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Achtergronden en uiterlijke beschrijving

Uitgeuerzj Guggenh eimer van de Vlaamse veelschrijver Herman
Brusselmans (Hamme, 9 oktober 1957) verscheen in september

ry99 bij uitgeverij Prometheus te Amsterdam. Sinds Brusselmans
in r98z debuteerde met de verhalenbundel Het zinneloze zeilen,
schreef hij zo'nvrlfenzeventig boeken. Bovendien is hij een veelge-
vraagde columnist en een bekende televisiefiguur, die regelmatig
optreedt in programmis als De Slimste Mens terWereld en De
Wereld Draait Door.

Uitgeuerij Gugenheimer werd als paperback uitgegeven. Deze
roman is het derde deel van een oorspronkelijk als trilogie bedoel-
de reeks, waarvan enkele jaren eerder De terugbeer uan Bonanza

ft99) en Gugenheimer wast uitter (1996) waren verschenen met
hetzelfde personage - mediamagnaat Guggenheimer - in de
hoofdrol. De Guggenheimer-trilogie werd nadien zelfs in 66n
band uitgegeven onder de titel Mzjn hoofd loopt om (zooz, her-
drukt in zoo4 eo zorr). Maar op den duur kon Brusselmans
zich niet bedwingen en voegde hij nog eens twee delen aan de
serie toe: in zorz verscheen Guggenheimer in de mode en in zorT
Gugenheimer hoopt een neger.

Uitgeuertj Guggenheimer tek 3ry paginat en bestaat uit tien
hoofdstukken. Op het omslag is een boek met een bijl en bloed-
sporen afgebeeld. De roman is bijzonder, omdat hij vlak na ver-
schijnen verboden werd door de rechtbank van Anrwerpen. De
Vlaamse modeonrwerpster Ann Demeulemeester (die door het
hoofdpersonage in het boek beledigd wordt) had namelijk een

zaak tegen Brusselmans aangespannen wegens smaad en beledi-
ging. Dit is een zeldzaam geval van censuur in de moderne tijd. In
afwachting van de uitspraak haalde men het boek uit de schappen.
De exemplaren van Uitgeuerij Gugenheimer op de Antwerpse
Boekenbeurs werden op last van de rechtbank verzegeld, maar in
Nederland bleef het boekwel verkrijgbaar. Dat had tot gevolg dat
er vanuit Belgi€ enige tijd een stormloop op het boek ontstond.
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4 Herrnan Brusselmam Uitgeverij Guggenheimer

IJitgeverij Prometheus bracht daarop een nieuwe versie uit met
de tekst: 'Uitsluitend voor verkoop in Nederland'.

Brusselmans was verbijsterd over de rechterlijke uitspraak en
sprak van 'broodroof'. In het Belgische journaal noemde hij de
beslissing'pure boekverbranding': 'Vandaag is het mijn boek,
morgen kan geen enkele kunstenaar nog iets zeggen ofschrijven,
zonder dat 66n ofander mens zich beledigd voelt en naar de rech-
ter stapr. Dat is een gevaarlijk precedent.' Zijn\oekwas bedoeld
als satire. De uitspraken werden bovendien niet door hemzelf,
maar door het personage Guggenheimer gedaan. Daarmee beriep
Brusselmans zich op hetzelfde argumenr als \MF. Hermans, roen
hij voor de rechter gedaagd werd vanwege zijn als beledigend
ervaren uitspraken over katholieken in de roman Ih heb ahijd
gehjb $95r). Maar waar Hermans werd vrijgesproken, achtte men
Brusselmans schuldig. De rechter oordeelde dat de vrijheid van
meningsuiting van de schrijver moest wijken voor de bescherming
van het privdleven van Ann Demeulemeester.

Dat hing er mede mee samen dat de auteur zich ertoe had laten
verleiden om tijdens het vnr,journaal van 3r oktober 1999 op te
merken dat Guggenheimer weliswaar een fictief per:sonage was,
maar dat de dingen die hij over Demeulemeester opmerkte, wel
waar waren. Dat deed hem de das om. Het bewees volgens de
advocaten van Demeulemeesrer dat er kwade opzet in het spel
was. In hun optiek was er bovendien sprake van een wraakac-
tie van de schrijver, omdat zijn toenmalige vriendin Thnia de
Metsenaere ooit bij Demeulemeester gesolliciteerd had en afge-
wezen was. Dat gegeven wilde de rechter echter niet meenemen
in zijn overweging.

