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Toneelbewerking Wereldpremière Een klein leven

Marjolijn de Cocq

Vertraagd

E

n dan sta je zomaar op een donderdagochtend in een boekwinkel in Oslo. Terwijl je dus eigenlijk
naar Kopenhagen was. Zoals een
snedige collega appte: ‘Oslo is niet
Denemarken hè? Dat weet je?’

Dat wist ik.
Lang verhaal kort: interview met Deense
schrijver in Kopenhagen, bij zijn agent op het
Rådhuspladsen. Vroege ochtendvlucht heen,
vroege middagvlucht terug. Hop on, hop oﬀ. Alsof je de bus neemt, zei ik nog.
Dat had ik niet moeten zeggen.
Vlucht terug gecanceld. Reden niet vermeld.
Omgeboekt via Oslo. Vlucht Oslo-Amsterdam
gecanceld. Vliegtuig stuk. Geen beschikbare
vluchten meer behalve via Moskou. Bericht
KLM: omgeboekt via Bergen, volgende morgen.
Nacht in Noorwegen. Busrit naar Hamar (om
KLM moverende redenen; 129,45 kilometer).
Lotgenoot, bange blik op de borden langs de
weg: “Ze gaan ons toch niet helemaal naar
Hamar brengen?”
Dat gingen ze wel.
Aankomst hotel 21.30 uur. Vertrek bus terug
naar luchthaven 4 uur. (Echt, dit ís de korte versie.) Omgeboekt op directe vlucht naar Amsterdam (#opgeluchtademhaalt). Nog 7 uur 20
minuten stukslaan. Boekwinkel.
En als je dan dus zomaar op een donderdagochtend in een boekwinkel in Oslo staat, dan
bof je als dat dan ook nog een ﬁjne boekwinkel
is. Zo een met aanbevelingsbriefjes en belezen
personeel. Mocht u ooit stranden tussen de betonnen pilaren van het high design Oslo Gardermoen, spoedt u dan naar de veilige haven van
boekhandel Tanum.
Grote hit in Noorwegen nu: de roman Søsterklokkene van Lars Mytting, nog niet vertaald,
maar zijn ‘houtbijbel’ Hel Ved over hout hakken,
hout stapelen, hout stoken en wat je zoal meer
met hout kunt doen, was hier als De man & het
hout (Atlas Contact, vertaald door Angélique de
Kroon) in 2016 een van de bestverkochte boeken. Dat hout kan me gestolen worden, maar
zijn twee romans die hier al wel zijn uitgegeven
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In Amsterdam is
morgen de
wereldpremière
van Ivo van Hoves
regie van Een klein
leven, naar de
tragische
bestseller van
Hanya Yanagihara.
Een allegorie van
goed en kwaad.
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Nasr, Maarten
Heijmans en Majd
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Lotgenoot, bange blik op de
borden langs de weg: ‘Ze gaan ons
toch niet helemaal naar Hamar
brengen?’ Dat gingen ze wel
FICTIE
gaan op mijn leeslijstje: zijn debuut Hestekrefter
(Paardenkracht) en Svøm med dem som drukner
(De vlamberken, Noorse Boekhandelsprijs
2014).
Mee in het vliegtuig terug ging Roy Jacobsen
met The Unseen (De usynlige), die ik in de hand
gedrukt kreeg bij mijn verzoek om een must
read. Over een meisje dat opgroeit op een van de
eilandjes van de Lofoten. En over hoe niemand
die er opgroeit een eiland kan verlaten. Een
boek tegelijk zo rauw en ragﬁjn van sfeer dat ik
het niet had willen missen. Dat eilandje is ook
een beetje onder mijn huid gekropen. Eigenlijk
zou ik dus de KLM dankbaar moeten zijn voor
die 22 uur vertraging.
Maar dat dan weer niet.
m.decocq@parool.nl
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‘Na al die levens van anderen beschreven te hebben, is het
misschien wel zo eerlijk om eens naar binnen te keren’

HANYA
YANAGIHARA
EEN KLEIN LEVEN
Vertaald door Josephine Ruitenberg en
Kitty Pouwels,
Nieuw Amsterdam,
€17,50, 752 blz.

