één enkele zin neer wat het hoofdpersonage uit 
zijn reportage gezegd heeft. De rest vult hij met per-
soonlijke ervaringen en bedenkingen, wat zonder 
twijfel het doel van het boek is, maar vooral erg jam-
mer. Wel interessant is de inkijk die je krijgt in hoe 
de reportages zijn laatste boek, ‘Onze oom’, hebben 
beïnvloed. 
Dat de ‘zware’ oorlogreportages afgewisseld worden 
met undercoveracties als kamermeisje in een hotel, 
als ober in een restauratiewagen of als couchsurfer 
bij volstrekt vreemde mensen, fleurt het geheel wat 

op. Een interessant boek, maar er had meer in kun-
nen zitten. (cdm)
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Kamermeisjes en soldaten, Arnon Grunberg, Nijgh & Van 
Ditmar, 335 p.,  
€ 19,90

brussel ‘Onze oom’ is nog maar enkele 
maanden uit, en Arnon Grunberg heeft al 
een nieuw boek in de rekken. In ‘Kamer-
meisjes en soldaten’ worden zijn journa-
listieke reportages gebundeld.

De zoektocht van
een familie idealisten
Wanneer de linkse vooraanstaande advo-
caat Joel Litvinoff geveld wordt door een 
beroerte komen de drie vrouwen in zijn le-
ven elk in een persoonlijke crisis terecht. Zo 
probeert Joels cynische echtgenote Audrey 
stand te houden, terwijl haar man ver-
der wegzakt in een coma. ‘Brave’ dochter 
Karla komt voor de verscheurende keuze 
te staan tussen haar huwelijk en een pas-
sionele liefdesrelatie, terwijl ‘sterke’ zus 
Rosa een religieuze zoektocht onderneemt, 
die haaks staat op haar atheïstische opvoe-
ding. Zoë Heller beschrijft op wervelende 
wijze de vertroebelde familierelaties van de 
Litvinoffs in het New York van na 9/11. De 
auteur van het verfilmde ‘Notes on a Scan-
dal’ verweeft daarbij naadloos existentiële 
vragen met grote thema’s zoals politiek, godsdienst en relaties. Maar 
het zijn de herkenbare, kleine kantjes van Hellers personages die van 
‘De Idealisten’ een onweerstaanbare roman maken. (tm)
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Zoë Heller, De Idealisten, Archipel, 364 p., € 19,95

Niet zomaar een boek

«Dit is niet zomaar een boek 
over het bombardement op 
Mortsel. Dit is een boek over 
het proces waarbij kinderen 
van toen hun verhaal vertel-
len aan kinderen van nu.» In 
het voorwoord geeft burge-
meester Ingrid Pira aan dat 
‘Tranen over Mortsel’ meer is 
dan een verslag van de gruwe-
lijke feiten die zich op 5 april 
1943 in haar stad afspeelden. 
Die dag dropten Amerikaanse 
bommenwerpers hun ijzeren 
tranen boven Mortsel. Doelwit 
was de Erla-fabriek, maar de 
bommen misten precisie. Re-
sultaat: de drukke woonwijk 
Oude-God werd in puin gelegd 
en bijna 1.000 mensen kwa-
men om. Het was het zwaarste 
bombardement ooit in België. 
Tweehonderd Mortselse stu-
denten interviewden 65 jaar 
later de laatste getuigen van 
het bombardement. Histori-
cus Pieter Serrien vlocht de 
verschillende verhalen tot een 
meeslepend boek. Niet evi-

dent, want herinneringen zijn 
persoonlijk en onderhevig aan 
de tijd. ‘Tranen over Mortsel’ 
is dan ook niet zomaar een 
boek geworden.
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Pieter Serrien, Tranen over Mort-
sel, Standaard Uitgeverij, 312 p., 
€ 24,95

Een wonderbaarlijke 
reis door het hoofd
brussel Op de cover van ‘Van oor 
tot oor’ prijkt de slagzin ‘Een boek 
over denken, blozen, huilen, ademen 
en andere zaken van het hoofd’. 
Dat wekte onze nieuwsgierigheid, 
en terecht. In het populair-weten-
schappelijk boek neemt de Britse 
professor Raymond Tallis ons mee 
op een wonderbaarlijke reis naar 
het belangrijkste lichaamsdeel, het 
hoofd. Hij diept onder meer de soci-
ale geschiedenis van het blozen uit, 
onderwerpt de vreemde gewoonte 
van het kussen aan een onderzoek, 
laat ons zien waarom giechelbuien 

aanstekelijk 
werken en 
vraagt zich af 
hoe het hoofd 
in hemelsnaam 
over zichzelf kan 
nadenken. Wie dit 
boek uit heeft, zal 
zichzelf letterlijk met 
andere ogen bekijken.   

(gdb)
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Raymond Tallis, Van oor tot oor, Meulen-
hoff, 367 p., € 22,50
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Kamperen als 
God in Frankrijk

brussel Welke vakantie is het 
meest geschikt in tijden van crisis? 
Kamperen natuurlijk, en nog liefst 
niet te ver van huis. Het boek ‘Ein-
deloos kamperen in Frankrijk’ is 
alvast een aanrader: het ontpopt 
zich als de ideale gids die ons naar 
de leukste kampeerplekjes van la 
douce France loodst. De auteurs van 
de kampeergids hebben hun taak 
bloedserieus opgevat: ze trok-
ken duizenden kilometers rond, 
stonden op honderden campings 
en aten veel meer baguettes dan 
gezond voor ze was. Het resultaat 
- een opmerkelijke verzameling 
van unieke kampeerplaatsen in 

Frankrijk - mag er wezen. Bij elke 
camping staan de voors en tegens 

vermeld, de prijs, de faciliteiten en 
de weg ernaar-

toe. En als de 
camping vol blijkt 

te zitten, sturen ze 
je naar de dichtstbij-

zijnde camping met een 
plus. Bon voyage! 

  (gdb)
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Keith Didcock e.a., Eindeloos kamperen in 
Frankrijk, Kosmos, 256 p., € 17,95
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