Uiteindeiijk werd Demeulemeesrer in het gelijk gesteld.
Brusselmans moesr een schadevergoeding van honderdduizend
frank betalen (circa vijfentwintighonderd euro), maar het boek
mocht weer verkocht worden. Sinds het verschijne nvan (Jitgeuerij

Gugenheimer is het werk meermalen herdrukt. In zoog verscheen
de vijfde druk, met een rypemachine op het omslag.

t\

Inhoud

De eerste zinnen van de roman luiden:

Guggenheimer rook aan zijn neus. Straks wassen, nam hij zich voor.
Hij had de afgelopen nacht en ochtend de verlopen ex-Miss Belgie
KatiaAlens niet alleen danig gevingerd, gebeft en geneukt, maar ook,
vooral eigenlijk geneusd, en haar aldus zodanig vaak de beurr van
haar leven gegeven dat ze nier meer zou weren van welke parochie
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Herman Brusselrnans Uitgeverij Guggenheimer

ze was, al schreefhaar biechwader persoonlijk de naam ervan in de

palm van haar rechterhand.

Daarmee is de toon gezet en de hoofdpersoon, de grofgebekte

Joodse mediamagnaat Guggenheimer (zonder voornaam), ge-
introduceerd. Hij is steenrijk geworden dank:zij de erfenis van
zijn stiefvader en dankzij zijn televisiestation B.O.N.A.N.Z.A.
en zijn reclamebureau Saatchi & Thoost (uit de eerste twee delen
van de Guggenheimer-reeks). Bovendien was hij de eigenaar van
een zeisenfabriek, een pruikenimperium en luxebordeel 'Het
Vliegend Thpijt', maar die had hij inmiddels met veel winsr ver-
kocht. Daarbij speelde ook zijn gezondheid een rol, want nadat
hij een hartaanval had gekregen, was hij het rustiger aan gaan
doen. Alleen zijn w-station bezit hlj nog, maar dat wordt gerund
door zijn stiefbroer Gugg.

Veel te doen heeft Guggenheimer dus niet, maar deson-
danks verzucht hij om de haverklap dat zyn'hoofd omloopt'.
Guggenheimer, die in Gent woont, slijt zijn dagen met rondhan-
gen, met het mijmeren over autot en horloges, dure merkkleding,
spullen en beroemde Vlamingen, met het voeren van nutteloze
conversaties en het afsnauwen van mensen in zijn omgeving,
met het roken van sigaren en drinken van 'Miljaardedzjut' (een

bierglas vol wodka waarin rwee minuten een theezakje heeft
gebungeld), met het dineren in restaurants en het bezoeken van
caf6s. Regelmatig wordt hij overvallen door de meest bizarre ge-
dachten en associaties.

Verder is hij steeds in de weer met het 'neuzen' van serveer-
sters, actrices en ook van zijn dienstmeisje Tirtsi ('een bloedmooi
negerinnetje') enzynsecretaresse Debbie. Alle vrouwen vallen in
katzwijm als ze Guggenheimer zien, en als hij besluit om iemand
mee naar huis te nemen, bezorgt hij de dame in kwestie een or-
gasme als nooit tevoren. Met zijn ex-vrouw Ellen slaapt hij niet
meet maar hy zorgt ervoor dat het haar aan niets ontbreekt. Ze
1S

tn de

en hij is niet te beroerd om haar te laten inwijden
liefde. En danzyn er nog zijn kokkin Alma enziln

poetsvrouwYasmine (die een koppel vormen), zijn lijfarts dokter
Tirba en zijn gewelddadige privdchaufFeur Jules (een voormalig
lid van de Bende van Nijvel).

