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KLAGENDE  
ALLESGEBRUIKER
Een even knotsgek 
als mooi en vooral 
bloemrijk verslag 
van Arthur van 
Amerongen: journa-
list, columnist, enfant 
terrible, viespeuk, 
allesgebruiker en 
begenadigd schrij-
ver. In Mambo Jambo 
stort hij zich met zijn twintig jaar jon-
gere Spaanse vriendin in een Latijns-
Amerikaanse odyssee die ook tot een 
tijdelijk verblijf te Rio leidt. Tamelijk hila-
risch, voor wie houdt van breedsprakig, 
oer-Hollands geweeklaag onder de 
tropenzon. 
Arthur van Amerongen: Mambo  
Jambo Nijgh & Van Ditmar, €17,95

 Het geheim van wie bemint

is: niet slechts vluchtig het genot

te kennen dat ons diep doordringt,

tot stand gebracht op deze aarde

en zo verre van de wereld

dat het lichaam, dat het lichaam vindt

en daarin voortgaat op zijn vaart,

de vrede vindt van groter gaarde,

vrede als in de dood, onaards,

als een nirwana, penisslaap

 

O bed, o zoet, zoet wiegelied,

slaap kindje, slaap kindje, slaap,

nu slaapt de boze jaguar,

nu slaapt de argeloze vagina,

en de sirene slaapt, de laatste

of voorlaatste... En de penis

slaapt, de poema, ’t uitgeputte

wilde dier. Slaap nu, o fulpen

sluier op en om je vulva.

En laten zij die minnen zwijgen,

tussen laken en gordijnen

nat van zaad, van de geheimen

van de dingen die in bed gebeuren

POSTUUM PLEZIER
Carlos Drummond de 
Andrade (1902-1987) 
wordt wel gezien als de 
grootste poëet uit het 
Portugese taalgebied. 
Zijn rijke oeuvre bestaat 
zowel uit teksten die 
elke Braziliaan – jong 
en oud – kan citeren 
alsook een hele reeks 
erotica, waarin blijmoedig de lichamelijke lief-
de wordt bezongen. Tot op hoge leeftijd hield 
Andrade, die in Rio zijn laatste adem uitblies, 
zich daarmee bezig. Maar deze gedichten 
verschenen pas postuum, omdat hij bij leven 
niet voor pornograaf versleten wilde worden. 
August Willemsen (zie nr. 4) zorgde voor de 
prachtige vertalingen.
Carlos Drummond de Andrade: De Liefde, 
natuurlijk, De Arbeiderspers, €15

STAD AAN DE KOOK
Ze woont tegenwoordig 
in Connecticut, maar Leti-
cia Moreinos Schwartz is 
weldegelijk geboren en 
getogen in Rio. Als ge-
sjeesd econome volgde 
ze een opleiding aan het French Culinary 
Institute in New York, waar ze ook in enkele toprestau-
rants werkte. Als kers op de taart studeerde Leticia ver-
volgens journalistiek, om zich geheel en al op de kook-
schrijverij te richten. Met succes, want ze won meteen 
allerlei latino-gourmandprijzen voor The Brazilian Kitchen. 
Met Rio de Janeiro, a cookbook borduurt ze voort op al 
die recepten voor Rissoles de Camarão com Catupiry, 
farfalle met zalm en caipirinha-saus of typisch Brazili-
aanse petisco’s. 
Leticia Moreinos Schwartz: Rio Janeiro, a cookbook
Kyle Books, €27,21
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DE DINGEN DIE IN 
BED GEBEUREN  

ZIJN GEHEIM VAN 
WIE BEMINT
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Carlos Drummond de Andrade7 
DANSEN MET  
DE DUIVEL
Journaliste 
Juliana Bar-
bassa dook 

diep in de recente  
geschiedenis van 
‘haar’ Rio de Janeiro, 
dat door de  
organisatie van twee 
wereldevenemen-
ten – het WK van 2014 én de komende 
Spelen – behoorlijk uit balans dreigt te 
raken. Barbassa wisselt in Dancing with 
the Devil in the City of God gedegen 
archiefonderzoek af met reportages in 
het veld. Soms hartverscheurend, zoals 
het hoofdstuk over de verwoestende 
modderlawines van 2011, dan weer 
hilarisch of deerniswekkend. Een must 
read, kortom, zeker voor allen die de 
‘City of God’ binnenkort met een  
bezoek wil vereren.
Juliana Barbassa: Dancing with the 
Devil in the City of God
Touchstone Books / €21,55


