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(22 februari 2007) Ingo Schulzes boek ‘Nieuwe levens’ (‘Neue Leben’) is dé
langverwachte roman over de hereniging van Duitsland. Van het bestaan
van Ernst Weiß' novelle 'Jarmila' ('Jarmila. Eine Liebesgeschichte aus Böhmen')
wist tot voor kort niemand. Het boek ging verloren toen de Duitse troepen Parijs
binnen marcheerden en Weiß zelfmoord pleegde. Pas 60 jaar later kon het aan zijn
oeuvre worden toegevoegd.
door Annabelle Arntz
De 'Wenderoman'
Wanneer een Parijse handelsreiziger naar Praag reist, raakt hij aan de praat met
een straathandelaar, die hem zijn tragische levensverhaal vertelt. Het verhaal van
zijn onmogelijke liefde voor Jarmila, de mooie vrouw van een rijke ganzenboer.
Het liefst wil hij met haar een nieuw leven beginnen in Amerika. Maar de
raadselachtige Jarmila behandelt haar echtgenoot en haar minnaar even
hardvochtig als de ganzen waarvan ze de veren uitrukt. Het verhaal blijft door het
hoofd van de handelsreiziger spelen. Als hij hoort dat er twee zwervers aan zijn
deur waren, realiseert hij zich meteen om wie het gaat en krijgt hij een cruciale
rol in deze briljant geconstrueerde liefdesgeschiedenis.
"Weiß' novelle beschrijft met spaarzame poëtische middelen [...] een spannend
verhaal dat veel vragen open laat." (www.literaturhaus.de, 02-06-1998)
"Prachtig is de landelijke sfeer die Weiß oproept, en net zo innemend is de
zinnelijke kracht van zijn proza." (NRC Handelsblad, 05-01-2007)
"Wie de kleine novelle in twee, drie uur verslonden heeft, zal het volledige oeuvre
van deze schrijver onder de loep willen nemen." (Der Tagesspiegel)
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Ernst Weiß 'Jarmila. Een liefdesgeschiedenis uit Bohemen'
Van Gennep, Amsterdam 2006 € 9,90
ISBN 9055157419
Ernst Weiß 'Eine Liebesgeschichte aus Böhmen'
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998 € 10,80
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In de rubriek LEES! brengt de redactie regelmatig recent uitgegeven Nederlandse
vertalingen van een Duitstalige auteur onder de aandacht.
Wij wensen u veel leesplezier!
Heeft u vragen of reacties, dan kunt u deze mailen naar Annabelle Arntz.
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