In het tweede hoofdstuk neemt Guggenheimer zich voor een

nieuwe onderneming te starten, en hij besluit dat het een literaire
uitgeverij zaI zqn, Uitgeverij Guggenheimer: 'Ik haat weliswaar
boeken, en ik haat schrijvers, en ik haat alles wat met die twee te
maken heeft, maar is dat een probleem? Integendeel.' Ziln markt-
model is erop gebaseerd dat hij drie bestsellers zal uitbrengen.
Voor de categorie fictief proza gaat hij op zoek naar een 'jong
knap wijf', voor non-fictie naar een 'verlopen literair cultfiguur'
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en voor een dichtbundel naar een 'krankzinnige gek. Zijn me-
dewerker De Volder geeft hlj de opdracht o*ioi ro.k t. g"".
naar geschikte kandidaten.

Totdat hij de beoogde bestsellerauteurs kan keuren, brengt hij
zijn ryd weer in ledigheid door. Hij is voortdurend vermoeid.
Hij loopt maar war rond. Overal waar hij komt, wordt de grote
Guggenheimer mer eerbied, maar ook mer angsr bejegend. Hi,j
bezoekt de drukker Crommenie en de vormgiver De Meeuw.
Ondertussen bedenkt hij dat hij zichzelf alvast nuttig kan maken
door de auteurs van de voornaamste concurrerende uitgeverijen
uit te schakelen. Samen met zijn hulpjeJules gaathybil di belang-
rijkste Vlaamse schrijvers langs om hen onsihadeiilk te maken".

Als eerste is Hugo Claus aan de beurt. Met Jules breekt
Guggenheimer in bij diens huis. De'grijze eminentie', wiens
beide armen in het gips blijken re zirren, schrikt er zo van dat er
twee_gemaskerde mannen binnendringen, dat hij spontaan in zijn
broek_poept. Daarop begint Jules de armen, polr.n en vingers
te breken van Claus' echtgenote Veerle, *""trri hij haar be*us-
teloos slaat. Vervolgens is de Grote Schrijver zelf aan de beurt.
Claus wordt mishandeld (zijn armen worden nogmaals gebroken)
en daarna wordt ook hij naar de vergetelheid gislagen. Om het
zekere voor het onzekere te nemen vernietigen z. ,i,j.r .o-prlr.,
en verbranden ze het manuscript waaraan hij werkte. VerJerop
in het boek blilkt Claus aanzijnverwondingen te zijn bezweken.

^ Na e-en hoop gelummel, gemijmer en geklets brengen
Guggenheimer en Jules vervolgens in het vijfde hoofclstuk een
bezoek aanJefGeeraerts. \Tederom breken ze in. In het huis, dat
- omdat Geeraerrs ambtenaar in Belgisch-Congo was geweesr -
behoorlijk koloniaal oogt, brandt slechts in twee kaniers licht.
In de ene zit Geeraerts' vrouw, Eleonore Vigenon, in de andere
de schrijver zelf, die ze horen typen. Ze bestijgen de van bamboe
vervaardigde trap en besluiten om eerst Geeraerts'echtgenote aan
te pal<ken..Zij ligt op haar bed in een 'post-soloseksuele slaap,,
met naast haar een glanzende komkommer en een boekje met
'blote negers wier enorme erecties naar ontmande olifanten zou-
den kunnen overgeplant worden zonder dat die olifanten zouden
klagen. Daarop duwt Jules het stuk groente in haar openstaande
mond_en rapet haar mond dicht en haar hander, .., uoit.., bijeen.
Vervolgens is Geeraerts aan de beurt. Op de gang trekt Julei een
grizzlybeerpak aan, om de schrijver te laten s.hrikken. Dit naar
aanleiding van Geeraerrs' boekJagen (r98r), over de jacht op een
g1izzlybeen Geeraerrs krijgt direct een harwerlamming en geeft
bloed en schuim op. De schrijver en zijnvrouw *ordJn u.i,rol-
gens aan hun lot overgelaten.

