
Herman Brusselmans over Arnon Grunberg

'Een zeer onleuke
klootzak,die wel kan
schrrjven'

tekst: Rick Honings / foto: Filip Claus/Prometheus

In zijn semi-autobiografi sche
dertiendelige romancyclus- in- aan-
bouw ledereen is unielc behalue ik
laat de Vlaamse auteur Herman
Brusselmans (1957) zich geregeld
uit over collega-auteurs. Met name
Arnon Grunbergmoet het daarbij
in niet mis te verstane bewoordin-
gen steeds ontgelden.
Hoe moeten die uitspraken gein-
terpreteerd worden? Waar komt
Brusselmans' irritatie vandaan?
Voelt hij zich bedreigd?
Of is Brusselmans jaloers op het
succes van Grunbergs boeken?

In het Vlaamse televisieprogramma De Slimste
Mens ter WereldkreegVRT-journaliste Ann de
Bie een door Herman Brusselmans gestelde

vraag voorgeschoteld: 'Het verschil tussen een
man en een vrouw is duidelijk. Een man heeft
een 1ui en een vrouw heeft een vagina. Een va-
gina is meestal fantastisch, maar een lul kan
naar het schijnt serieus tegenvallen. Over lullen
gesproken, wat weet u over Arnon Grunberg?'
In een ander fragment, dat Brusselmans in-

sprak voor het online magazine Bomt ol, steekt
hij zijn mening evenmin onder stoelen of ban-
ken. Naar eigen zeggen komt hij als 'befaamd

schrijver' vaak op letterkundige bijeenkomsten
en manifestaties, waar hij schrijvers ontmoet,
zoals Arnon Grunberg: 'Arnon was zodanig
onder de indruk van zijn ontmoeting met mij,
dat hij van de zenuwen moest overgeven. "Snel
in die plantenbak daar," riep ik. En inderdaad:
Arnon braakte heel de plantenbak vol die in de
hoek staat van de grote zaal in het stadhuis van
Den Haag, waar we door de wethouder van
Cultuur waren geinviteerd. Het spreekt vanzelf
dat Arnon Grunberg in Den Haag nooit meer
zal uitgenodigd worden, de sufferd."
Beide fragmenten komen niet uit de lucht vallen.
Wie de Vlaamse auteur Herman Brusselmans
(1957) kent, weet dat hij zich met een zekere
regelmaat over Grunberg uitlaat. De zelf ge-

kroonde 'Mooie Jonge Oppergod van de

Vlaamse Letteren' publiceerde meel dan vijftig
boeken. Tot op heden won hij echter geen enkele
Iiteraire prijs - de Yang-prij svoor Prachtige
ogen (1984) uitgezonderd - noch werd hij erwoor
genomineerd. Zelf wijt Brusselmans dit aan het
feit dat hij tevens televisiepersoonlijkheid en
voetbalcommentator is: 'Nadeel is alleen wel
dat ik door die veelvoud aan activiteiten door
de kenners niet meer serieus word genomen als

auteur. Ik zal dus ook nooit eens in aanmerking
komen voor een literaire prijs. Laatst las ik dat
Arnon Grunberg een prijs heeft gekregen voor
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Herman Brusselmans

'Desondanks blijft het
fei,t dat Arnon
Grunberg enorm uit
zijn bek sti,nkt.'

zijn gehele oeuvre. Dan denk ik: die wordt zeker
au s6rieux genomen omdat hij niets van voetba-l
weet."'Sinds 2002 spreekt Brusselmans zich
geregeld over Grunberg uit, zowel in zijnromans
a-ls in interviews.

