Rubriek
Recensie
Afgaand op de titel van het door Christel hier besproken boek, moet dat wel
haast een zeer onderhoudend boek zijn!
De Entertainer
Jonathan Grep droomt ervan om concertpianist te worden, maar kan dat niet waar
maken. In plaats daarvan wordt hij tegen kost en inwoning restaurantmusicus in een
hotel in het noorden van Noorwegen. De lichte nachten vallen hem zwaar en hij kampt
met slapeloosheid. In zijn doorwaakte nachten maakt hij kennis met zijn nieuwe
(excentrieke) dorpsgenoten die hem verhalen vertellen over het dorpsleven in deze
afgelegen en gesloten gemeenschap. Al snel voelt Jonathan een onbedwingbare drang
om het dorp te helpen, ruzies op te lossen en de dorpelingen met elkaar te verzoenen.
Dat loopt niet zoals Grep in gedachten had…
De Entertainer verscheen in Noorwegen al in 1995, het boek is in 2008 in het
Nederlands vertaald. Het boek past goed bij de andere werken van Lars Saabye
Christensen. Hij toont hier wederom waar hij goed in is. Met humor en oog voor detail
brengt hij de verschillende karakters, de melancholische sfeer en het leven van een
buitenstaander in het kleine, noordelijke dorp tot leven.
Lars Saabye Christensen is een meester in het beschrijven van normaal lijkende
situaties en die door zijn schets van een detail bijna absurd worden. Zo moeten de
receptionistes in het hotel, Sara en Solveig, één uniform delen, terwijl ze heel
verschillend gebouwd zijn. Het hotel heeft echter geen geld voor een ander uniform.
Soms vergeten de meisjes hun naamkaartjes te verwisselen. Jonathan Grep voelt zich
meteen na zijn eerste ontmoeting met Sara en Solveig al geroepen om de meisjes
ieder van hun eigen uniform te voorzien. Dit soort situaties zijn typisch voor Lars
Saabye Christensen en zijn observaties en beschrijvingen maken zijn karakters erg
menselijk.
De Entertainer is een korter verhaal dan veel van Lars Saabye Christensens andere
werken, dat doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit ervan. De Entertainer is het
zeker waard om gelezen te worden.
De Entertainer, Lars Saabye Christensen, De Geus, Breda, 2008. Vertaald door Paula
Stevens.
Lars Saabye Christensen (1953) schrijft romans, poëzie, scripts en kinderboeken. Hij
is in Nederland (en internationaal) doorgebroken met De Halfbroer.
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