Ten slotte rijden ze naar het huis van Monika van paemel.
Over deze 'lesbische hoer' heeft Guggenheimer gehoord dat ze
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Thernatlek /
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InterPretatie

Het is nog niet 
_zo 

eenvoudig om het thema van (Jitgeuerij

Gugenheimer te benoemen,_aangezien de roman to orrid, top
en her verhaalverloop grotesk is. Duidelijk is wel dat we hier te
maken hebben mer een satire. Melige en absurdistische humor
wordt ingezet om een komisch efFect te sorreren: het ridiculise-
ren yan de entertainmenrwereld. Dat vindt plaats doclrdat het
personage Guggenheimer voorrdurend onbedoeld de onechtheid
en schijnheiligheid van alles laat zien. carridrebeluste acrrices
werpen zich in Guggenheimers armen omdat hij zo machtig is,
iedereen is uit op eigen gewin en overal heerst oppervl"kt igh".ia.
Diepzinnige gesprekken worden nooit gevoei.d. In Uitfeuerii
Gugenheimer wordt eindeloos gemijmerd en gepraar overuiter-
lijkheden, vooral door de hoofclpersoon zelf. Cuggenheimer zelf
is geobsedeerd door dure spullen.

In dit boek, zoals gezegd het derde deel uit een reeks, wordt
bovendien de literaire wereld belachelijk gemaakt. Ook hier speelt
het thema 'echtheid' versus 'schijn'.eei ,ol. Guggenheimer is
zich ervan bewust dat als hij wil scoren mer zijn"riitgeverij, hij
boeken moet uitgeven waarover iets te doen is en die I..r r"u*.
band met de werkelijkheid vertonen. Daar houdt het publiek
immers van. Anneke Hemelshoet scoort met een dagboek over
haar_ eigen leven, een soorr Vlaams e BridgetJones Diaiy. Literaire
kwaliteit bezit het boek niet, -""r o*J"t Hemelshoet knap is
en. ze het goed doet op televisie, wordt het boek toch ..., ,.r.'..r,
zeker nadat ze na een televisieoptreden een gewelddadige dood
is gestorven. Datzelfde geldt voor de poezie van Ivo de Vos: het
is rotzooi, maar als blijkt dat hij de Gentse meisjesmoordenaar
is, wordt zijn bundel een bestseller. Het draait in de literaire we_
reld allang nier meer om goede boeken. In die zin thematiseert
Ullgeulp Guggenheimer een fenomeen dat het na verschijnen
ook zelf teweegbracht.

Een satire is om te lachen, maar heefr zeker ook een kritische
bedoeling. \Wat wilde Brusselmans met deze groteske roman be-
reiken? Meermalen heeft hij verklaard dat he"t boek niet meer is
dan onzirl geschreven mer her oogmerk om zichzelf tevermaken.
Larer gaf hr1 toe dat hij ook nog een serieus doel had. In zoor
beklemtoonde Brusselmans dat hi,j met ()itgeuerij Guggenheimer
polemiek wilde bedrijven, maar dat dit niJ gewaardierd werd:
'Vlaanderen k9n1 geen polemisch ,ruurwerk]\fe zijn een tam
vo.lkje op dat vlak.' Elders legde hij uit dat hij het oogmerk had
gehad om grootheden als Hugo Ciaus aan tevallen: Tlnstituten

zrln er om aangepakt te worden'. Jef Geeraerts en Monika van
Paemel werden eveneen.s geslachtofferd omdat ze 

,instituten 
zijn.

Over die laatste merkte Brusselmans in een interview opr,2,
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Herman Brusselrnam Uitgeverij Guggenheimer

duikt in het boek op omdat ze zo'n ongecontesteerde literaire
paus is in Vlaanderen.'

Uitgeuerij Gugenheimer bevat weinig verwijzingen naar an-

dere literaire werken. \Wel doet de roman in sommige opzichten
denken aan American Psycho ft99t) van de Amerikaanse (en door
Brusselmans zeer bewonderde) auteur Bret Easton Ellis. Die ro-
man vertelt het verhaal van Patrick Bateman, een in het dagelijks

leven succesvolle beurshandelaar, die de leegte van zijn leven niet
alleen opvult met onder andere het kopen van dure kleding en

andere luxeproducten, maar ook met het plegen van moorden
op vooral zwervers en prostituees (al kan de lezer niet uitsluiten
dat het geweld slechts in de fantasie van Bateman plaatsvindt).
Hoewel Guggenheimer een concreet doel heeft met het moorden
(het uitschakelen van zijn concurrentie), handelt hij - net als

Bateman - vanuit een cynische, nihilistische visie op het bestaan.