Icoon van de hedendaagse literatuur
In Brusselmans' oeuvre kan men onderscheid
maken tussen fictieve en semi-autobiografische
romans. In dat laatste genre werkt hij aan de
dertiendelige romancyclus ledereen is uniek
behalue ik,met Herman Brusselmans in de
hoofdrol, waarvan tot nu toe drie delen zijn ver-
schenen."' Hierin ventileert hij geregeld zijn
mening over collega-auteurs, onder wie Arnon
Grunberg. Brusselmans voert hem op in zijn
kloeke roman De kus in de nacht (2002).
Hij wordt voor het eerst genoemd na circa 160
paginas:

Let op, hij schrijft erg luchtige boekjes, dat is
zo, en alsjeje verstand op nulzelgaatz'nproza
erin a-ls koek, maar desondanks blijft het een
feit dat Arnon Grunberg enorm uit z'n bek
stinkt. 1...1 Ik weet niet wat die j ongen eet, doch
het is alleszins voedsel dat eerst een paar vuil-
nisbakken of afualcontainers is gepasseerd

voor het op Arnons bordje en vervolgens in z'n
buikje is beland. Tegen iemand anders zou ik
allicht subtiel zeggen: 'Laten we het even over
uitvindingen hebben. Zo vond bijvoorbeeld in
1824 John Colgate de zogenaamde "tandpasta'
uit...'enzovoort, je kent mijn subtiliteit. Maar
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tegen iemand als Arnon zeg ik zulke dingen
niet; schrander als hij is zou hij, ondanks m'n
subtiele manier van suggereren, [...] zich mis-
schien gekwetst voelen. Zoals men weet: ik kijk
wel uit om leden van onderdrukte volksgroepen
te kwetsen. En Arnon is lid van minstens drie
onderdrukte volksgroepen. Ten eerste dus de
bekstinkers. Ten tweede de joden. En ten derde
de rosse mietjes met een bril. Om te zwijgen
over ten vierde: de stotterende Nederlanders
die hetwillen maken inAmerika. Je zoubijna
medelijden krijgen met dat ma^nneke. Gelukkig
heeft hij z'nptoza;voor vele schrijvers zoals hij
de enige stroha^lm in het drijfzand des levens.
Ten vijfde, de jongens van 66n meter veertig
met de klamme handjes waarmeeze nietvan
hun pikkie kunnen afblijven.-
Naast gemijmer over vrouwen en motoren zijn
gedachten over boeken, de literatuur en
collega-schrijvers belangrijke Brusselmans-
motieven, waarbij vooral Grunberghet steeds
moet ontgelden:

Helman Brusselmans



Het enige wat je je moet afuragen is: zal delezer
erin trappen? Zelfs a-ls het antwoord'Waar-
schijnlijk niet' luidt moet je je daar geen ba-l van
aantrekken. Dat leerde ik van Arnon Grunberg.
Die zei me op een keer: 'Geen bal.'Vervolgens
holde hij naar het toilet om over te geven, wat
me niks verwonderde: wat die man aan borsjt
en matses naar binnen stouwt, dat kan geen
maag verhapstukken. fu . 208)

De meeste passages zijn erop gericht om Grun-
berg te ironiseren, zoals in een fragment waarin
Brusselmans twee homoseksuelen aan het
woord laat, waarvan er 66n een spraakgebrek
heeft:

Op een 'Dagvan het Boek' in Amsterdam
hoorde ik eens een flikker tegen een andere
flikker zeggen: 'Weet je wie ew sexy uitziet in
een tutu? Awnon!'
'Welke Arnon'vroeg de andere flikker.
Awnon Gwunbewg! De schwijvew!'
'Meen je dat nou, Kees? Ik bedoel, heb jij Arnon
Grunberg ooit in een tutu gezien?'
'Jazekew Henk. Toen ie nog niet in New yowk
woonde maar in Amstewdam net als iedeween.,
'Ben je met'm naar bed geweest, Kees?'
'Nee, Henk, dat niet. Hij wilde wel maaw ik
niet. Ew hangt zo'n waaw geuwtje wond hem.,
Ja, hij stinkt, dat hoor ik wel vaker zeggen. Nou
meid, ik ga lekker een boek van Hubert Lampo
kopen, wat jij?' G,.229-230)

