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Meer recensies op humo.be/boeken

ANNA BURNS
Melkboer

*****

Anna Burns’ ‘Melkboer’ is in de ver

te te vergelijken met ‘De geruchten’ 

van Hugo Claus, maar dan zonder 

eigennamen en met een  haastiger 

ademhaling. Burns roept  werelden 

op als roddels, over eerste liefdes, 

verzamelwoede, meisjesverwach

tingen, schaatskampioenen en de 

beruchte relatie met de melkboer. 

Op zich behoorlijk banale rand

verhaaltjes, maar ze vinden tel

kens hun literaire slagkracht in de 

mentale  (on)weerbaarheid van 

de jonge, vrouwelijke vertelstem. 

‘Melkboer’ getuigt van bakken 

 stilistische durf en slaagt met glans 

in zijn opzet. (gmi)

MICHEL HOUELLEBECQ
Serotonine

*****

In essentie gaan alle boeken van Michel  Houellebecq 
over ’s mensen onverbeterlijke onvermogen tot geluk, 
maar nu Frankrijks zwartgalligste literaire exportpro-
duct ons geestelijke welbevinden expliciet tot onder-
werp neemt in zijn naar een gelukshormoon genoemde 
nieuwe roman, verslikt hij zich bijna in zijn eigen 
thema.
    Er rekening mee houdend dat u geenszins de eerste 
zult zijn, zou u Michel Houellebecq heel wat kunnen aan-
wrijven. Zeker als u, zoals iets te veel van zijn criticas-
ters, de schrijver weleens met zijn personages verwart. 
Seksisme, racisme, homofobie en algehele onbehouwen-
heid zijn de vaakst gehoorde klachten wanneer het de 
met sardonisch plezier provocerende auteur betreft. Het 
enige wat u de grand-père terrible van de Franse litera-
tuur niet kunt verwijten, is dat hij bang zou zijn van de 
grote thema’s: doorgedreven liberalisme in ‘De wereld 
als markt en strijd’ (1994) en ‘Elementaire deeltjes’ (1998), 
sekstoerisme en terreur in ‘Platform’ (2001), artificiële 
intelligentie in ‘Mogelijkheid van een eiland’ (2005), de 
kunsten in ‘De kaart en het gebied’ (2010) en islamofobie 
in ‘Soumission’ (2015). Telkens weer koppelt de droef-
geestige denker bijtende cultuur- en maatschappijkritiek 
aan doordachte overpeinzingen over kunst, kapitalis-
me, ‘kutjes’ en de onvermijdelijke aantrekkingskracht 
van die laatste twee op de houellebecqiaanse antiheld. 
Ondanks het diepdonkere mens- en wereldbeeld doet de 
scherpst geslepen pen in Frankrijk dat verrassend vaak 
met gevoel voor humor.
    Waar u voorheen de Houellebecq-lezer op trein, tram 

en bus echter kon herkennen aan zijn ongemakkelijke 
grimlach, zult u de in ‘Serotonine’ verdiepte reiziger 
hoogstens op een monkellachje kunnen betrappen. 
Met de 46-jarige landbouwingenieur Florent-Claude 
Labrouste (en voor u het vraagt: nee, de man is zelf ook 
niet onverdeeld gelukkig met die naam, of gelukkig tout 
court) presenteert Houellebecq een naar oude liefdes 
hunkerende schlemiel die elke dag een tabletje slikt 
waarmee hij zijn libido harder afremt dan zijn depres-
sie. De pagina’s waarin het zelfverklaarde incoherente 
mietje zich uitgebreid voorstelt en uit de doeken doet 
hoe hij uit zijn eigen leven probeert te verdwijnen, 
roepen twee woorden op die in het Houellebecq-univer-
sum eigenlijk niet thuishoren: schattig en aandoenlijk. 