Uitgeuerij Guggenheinter bevat daarnaast vele knipogen naar

Brusselmans' eigen werk, vooral naar de eerste twee delen uit de

reeks, waarin dezelf de personages en vergelij kbare grappen voor-
komen. Een van de gimmicks van de Guggenheimer-boeken is

dat het personage telkens een zelfbedacht drankje nuttigt. In De
terugheer uan Bonanza is dat een 'Guggenheimer' (wodka met
veel ijs en zonder citroen), in Guggenheilner Luast witter is dat
een 'Prince' (wodka met veel ijs en schijf es kiwi). In Uitgeuerij

Gugenheimel moet de hoofdpersoon tot zijn ergernis te pas en

te onpas uitleggen wat een 'Miljaardedzju' is, waarvan hij er

honderden drinkt.
Een van de personages, de non-fictieschrijver Eduard

IGonenburg, draagt dezelfde naam als Brusselmans' alter ego uit
zijn vroege semi-autobiografische romans Heden ben ih nuch'
ter (1986) en Zijn er hanalen in Aalst? Gg8), die in Uitgeuerij

Gugenheimer verbasterd worden tor Maar mzrgen ben ih zat
en Tu- en darmkanalen. Zulke inside johes zijn bedoeld voor de

trouwe Brusselmans-lezers. Overigens komt Brusselmans zelf
ook voor in het werk, in een opsomming van auteurs die volgens

Guggenheimer niet deugen: 'Toch niet Brusselmans of Lanoye ze-

ker? Namen voor veeboeren en plattelandsbeenhouwers.. ' Laten

we dat soort rypes compleet negeren.'

Herman Brusselmans geldt, hoewel hij in zijn oeuvre ook
serieuze onderwerpen aan de orde stelt, als een humoristische
schrijver. ln zynromans maakt Brusselmans steevast politiek-in-
correcte grappen, waarmee hij voortdurend de grens opzoekt.

In die zin vertoont zijn werk verwantschap met de grove, absur-

distische humor van de Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen.

Vooral vrouwen (veelal bekende Vlamingen), homoseksuelen

en minderheidsgroepen moeten het bij Brusselmans ontgelden.
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Herman Brusselmans Uitgeverij Guggenheimer

'De Sint-Michielsbrug noem ik geen brug, meneer Guggenheimer.'
'Nee? Hoe noem je haar dan? Een rivier? Een vallei? De Brennerpas?

Een etentje bij kaarslicht? De spleet van Daisy Van Cauwenbergh?'

'Nou, hoe ik haar precies zou noemen weet ik niet maar alleszins

geen...'
'Laat maar, lul de behanger. Vermijd jrj maar het gladde ijs der

verbaliteit.'
'Het gladde ijs der wdt, meneer Guggenheimer?'

Verder valt het werk op door het gebruik van Vlaamse uitdruk-
kingen ('dus wij naar de eerste de beste frituur om eens een deftig
pak volkse friet in onze molen te slaan ) en bizarre metaforen die

uitsluitend voor rekening van Guggenheimer komen ('Een wijf
met een sigaar is als een onderzee€r met een balkon, zeg ik altijd.
Zeer onpraktisch maar wel de moeite om te zien.' Of: 'Een uit-
geverij is als een valiumfabriek. Zonder er wakker bij te blijven
valt de productie stil.')

In Uitgeuerij Gugenheimer wordt het schelden tot kunst ver-

heven, geheel volgens Brusselmans' adagium, zoals hij dat in de

roman Zul je mij ahijd graag zien? (1997) verwoordde: 'Het is de

taabvaneen schrijver om te kwetsen, te verwonden, te schofferen,

te schelden, te vloeken en te vernielen. Je kan het een schorpioen

niet kwalijk nemen dat hij steekt.' Ook in Uitgeuerij Gugenheimer

wordt er op elke pagina gescholden en beledigd en moeten be-

kende Vlamingen het ontgelden.
Voor Ann Demeulemeester vormden Guggenheimers tirades

zoals gezegd de aanleiding om een rechtszaak te beginnen. Aan
het begin komt Guggenheimer een meisje met dezelfde achter-

naam tegen, aan wie hij vraagt:

Ben jij overigens familie van die andere baal knoken, hoe heet 2e...