Daarnaast hamert Brusselmans op Grunbergs
Joodsheid. Volgens hem verspreidt Grunberg
een rare lucht, alsof hij net zljn, zielto gende
tante met een kwalijke ziekte aan haar darmen,
heeftbezocht:

Ik heb er Arnon ooit'ns naar gevraagd, maar
toen zei hij me dat al z'n tantes in Ig42uitge-
roeid waren. Ik condoleerde hem daarmee. Het
moet heel erg zijn om nogvoorje geboorte alje
tantes te verliezen. Grunberg lachte m,n condo-
Ieances weg met die beroemde cynische grijns

van hem. Dat trof me diep, en mijn betrokken-
heid sloeg om in woede. Had hij niet tot een
minderhedenamalgaam behoord, ik had,m een
klap tegen z'n kanis gegeven waarvan de kroes
uit z' n haar zou zijn gevloge n. @. ZIZ)

Elders merkt Brusselmans op dat Grunberg
Auschwitz slechts heeft overleefd'dankzij z,n
laattijdige geboorte' ftr. 326) en vertelt hij een
verhaal over diens zogenaamde joodse gebruiken:

Let ook op de [...] I Love Mummy-tatoe op zijn
linkerschouderblad. Met die tatoe, hoe hip ook,
verraadt Arnon enigszins zijn volk, moet ik zeg-
gen. Zoals men weet zijn joden, omwille van
vrij duidelijke redenen, niet zo gek op tatoes.
Helaas laptArnon dejoodse voor- en afkeuren
geregeld aan zijn laars, getuige zijn gewoonte
om in de thora de porno-passages aan te duiden
met markeerstift, zodat hij ze makkelijk terug
kan vinden als hij weer eens aan rukken toe is.
(p.251)

Herman Brusselmans

'Zoals rnen weet zi,jn
joden, omwille uan urij
dui,deli,jke redenen,
ni,et zo gek op tatoes.'

Hoe moeten deze uitspraken geinterpreteerd
worden? Is Brusselmansjaloers op het succes
van Grunbergs boeken? In een interview dat
naar aanleidingvan de romanverscheen, stelt
Brusselmans dat hij Grunb ergin De kus in d,e

nacht opvoert als icoonvan de hedendaagse
Iiteratuur: hij is'populair, dus interessant,. Hij
zeg;t verder: 'Grunberg is een absolute klootzak,
dat bedoel ik zo negatief mogelijk, met veel
schrijftalent.' Hoewel hij zich quawereldbeeld
met hem verwant voelt, ziet hij ook grote
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Herman Brusselmans

'D aari,n onders chei,d i,k
mi,j ua,n mi,jn collega
Grunberg, een goede
uakman, rn&clr als
mens uerwerpeli,jk.'

verschillen:'Net als Grunbergvind ik dat de

mensheid niet deugt, maar hij wil de wereld
nog slechter maken. Hij is iemand die een

zeldzame tijger zou schieten en dan trots met
de schoen op het hoofd gaat staan. Ik zal nooit
een tijger schieten. Ik b6n geen klootzak.'u In
een ander interwiew verwoordt Brusselmans
het aldus: 'Ik schrijf om de wereld beter te
maken. Of beter nog: ik schreeuw dat de wereld
van vandaag niet deugt, in de hoop dat de wereld
daar beter van za-l worden. Daarin onderscheid
ik mij van mijn collegaArnon Grunberg een
goede vakman, maar iemand die als mens ver-
werpelijk is. Net als ik hamert hij op de lelijk-
heid van de wereld. Maar hij staat daar
handenwrijvend mee te lachen, terwijl ik om
die lelijkheid treur, of ze uitschreeuw''