Vruchtbare grond 
voor nihilisme
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DAVID SZALAY
Turbulentie

*****

In twaalf als vliegtuigreizen beti

telde hoofdstukjes tracht David 

Szalay in vorm en inhoud de tu

multueuze interconnecties van 

moderne levens te vatten. De 

wereldomspannende verhalen

estafette over ziekte, ontrouw en 

andere hordes is geschreven in 

dezelfde moeiteloze en inzichte

lijke stijl als de voorganger ‘Wat 

een man is’, maar mist de subtili

teit en opwinding van dat Booker 

Prizegenomineerde werk. Het 

raampje waardoor je naar elk per

sonage loert, gaat telkens te snel 

weer dicht, waardoor je te weinig, 

tja, turbulentie voelt. (jos)

MANON UPHOFF
Vallen is als vliegen

*****

Een schrijfster verliest haar ou

dere zus en graaft als een beze

tene in haar eigen verleden. Zo 

peutert ze ongeneeslijke wonden 

open, legt ze onverwerkte trau

ma’s bloot en tekent ze een familie 

die slechts met spuug en paktouw 

aan elkaar hangt. Een kloppend 

hart van een boek boordevol pijn, 

wanhoop en 21steeeuwse hekse

rij. Uphof windt er geen doekjes 

om: de mens is een dier dat eeu

wig zijn wonden likt. In haar diep

gevoelige, haast alchemistische 

stijl klinken echo’s van Margaret 

Atwood, Maggie Nelson en Sylvia 

Plath. (jme)

 BOEKENTIP VOOR
Elizabeth Holmes, 
frauduleuze miljardair  
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Het lezen zoals het is

Toppers 

                    ‘AMERICAN PSYCHO’ 

VAN BRET EASTON ELLIS 

Toen ze nog miljarden binnenreef 

voor revolutionaire testen die met 

één druppel bloed elke aandoe-

ning zouden kunnen vinden, werd 

ze nog de nieuwe Steve Jobs ge-

noemd. Nu de testen niet blijken te 

werken, wacht de bloedzuiger van 

Silicon Valley op haar proces. Bret 

Easton Ellis’ klassieker 

over excessieve heb-

zucht zal inspirerend 

blijken. Daarin wordt 

niet op een druppeltje 

bloed meer of minder 

gekeken.

 *****

  Wessel te Gussinklo

  De hoogstapelaar

  ****()

  Peter Buwalda

  Otmars zonen  

  *****

Anna Burns

Melkboer

  Manon Upho� 

Vallen is als vliegen

Jelle Haemers e.a.

  Wijvenwereld

  Max Porter

  Lanny

  Fleur Jaeggy

  SS Preleterka

  Tom Phillips

  De mens    

  ***()*

  David Vann

  Heilbot op de maan

  Oliver Bullough

  Moneyland

  Herman Brusselmans

  Zo dom als Albert 

Einstein  

  *****

Michel Houellebecq

Serotonine

  David Szalay

Turbulentie

Stephen King

  Verlichting

  Elena Ferrante

  Frantumaglia 
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Het eerste deel van ‘Serotonine’ lijkt geschreven door 
een komiek die zich slechts bij momenten herinnert dat 
hij Michel Houellebecq is, en op die momenten snel nog 
even probeert te provoceren met een mini-hondengang-
bang of een verdediging van generaal Franco’s verdien-
sten voor het toerisme in Spanje. Maar net wanneer je 
begint te denken dat Houellebecqs nieuwste roman even 
tandeloos dreigt te worden als zijn auteur, verplaatst de 
actie zich naar het Normandische platteland en verbindt 
Houellebecq de slappe lul van Florent-Claude aan het lot 
van de door Europese regelgeving uitgeknepen melk-
boeren aldaar. Dat levert alvast vruchtbaardere grond 
voor Houellebecqs kenmerkende nihilisme, maar even 
corrosief als voorgaand werk wordt ‘Serotonine’ nooit. 
Daarvoor blijven de niet zo amoureuze avonturen van 
zijn hoofdpersonage simpelweg te koddig. En wanneer 
de schrijver de deur op een kier zet voor liefde als mo-
gelijk antwoord op de zinloosheid van het bestaan, is de 
vertrouwde cynicus wel heel ver weg.
    Misschien tekent zich hier een nieuwe, voor zijn doen 
welhaast tegennatuurlijk hoopvolle denkrichting af in 
het oeuvre van de man die in 2010 met zijn meest melan-
cholische roman ooit de Prix Goncourt veroverde, maar 
dan heeft hij er in ieder geval nog niet de juiste vorm voor 
gevonden.
    ‘Serotonine’ is misschien niet de beste Houellebecq, 
maar dan nog zijn er schrijvers die alleen maar kunnen 
dromen van de behaalde kwaliteit. Zelfs in mindere doen 
blijft de grofgebekte moppersmurf prikkelende ideeën 
over de lamentabele staat van mens en maatschappij 
formuleren.
Sam De Wilde

