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helemaal werkelijkheid geworden waarheid.” Het op
de romans van Patricia Highsmith gebaseerde The

Talented Mr. Ripley, over meesteroplichter Tom
Ripley: “Als je talent maar groot genoeg is kun je
kennelijk blu¤en met de waarheid, je vertelt mensen
hoe het echt zit en ze geloven je toch niet.” Over Billy
Wilders klassieker Sunset Blvd.: “Norma Desmond
leidt aan Realitätsverlust, ze leeft in haar eigen fictie
en in Joe Gillis herkent ze nieuw bloed om die fictie
levend te houden.”

Na 2001 verandert er iets – al kan men zich dan
natuurlijk afvragen of dit vanuit Grunbergs eigen
interesses voortkomt, of uit de insteek van de
redacties voor wie hij schrijft. Hoe dan ook: de
onderwerpen worden politieker, sociologischer; grote
onderwerpen als religie (Mel Gibsons The Passion 

of the Christ, waarin Grunberg 9/11-terrorist
Mohammed Atta vergelijkt met Christus) en de
liefde (Mike Nichols’ Closer, over overspel en liefde
als transactie) dringen zich duidelijker naar de
voorgrond. In zijn besprekingen van films als Gangs

of New York, World Trade Center en Letters from Iwo

Jima richt Grunberg zijn pen expliciet op de stand
van hedendaags Amerika, zoals ook de filmmakers
wier werk hij bespreekt dat doen.

Zo is deze bundel niet in de eerste plaats een
verzameling essays over film, maar een staalkaart
van Grunbergs oeuvre, een inventaris van zijn
stokpaardjes en thema’s, en een kijkwijzer voor wie
daar voorbij wil.

JOOST BROEREN

ARNON GRUNBERG, Buster Keaton lacht nooit, Nijgh & Van 

Ditmar, Amsterdam, 2013, 256 p.

[B ] LOF EN KRITIEK OP HET MULTICULTURELE 
BRUSSEL 

Over een gebrek aan journalistieke aandacht mag de
Vlaamse, Belgische en oªcieus Europese hoofdstad
de afgelopen jaren niet klagen. Met het aantal
boeken en artikelen dat over Brussel is verschenen,
kan onderhand een flinke boekenkast worden
gevuld. En ook op televisie is de aandacht voor
Brussel nooit ver weg. Niet zelden wordt de stad dan
beschreven als een probleemgebied, waarvoor
oplossingen moeten worden aangereikt. Die
publicaties of reportages, genre Femme de la Rue,
schetsen vaak een eenzijdig en (te) treurig beeld 
van de enige echte metropool die België rijk is. 

Ook Brussel, een politiek incorrecte schets, een
bundeling essays en opiniestukken van Vlaams
parlementslid Luckas Vander Taelen (Groen), blijft
niet helemaal gespaard van die sombere ondertoon
die veel Brussel-boeken kenmerkt. Vander Taelen
poseert voor de foto bij het jarenoude sluikstort in
zijn straat en schrijft over de bomen die door het dak
van het art-decogemeentehuis van Vorst groeien.
Maar hoeveel kritiek de schrijver/politicus ook heeft
op zijn medepolitici, hoe vaak hij ook misstanden en
stilstand aanklaagt, bij Vander Taelen proef je de
oprechte bezorgdheid om waar het misloopt in zijn
stad, zaken die hij zelf als burger iedere dag aan den
lijve ondervindt. En hij draagt oplossingen aan, durft
verder te kijken dan de volgende verkiezingen.

In deze “politiek incorrecte schets” spreekt vaker
een geëngageerde stedeling dan een partijpoliticus.
Vander Taelen is, net als in zijn eerdere Brussel-
bundels Berichten uit Brussel en Brussel, de tijdbom 

tikt verder, niet bevreesd om heilige huisjes omver 
te gooien, en voor een progressieve politicus legt hij
zwaar de nadruk op ieders individuele verantwoorde-
lijkheid. “Het is de schuld van de maatschappij”
voldoet in Vander Taelens ogen niet als excuus 
om alle misstanden maar met de mantel der liefde 
te bedekken, en niet elk pleidooi voor individuele
verantwoordelijkheid is een perfide neoliberale
samenzwering. 