In 2003 verscheen D e asielzo eker, eenboek dat
ook Brusselmans las.'Wie tegenwoordig door
alles en iedereen au s6rieux wordt genomen, is
Arnon Grunberg' verklaarde Brusselmans in
een interview uit 2004. 'De asielzoeker vond ik
geen onaardige roman, maar "geen onaardige
roman" betekent voor mij: een saai boek. Wat is
er vernieuwend aan? En wat zorgt ervoor dat
hij door de Phara de Aguirres'' van deze wereld
au scirieux genomen wordt? Het staat waar-
schijnlijk niet chic genoeg om mij, voor de

verandering eens au s6rieux te nemen. Een
andere reden zie ik niet, en al helemaal geen

literair-kwalitatieve reden. Nog nooit heb ik
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een literaire prijs van enige betekenis gekre-
gen.'u"'In zijn romanlk benri,jk enberoemd en

i,k heb nekpijn (2004) wordt De asielzoeker op

vergelijkbare wijze afgekraakt.'*
Ook in de roman Kaloemmerkes i,n de zep
(2009) wordt Grunberg verschillende keren
genoemd. Hij treedt zelfs als bijfiguur op, die
een absurde dialoogvoert met het personage

Herman Brusselmans:

Gelukkig praatten Arnon en ik niet alleen over
de oorlog. We praatten ook over de wijven.
'Hoeveel vrouwen heb jij aI naakt gezien?' vroeg
Arnon, terwijl zweet op z'n bovenlip verscheen.
'Laat me even tellen,' zei ik. In gedachten liet ik
de naakte vrouwen de revue passeren en op den
duur zei ik: 'Drie6ntwintig.'
Je grootmoeder meegerekend?' vroeg Arnon.
Ja,'zei ik [...].
'Mijn grootmoeder had maar 66n arm,' zei
Arnon. 'De andere werd afgeschoten tijdens
een vuurgevecht met de Totenkopf-divisie in
Diisseldor-f'.' Ik deed alsof ik Alnon geloofde [...].*

Ook in Trager dan de snelheid (2010), met
Louis Tinner in de hoofdrol, wordt
Grunberg genoemd:

'Mijn favoriete romanschrijver is en blijft
Arnon Grunberg,' zei Van Voeren. 'Aha,' zei
Louis,'eindelijk een man die de joodse ziel op
prijs weet te stellen. Het is alleen jammer dat
Arnon Grunberg in het milieu bekendstaat als

de intensiefste masturbator van na 1945.'

Herman Brusselmans

'Nog nooit heb i,k
een literai,re pri,js
ua,n eni,ge betekeni,s
gekregen.'

Herman Blusselmans



'Wat hij in z'n vrije tijd doet interesseert me
niet,' zei Van Voeren. 'In zijn vrije tijd?' zei
Louis. 'Hij doet het uitsluitend als hij aan het
werk is. Dat is z'n vrije tijd helemaal niet. Hij
heeft niet eens vrije tijd. Die spaart hij op voor
als hij in een rolstoel zit, geveld door de ge-
vreesde ziekte van Offenbach.'o

Zelfs in Brusselmans'meest recente roman, De
biografi,e uan John Muts (2011), komt Grunberg
voor:
'Vind jij Arnon Grunberg ook zo'n stoethaspel,
idioot en verschrikkelijke eikel?'vroeg ik. Ze
zei dat ze Arnon niet persoonlijk kende en
daarom geen uitspraken over hem deed. 'Ook
niet dat hij een kloteklapper, een zeiksnor en
een semi-jood is?'vroeg ik.o'