Ann Demeulemeester? Die omhooggescheten ontvverPster van cou-

rureloze zwarte vodden waar chichiwijven zich zonder enige geldige

reden blauw aan betalen? Is dat je tante, al ziet ze eruit als je oom

met een carnavalspruik op?

II

),

I

I

D) t

)

I

Demeulemeester noemt hij een 'dwergpoliep met puitenogen
en haar van op haar pruim tot op haar rug', om daaraan toe te

voegen: 'Jongens toch, die Ann Demeulemeester. Ik heb al veel

misbaksels aan m'n toeter hebben hangen, maar die spande de

kroon.'
(Iitgeuerij Gugenheimel is een groteske roman. Hoewel be-

staande figuren op de korrel worden genomen door de hoofd-
persoon, is het boek als geheel nauwelijks in de werkelijkheid
geworteld. Joost Zwagerman karakteriseerde de Guggenheimer-
boeken treffend als een 'burlesk fictief terrariuni, waar de 'wetten

Genre /
Hoofdf.guur
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van de slapstick reqeren en waar. de.hoofdfiguur ondanks zijnaFgrondelijke botheid en onnozelheid 
"i;;J *?, zegevierr..

Guggenheimer heeft.de ee.rdim.nriorialir.l. rr"., een stripfi_guur en is een parvenu die nooit aan zichzelf twijf.fr, ou., ii;i.r,gaat en altijd succes heeft. Van meet af 
""., 

i, dua.til;;;i;
zal slagen. Men zou het boek ook alr.."l.f*f_*roman kun_nen karakteriseren, onder meer omdar d. 

"n;;; "oorspelbaar 
is.

l\)

Context

Z-!1\ S;,t ga 
.is 

Uirgeuerij Guggenheimer het derde deel van eenrccKS. r.rer urtgangspunt van de boeken is telkens hetzelfde:Guggenheimer besluit_om de beste ,. -oJ.n in een bepaaldebranche. In het eerste deel richt ht ;.;,.t.rrjj.rr"rion op, in hettweede een reclamebureau, in t ., a.ra. ..n uitg.u.ri.|, in het vier_de een mode-imperium en r.n fr.. 
"i;fa. J..i ,,.._, hij terloopseen voerbalclub over 

fn, ,ro 
besluit hij ,"n 1,., .lor, *r, U* l.

*i,TO*'neger?). De plor i, ,.fL.rr'""Ji.g.r.hikt; het draaitrrr oe uuggenhelmer_romans vooral om het maken van grappenen om het beschrijven.van de grove .r, 
"br,rJirtir.h. g.e".:t;;en rirades van de hoofdpersoo"n

In die zin tonen de Guggenheimer_boeken van Brusselmanszonder meer verwantr.h"il.t 
""a... ,ornlrrs die een grotesk

g.^1:i"9. en weinig realistisch verhaalverloop bevatten, ;rl;;;Nessers-romans van llF. Thom6se: J. Kessels, Ihe Nouel (rooq),
J. Kessels, Het bamischandaal (zotzi ,n ii,-j.' f<rrrrls (zor8). Ookurt,g.r!tu bagerboek (zoo4) vanff;"'f."""ri nf.ijffer past in dezetraditie, omdat het hier eveneens over een cultpersonage gaat datde meest bizarre avonturen beleeft. ;;;;il5 roman De joodse
messias (zoo4) van Arnon G,runberg, *"".u"r, a. pto, .,..'.r.*,over de top is, zou men in dit rijtje iun;;;;.h"r.".

De rechtszaak naar aanleiding 
"^" Urgr;)a Gugenheimerbetekende een cesuur in Brusseima"r, 

""?."*.frap. Vanaf nu

1.-i:\:r:ti1 boefen voo.rzichtiger .. *.r;'grrn als hij overDeKende hguren schree[, 
.Dar had rot geuolgi", d. *.. d._len die op deze roman volgden, veel ,ind.r"k*"rdaardig zijn.

B eken de Vlami n een *ord"en 
",.., 

h";;;;;l".fr.r,; f. ;#*i;.Guggenheime, ir"milder geworden. Dit heeft ermee re makendat Brusselmans, na het Droces van Demeulemeestet geen zin hadom zich nog een k.., uo'o, a. ,..trr.r r. -o.*'il..r.r*oorden.

,)t

r)
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