A

Little Life, de
geschiedenis van
vier vrienden in New
York met als centrale
ﬁguur de getourmenteerde Jude, wiens
leven is getekend
door een gruwelijk
misbruikverleden,
werd in 2015 genomineerd voor de Man Booker Prize en de National Book Award. De vertaalrechten werden aan
23 landen verkocht; in Nederland zijn van Een
klein leven inmiddels meer dan 150.000 papieren boeken en 40.000 e-books verkocht. Ook is
er nu een audioboek beschikbaar. Een groot
succes voor uitgeverij Nieuw Amsterdam, die
de Nederlandse rechten verwierf.
Daar was geen grote biedingenslag voor
nodig, vertelt hoofdredacteur Susanne van
Leeuwen. “Wij hadden als enige internationale
uitgeverij al Hanya Yanagihara’s debuut gekocht, The People in the Trees uit 2014, bij ons
Notities uit de jungle. Dat was al een waanzinnig
goed geschreven debuut, origineel, met een
sterke structuur en een briljante setting. Een
klein leven kwam daarna als cadeautje.”

Maar dat is, in omvang en zwaarte, wel een totaal ander boek. Wanneer wist u wat de portee
zou zijn van Een klein leven?
“Redelijk snel, toen het werd aangekondigd
voor Amerika en Engeland kreeg ik het hier in
Nederland als eerste te lezen. Nachtenlang was
ik in de ban, verschrikkelijke nachten. Elke

ochtend kwam ik op kantoor, kermend en vloekend van ‘Mijn god wat is dít?’ Het is zo heftig
en het wordt erger, erger en erger.”

Hebben jullie aarzelingen gehad vanwege de
zware thematiek?
“We hebben het er wel over gehad: is het niet té
erg? Het is ook heel dik, er wordt heel veel van
de lezer gevraagd. Maar aan de andere kant is
het uniek als je zo wordt geraakt door een boek,
daarom hebben we besloten: we gaan ervoor. Ik
wilde elke dag zo snel mogelijk naar huis omdat
ik moest weten hoe het verder ging. Je leeft zo
mee met die jongens dat het bijna voelt alsof
het je eigen vrienden zijn. Kennelijk waren daar
deze omvang en al die details voor nodig. Aan
de andere kant leest het heel soepel. Dat is volgens mij wat het ook zo uniek maakt.”

‘Ze wilde geen letterlijke
interpretatie van haar
boek, daarom heeft ze
juist Ivo haar fiat gegeven’

Had u ingeschat dat het zo groot zou worden?
“Nee, juist omdat zo veel gevraagd wordt van de
lezer. Maar het kan dus wel. En dat is hoopvol.
Het is geen makkelijk boek, maar wel een
belangrijk boek.”
U gaat morgen naar de première, heeft u een
idee wat u te wachten staat?
“Ik ben naar een scenograﬁe geweest waar Ivo
van Hove aan alle betrokkenen uitlegde wat de
bewerking beoogt, waarin hij alle facetten liet
zien die nodig zijn om het boek om te zetten tot
theater. Met indrukwekkende moodboards van
de personages, het is heel visueel gemaakt.
Mijn indruk is dat het sec wordt gehouden,
maar dat het heftig en indrukwekkend wordt.
Een intense ervaring.”
Was Hanya Yanagihara daar ook bij? Wat vindt
ze van de bewerking?
“Nee, ze komt pas dit weekend weer. Maar voor
haar was het alleen Ivo, hij was de enige die
mocht. Hij en niemand anders. Ze wilde niet
per se een voorstelling. Maar ze had zijn werk
gezien in New York, hij had het boek gelezen. Ze
hebben elkaar anderhalf jaar geleden in New
York uitgebreid gesproken. Ze hebben allebei
een totaal andere interpretatie. Van Hove ziet
er bijvoorbeeld, behalve een ode aan de vriendschap, een allegorie in van goed en kwaad. Dat
vond ze intrigerend, zo zou ze het zelf niet zeggen. Ze wilde absoluut geen letterlijke interpretatie van haar boek, daarom denk ik dat ze juist
hém haar ﬁat heeft gegeven. Het is aan Ivo om
aan het verhaal een eigen draai te geven.”