Een wederzijdse controverse?
Waar komt Brusselmans' irritatie vandaan?
Voelt hij zich bedreigd? Is het afgunst? Zelfbe-
nadrukt hij dat zijn uitlatingen samenhangen
met Grunbergs persoonlijkheid:'Ik erken dat
hij een goede schrijver is, maar ik heb hem eens
meegemaakt op een tournee in Maanderen
waar hij in de watten werd gelegd.*"' Hij was te
gast in een chic hotel in Brussel, werd rondge-
reden in een taxi met een mooie chauffeuse. Hij
stelde zich ongelooflijk arrogant op tegenover
alles en iedereen, dus ik dacht: jij bent geen
leuke jongen, en dat kleurt automatisch mijn
oordeel.'* Ook over Grunbergs werk en schrijver-
schap oordeelt hij kritisch. Zo typeerde hij
TirzaaJs een'simpel, dwaas verhaaltje,. Voor de
verslaggever v anhet Alg emeen Ni.jmeeg s
Studentenblad (ANS) vormden Brusselmans'
uitspraken de aanleiding om hem te vragen of
hij soms gefrustreerd is over Grunberg. Hij
antwoordde:

Ik ben niet gefrustreerd hooa hij is gewoon een
ontzettende eikel. Een gefrustreerd, klein,
joods, ros mannetje dat wel talent heeft om te
schrijven, maar dat op handen wil worden
gedragen door professoren. Net als Mulisch
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Herman Brusselmans

'Hi,j werd rondgereden
i,n een tari, rnet een
mooi,e chauffiL;Se, Hi,j
stelde zi,ch ong elo oflijk
q,rrogq,,nt op.'

trouwens: beiden hebben geen universitaire
opleidinggenoten. [...]. Als je de filosoof wilt
uithangen, maarje hebt geen scholing gehad,
laat het dan alsjeblieft achterwege.*

Toch voelt hij er niets voor met Grunberg te
polemiseren: 'Daar vind ik hem niet interessant
genoegvoor. Heb je de uitreikingvan de AKO-
prljs gezien? Zat ie met dat kind op schoot.
Heel genant op het pedofiele af.'*' Grunberg is,
zo beklemtoonde Brusselmans in een inter-
view, 'het type van de zeer onleuke klootzak, die
wel kan schrijven'. Hun conflict beschouwt hij
deels als een Iiterair spel:

Dus het is allemaa-l maar spielerei? 'Ik heb
nooit beweerd dat het niet zo was. Maar als ik
beweer: Grunberg is een klootzak, dan meen ik
dat. Dat wil nog niet zeggen dat ik er wakker van
lig.' Terwijl je hem wel goed vindt?
'Grunbergvind ik een enorm gefrustreerde,
zeer arrogante lul, maar een goed schrijver. Dat
is jammer. En ikworstel daarmee: kun je eigenlijk
wel leuke boeken schrijven als je zelfeen kloot-
zak bent? Mijn appreciatie van zijn werk wordt
erdoor gekleurd. Toen ik hem nog niet kende,
v ond ik Blauw e m,aandag en heel goed. Maar D e

asi,elzoekervond ik niet zo fantastisch, omdat ik
hem ervaren heb a-ls een lul. Ik zou dat boek
veel beter hebben gevonden als ik hem
niet kende.M'
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Herman Brusselmans

'k b en ni,et g efrustreerd
hoor, hij i,s gewoon een
ontzettende ei,kel.
E en g efrustreerd, klei,n,
joods, ros mn,nnetje.'

Is er sprake van een wederzijdse controverse?
Grunberg heeft zich slechts 66n keer in nega-
tieve zin over Brusselmans uitgelaten, als

Marek van der JagE, toen hij diens werk
schaarde in de categorie'half grappigvermaak
voor de verveelde student'.*" Gevraagd naar de

reden waarom Brusselmans zich negatief over
hem uitlaat, zei Grunberg in een interview: 'Dat
moet je aan Herman Brusselmans vragen.'
Begrip had hij wel voor Brusselmans: 'Mijn ver-
mogentot empathie is groot. Ikben een
romanschrijver. Ik kan dus veel begpijpen.'*'"
Verder laat hij zich niet over Brusselmans uit.
Zobezienwordt de literaire strijd tussen
Brusselmans en Grunberg gekenmerkt door
eenrichtingsverkeer.

4a
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