
 

Tafel Literaire Sociëteit Amicitia. 

 

Bijgaand een kort verslag van de laatst gehouden boekbespreking van 11 
oktober. 

Indien u ook geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen neem dan contact op 
met de Tafel Literaire (zie de website) 

Bittere Bloemen (Jeroen Brouwers) 

 
De eerste najaarsbijeenkomst van de Literaire Tafel van Amicitia (dinsdag 11oktober op de 
entresol van De Soos) was gewijd aan de roman ‘Bittere Bloemen’ van Jeroen Brouwers. Hij 
was één van Nederlandse meest productieve én meest bekroonde Nederlandse schrijvers van 
de laatste decennia, 5 maanden geleden op 82-jarige leeftijd overleden.  

Brouwers schreef in totaal een kleine 100 boeken, waaronder romans – vaak autobiografisch – 
, essays, brievenboeken en niet te vergeten polemieken, op welk onderdeel hij niet alleen 
bekend, maar, vanwege de harde toon die hij aansloeg, zeker ook berucht werd. Bekendheid 
kreeg hij ook toen hij ooit de Grote Prijs der Nederlandse Letteren weigerde omdat hij het 
daaraan verbonden prijzenbedrag van 16.000 euro ‘een fooi’ vond. 

‘Bittere Bloemen’ – ingeleid door Jacques van Leeuwen – handelt, kort samengevat, over een 
grijsaard die tegen zijn zin een cruise over de Middellandse Zee maakt. Als ex-rechter, ex-
politicus en ex-schrijver heeft hij voldoende om op terug te zien, wat hij doet met vrolijk 
cynisme en opgewekt gekanker. Het voorbije leven was allerminst zonder succes, maar wat 
eraan ontbrak heeft zijn vereenzaamde nadagen bepaald. Aan boord ontmoet hij een vroegere 
leerlinge. Het eiland Corsica is het decor van enkele gebeurtenissen, die de oude man en de 
veel jongere vrouw een etmaal in elkaars gezelschap houden.‘Bittere Bloemen’ is een roman 
over illusies die even snel verwelken als bloemen.  

‘We hebben van het boek genoten’ was de eensluidende conclusie van de 8 aanwezige leden: 
beeldend, mooie ‘woordvondsten’ en een virtuoze en altijd zeer verzorgde schrijfstijl. Met als 
kanttekening dat de fantasie soms wel heel erg op de proef werd gesteld. 

De volgende bijeenkomst van de Tafel Literair is gepland in de tweede helft van november. 
Tiny Rietra bespreekt dan het boek ‘Ik ga leven’ van Lale Gül. 

 

 


