
Kolaf-Hrabal versneden en gecollageerd tot een nieuw geheel waren 

gesmeed. Afwisselend volgde een hoofdstukje  TB op een hoofdstukje 

ALE,  waardoor als het ware het portret van Harita gecomplementeerd 

werd met dat van Vladimir. Hoewel die uitgave compromitterend was 

voor Hrabal omdat zijn werk wel mocht verschijnen, terwijl dat van 

tientallen collega's in de bureaula op betere tijden wachtte, lag er een 

lumineus idee aan ten grondslag, waardoor een ideaal boek had kun

nen ontstaan. Helaas (of gelukkig) werd het project geheel bedorven 

door de censuur, die beide teksten dusdanig verminkte en ontkrachtte 

dat hun schone wreedheid en wrede schoonheid verwerden tot twee-

derangs geschrijf waaraan elk sprankje heilig vuur ontbreekt. 

Het zou prachtig zijn deze twee teksten, deze twee tegengestelde 

elektroden, in hun oorspronkelijke, onafgezwakte vorm met elkaar te 

verbinden tot zo'n literaire collage, bijvoorbeeld verluchtigd met re-

produkties van 'echte' collages van Hrabals vriend Jif i Kolaf. 

In de vertaling van Kees Mercks verschenen van Bohumil Hrabal de romans  Al te 

luide eenzaamheid (1988), Ik heb de koning van Engeland bediend  (1990,1995), Ge-

kortwiekt  (1991), Het stadje waar de tijd stil is blijven staan  (1993),  De tedere barbaar 

(1995) en Trouwpartijen. Een damesroman (1996). 

A N N E L I E S V A N H E E S 

De wereld als stad 

De roddeltantes van Peer Hultberg 

M E T ZIJN B L A U W E O G E N  en blonde haren is hij every inch  een Scandi-

navier, een beminnelijk mens bovendien. Zijn levensloop is niet alle

daags. Peer Hultberg, in 1935 geboren in Viborg in Jutland, studeerde 

Slavische talen in Macedonia en Warschau, analytische psychologie in 

Zurich en was lector Pools in Londen. Na een verblijf in Frankfurt, 

waar hij zijn grote roman Requiem (1985) schreef, vestigde hij zich, de 

Deense provincie ontgroeid, als jungiaans analyticus in Hamburg, 

waar hij inmiddels van de pen leeft. 

In 1966 bleef zijn debuut Mytologisk landskab med Daphnes forvand-

ling (Mythologisch landschap met Daphnes metamorfose) nog vrijwel 

onopgemerkt. De roman  Desmond! volgde in 1968, maar daarna werd 