Hij heeft ook een broertje dood aan overrelati-
vering, zeker als die leidt tot ontkenning van de
problemen die er wel degelijk zijn. Hij deinst er niet
voor terug om als racist of reactionair te worden
uitgescholden, twee typeringen die voor wie goed
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leest totaal uit de lucht zijn gegrepen. En hij is
evenmin beschroomd om stevig terug te slaan:
Franstaligen die iedere kritiek afdoen als een
Vlaamse samenzwering noemt hij onversneden
racisten, maar leuker is de typering “wereldburgers
die niet in staat zijn ook maar één woord in een
andere taal dan het Frans te spreken”. Want dat is
Vander Taelen soms ook: grappig, en dat is toch vaak
een kleine kunst als je oprecht boos bent. 

Vander Taelen beschrijft ook de moeizame haat-
liefdeverhouding die Vlamingen hebben met hun
hoofdstad, waardoor vaak verkrampt wordt
gereageerd op nieuwe uitdagingen. Maar hij roept de
Vlamingen op zich geen illusies te maken: Brussel
(en daarmee ook de Rand) zal alleen maar groter en
internationaler worden. Wie graag de Vlaamse
aanwezigheid in Brussel behouden ziet of versterkt,
zal dus moeten investeren in onderwijs, bewust van
de eigen sterkte en de eigen taal, maar wel open voor
andere invloeden.

Over die andere invloeden in de hoofdstad gaat In

Brussel, Een reis door de wereld van de historicus Hans
Vandecandelaere. Zonder het te willen zijn, is deze
lijvige studie een vlot leesbare lofzang geworden op
het multiculturele Brussel, zoals dat in de afgelopen
honderd jaar steeds sneller tot stand is gekomen. 

Vandecandelaere wijst erop dat die multiculturali-
teit en de openheid en tolerantie van de hoofdstad
door de inwoners zelf, oud en nieuw, steevast
worden geprezen als gevraagd wordt naar de
voordelen van wonen in Brussel. De stad scoort in
dat soort lijstjes opvallend goed, beter dan bijvoorbeeld
een stad met een open imago als Amsterdam. En
toch is het juist die broeierige mix die niet-
Brusselaars soms afschrikt, gecombineerd met een
al te duidelijke segregatie tussen een armere
onderklasse en de topklasse van Europese
ambtenaren en andere rijke migranten, die zich veel
liever expats laten noemen. In Brussel zou de
ruimtelijke spreiding van migranten en de daarmee
gepaard gaande polarisatie tussen de diverse
nationaliteiten groter zijn dan in steden als
Amsterdam, Frankfurt of Londen. Of je “Brussel”
associeert met het afzichtelijke en protserige Justus
Lipsius-gebouw of de geuren van Matonge, hangt
van de context af. 

Vandecandelaere verbaast er zich in zijn inleiding
over dat er zo bitter weinig literatuur is te vinden

over de kosmopolitische werkelijkheid van alledag,
wat deels een verklaring zou kunnen zijn voor het
“afschrikwekkende” van die steeds toenemende
multiculturaliteit. Hij vergelijkt zijn zoektocht naar
de oorsprong van de 170 tot 180 verschillende
nationaliteiten in de hoofdstad met het leggen van
een puzzel van duizend stukjes waarvan er 750
ontbreken. 

De 250 stukjes die Vandecandelaere toch in
elkaar wist te schuiven, bieden al meer dan voldoende
kennis en leesplezier. De historicus koppelt mooi
chronologisch en geografisch opgebouwde hoofd-
stukken aan verhalen van “nieuwe” Brusselaars van
nu, getuigenissen van hoe mensen dag in dag uit
leven in de hoofdstad. Het zijn een soort mini-
reportages, verhalen die je veel te weinig leest in de
mainstreammedia. Neen, het is geen groot nieuws,
maar de getuigenissen overstijgen wel het banale fait
divers. Ze bieden inzicht in een gemeenschap, in de
verscheidenheid van een gemeenschap, en hoe die
zich verhoudt tot de andere gemeenschappen in
Brussel. Ze benadrukken de individuele diversiteit
binnen etnische groepen. Je weet wel dat “dé
Marokkaan” niet bestaat, maar hij komt volop tot
leven als je drie totaal uiteenlopende migranten-
verhalen van Marokkaanse Belgen leest. 

Er zijn ook getuigenissen die ons doen bese¤en
dat we niet altijd even netjes zijn omgesprongen met
de migranten, toen nog gastarbeiders genoemd, die
we bewust naar hier haalden. Italianen sliepen kort
na Wereldoorlog II in de kampen die het Duitse leger
in allerijl had achtergelaten, de prikkeldraad nog niet
verwijderd. Maar er zijn ook hilarische verhalen,
zoals dat van de Spanjaard Jesus, die vanuit Frankrijk
over de grens werd gesmokkeld terwijl de Belgische
douaniers aan het staken waren. 