Zesminutenverhalen
op het Boekjesbal
→ Aan 23 landen
werden de
vertaalrechten
van A Little Life
verkocht.

Vier vrienden
Ivo van Hove over Een klein
leven: “Het is een verwoestende afdaling in gebieden
van pure pijn, pure eenzaamheid, pure hulpeloosheid, pure vriendschap.” De
vier vrienden, die worden
gevolgd over een periode
van 30 jaar, worden gespeeld door Ramsey Nasr
(advocaat Jude), Maarten

Heijmans (acteur Willem),
Mandela Wee Wee (architect Malcolm) en Majd
Mardo (fotograaf JB).
Bewerking: Koen Tachelet;
dramaturgie: Bart Van den
Eynde; scenografie en licht:
Jan Versweyveld; muziek:
Eric Sleichim.
Première: 23/9, ITA, 16.00
uur. Speellijst: www.tga.nl

AmsterdAm
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
heeft opnieuw acht schrijvers gevraagd voor de reeks Six Minute Stories: boekjes die in zes minuten je
hoofd leegmaken. Maandag wordt
dat gevierd met een gratis Boekjesbal in Bar Bukowski in Amsterdam.
Het aantal millennials met een (dreigende) burn-out neemt nog altijd toe.
Daarom introduceerde de zorgverzekeraar vorig jaar Six Minute Stories
om met name hen te motiveren even
uit de waan van de dag te stappen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft
uitgewezen dat zes minuten ﬁctie lezen de snelste manier is om je stress-

Podcast jeugdboek

An evening with...

AmsterdAm

Maandag is Hanya Yanagihara (44) te gast in de serie
An evening with... in Internationaal Theater
Amsterdam (de nieuwe
naam van de Stadsschouwburg). De Amerikaanse
schrijfster wordt de avond
na de wereldpremière van
de toneelbewerking van
Een klein leven geïnterviewd door Nieuwsuurverslaggever en presentator Eelco Bosch van Rosenthal, oud-correspon-

De eerste Nederlandse podcast over
jeugdliteratuur is gelanceerd, De
Grote Vriendelijke Podcast. Het is
een initiatief van kinderboekrecensenten Bas Maliepaard en Jaap Friso.

dent in de Verenigde Staten
en een groot fan van het
boek.
ITA 19.00-21.00 uur, Grote
Zaal. Engels gesproken.
Kaarten via www.ssba.nl

niveau te verlagen. De eerste reeks
bereikte 1,2 miljoen mensen, reden
voor een vervolg.
Herman Koch, Thomas Olde Heuvelt, Marieke Lucas Rijneveld, Elﬁe
Tromp, Mano Bouzamour, Anna Drijver, Niña Weijers en Tim den Besten
schreven nieuwe verhalen van zes
minuten. Vanaf 17 september zijn wekelijks nieuwe boekjes, met het formaat van een smartphone, gratis te
verkrijgen. Ze worden via stations,
koﬃezaken en bibliotheken in de
Randstad verspreid. Lezers worden
aangemoedigd ze door te geven.
Op het Boekjesbal zullen Herman
Koch, Tim den Besten, Mano Bouzamour en Anna Drijver hun Six Minute
Story voordragen.

In de podcast bespreken Maliepaard
en Friso maandelijks enkele nieuwe
kinderboeken en ontwikkelingen in
de jeugdliteratuur. Ook ontvangen zij
een gast met wie ze uitgebreid ingaan
op diens werk. Dat kan een schrijver
zijn, maar ook een illustrator of vertaler. Het duo richt zich tot volwassen
publiek en hoopt met de podcast de

breedte van de Nederlandse jeugdliteratuur te laten zien.
Maliepaard: “Er verschijnen veel interessante en boeiende kinderboeken
en daar is relatief weinig aandacht
voor in de reguliere media. Wij willen
met dit nieuwe platform ons enthousiasme over jeugdliteratuur met anderen delen.”
De eerste twee aﬂeveringen zijn met
Theo Thijssen-prijswinnares Bibi Dumon Tak en met Jacques Vriens, die
vertelt over zijn nieuwe boek Code
Kattenkruid, dat 26 september uitkomt.
www.degrotevriendelijkepodcast.nl