ERIK VLAMINCK
Een berg mens onder witte 
lakens

**()**

‘Een berg mens’ valt zelfs van-

op een kilometer te herkennen 

als een rasechte Vlaminck: daar 

spreekt men elkaar met de ‘ge’-

vorm aan, is een jas een ‘frak’ 

en zijn de jongeren ‘groen ach-

ter de oren en kaal op hun gat’. 

Als chroniqueur van de Vlaam-

se volksaard heeft Vlaminck 

niets meer te bewijzen, maar zijn 

nieuwste had toch wat spannen-

der gemogen. Helaas heeft de 

schrijver zijn hoofdfi guur – één 

brok Vlaamse klei en mistroostig-

heid – daarvoor té donker inge-

kleurd. (mke)

HUMO In welk boek bent u 

tegenwoordig bezig?

KRISTEN ROUPENIAN «Ik lees 

altijd een paar boeken tegelij-

kertijd. Momenteel zijn dat ‘The 

Other’s Gold’ van Elizabeth 

Ames Staudt, ‘Zilvergaren’ van 

Naomi Novik en ‘How  Emotions 

are Made’ van Lisa Feldman 

Barrett.»

HUMO Met welke auteur zou u 

een avondje uit willen?

ROUPENIAN «Ik zou graag eens 

door het Londen van de jaren 60 

dwalen met een jonge  Angela 

Carter.»

HUMO Met welk romanper-

sonage ziet u een onenight-

stand wel zitten?

ROUPENIAN «Ik laat hier even 

mijn 13-jarige zelf antwoorden: de 

vampier Lestat.»

HUMO Wat is uw favoriete ge-

dicht?

ROUPENIAN «Wellicht T.S. 

Eliots ‘Ash Wednesday’.»

HUMO Wat is volgens 

u het ideale vakantie-

boek?

ROUPENIAN «Ik kijk altijd 

uit naar nieuwe romans 

van Tana French, om 

het even wanneer 

ze verschijnen.»

HUMO Hebt u 

een favoriete 

thriller?

ROUPENIAN «Ik 

schrok me het 

apelazarus met 

Dan Chaons ‘Ill Will’! Huivering-

wekkend.»

HUMO Wat is het laatste boek 

dat u tranen van ontroering 

heeft bezorgd?

ROUPENIAN «Melissa Broders 

‘The Pisces’.»

HUMO Wat is het laatste boek 

dat u tranen van het lachen 

heeft bezorgd?

ROUPENIAN «Hetzelfde boek!»

HUMO Welk boek zou u 

 meteen (her)lezen als u een 

week leestijd cadeau kreeg?

ROUPENIAN «Ik ben nog nooit tot 

het einde van ‘Oorlog en vrede’ 

geraakt, dus dat wil ik nog eens 

een kans geven.»

HUMO Welk boek of oeuvre 

vindt u zwaar overschat?

ROUPENIAN «Het is een kwestie 

van smaak, maar doorgaans haat 

ik alles wat als ‘bitterzoet’ om-

schreven wordt.»

HUMO Welk boek 

of oeuvre vindt 

u zwaar onder-

schat?

ROUPENIAN «Horror 

is een onderschat 

genre.»

Kristen Roupe-

nian komt op 

30 maart naar 

het  Passa 

Porta Festi-

val. Alle info: 

www.passa-

porta.be

Kristen Roupenian: ‘Tana French’
Amerikaanse auteur. Haar verhaal ‘Kattenmens’ ging viraal en 

onlangs verscheen haar debuutbundel ‘Je weet dat je dit wil’.