Je kunt dit boek op verschillende manieren lezen:
als een boek over de geschiedenis van de migratie
naar ons land en vooral naar Brussel, of als een
Brusselse geschiedenis waarin nieuwkomers een
hoofdrol opeisen. En dan leer je dat een van dé
symbolen van Brussel, het Atomium, nooit gebouwd
had kunnen worden zonder de hulp van kinderen
van Russische ingenieurs, in ons land
terechtgekomen op de vlucht voor de repressie van
de bolsjewieken na de revolutie van 1917. 

Vandecandelaere zelf noemt zijn boek een
reisverhaal en dat is het beslist. Daarom is het – zeker
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voor de lezer die minder vertrouwd is met de stad –
erg jammer dat er niet enkele kaarten van Brussel in
het boek zijn opgenomen. Dat zou het nog leuker
maken om de reis te volgen van de Heyvaertstraat,
met zijn Libanese autohandelaars, via het
Bethlehemplein, waar een Bulgaarse Turk guarana
verkoopt aan de groeiende Braziliaanse
gemeenschap, tot aan de Jacobs-Fontainestraat in
Jette, waar we mee mogen binnenwandelen in een
voor andere passanten onopvallende Syrisch-
orthodoxe kerk. En nog een minpunt: hier en daar
had het boek wel wat strakker geredigeerd mogen
worden. Een uitroepteken na iedere eerste zin van
een alinea is niet alleen overbodig, het is vaak
ronduit storend.

Maar het is detailkritiek die in het niets verdwijnt
bij de lof die Vandecandelaere verdient voor zijn
pionierswerk. De historicus poneert geen stellingen
of standpunten (voor of tegen de hoofddoek, om
maar eens een moderne discussie te noemen) zoals
Vander Taelen, maar bezorgt ons wel de al te vaak
vergeten achtergrond die ons kan helpen bij het
voeren van dit soort discussies.

DIRK VANDENBERGHE
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[B ] DE BRONTËS IN BRUSSEL. 

OVER “DE MEESTER” VAN JOLIEN JANZING

Weinig schrijvers spreken zo tot de verbeelding als
de Brontë-zussen. Charlotte, Emily en Anne leefden
ruim anderhalve eeuw geleden in het Engelse
Haworth, waar ze klassiekers schreven zoals Jane

Eyre, Wuthering Heights en The Tenant of Wildfell Hall.
Na de dood van Charlotte in 1855 werd het leven van
de Brontës romantisch opgesmukt. Ze werden
beschouwd als geïsoleerde genieën die de realiteit de
rug toekeerden. De Brontë-mythe was geboren. 

In haar historische roman De meester ontkracht
de Nederlandse schrijfster Jolien Janzing die mythe.
Volgens haar zat er in de preutse Charlotte een
hartstochtelijke vrouw verscholen. Het bewijs
daarvoor vond Janzing in de jaren die Charlotte in
Brussel doorbracht (1842-1844). In die periode werd
het fundament gelegd voor het schrijverschap van de
oudste zus. 

In februari 1842 maken Charlotte en Emily de
oversteek naar België. Ze zijn op dat ogenblik 25 en
23 jaar oud. Ambitie drijft hen richting Brussel. De
zussen hebben plannen voor een eigen school in
Engeland, maar willen eerst hun kennis van het
Frans bijspijkeren. Ze nemen hun intrek in het
gerenommeerde Pensionnat Heger, een kostschool
voor meisjes. 

Emily kan niet aarden in het mondaine Brussel
en haakt snel af. Charlotte daarentegen verlengt haar
verblijf, zij het niet louter om pedagogische redenen.
Ze is hartstochtelijk verliefd geworden op Constantin
Heger, haar docent Frans, haar meester. Een hopeloze
romance, want de man is getrouwd met de directrice
van de kostschool en is niet van plan om zijn gezin
op te geven. In januari 1844 keert Charlotte met een
gebroken hart terug naar Haworth. Ze zal haar on-
gelukkige liefde later van zich afschrijven in romans
als Jane Eyre en Villette. 

Tot zover de feiten. Of en in welke mate de vurige
liefde van Charlotte beantwoord werd door Heger,
weten we niet. Het bronnenmateriaal uit die periode
is schaars en beperkt zich tot de brieven die Charlotte
later aan haar leraar schreef. Janzing vult de blinde
vlekken naar eigen inzicht in. “Ik ben er zeker van
dat hij met haar flirtte. Hij wond haar om zijn vinger.
Of ze echt verliefd op elkaar werden? Charlotte zeker
op hem en hij allicht, kortstondig, op haar.”1


