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Interview Lulu Wang: liefde is ophouden met vergelijken
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Lulu Wang kwam op haar 25e uit China naar Nederland. Hier publiceerde ze tal van boeken, vooral over China. Op 9 juni presenteert ze

samen met het Residentie Orkest haar book-app, waarin ze haar tweede vaderland de liefde verklaart. Wij spraken met een bijzondere

schrijfster.

Je nieuwe boek heet Nederland, wo ai ni (Nederland, ik hou van jou). Tegelijkertijd zie je China vrijer worden en Nederland minder vrij.

Houd je nog wel van Nederland?

Zeker! Houden van heeft niets te maken met je beter voelen dan anderen, maar met je thuis willen voelen. Geluk betekent niet zozeer

dat alles koek en ei is. Vroeger dacht ik bij winter aan ijspegels aan het huisje van mijn oma, nu aan de woelige zee op het Haagse

strand. Nederland is een deel van mij geworden, ik weet niet beter dan dat ik ervan houd. Je houdt van een land maar hoeft het niet met

alles eens te zijn. Het doel van liefde is harmonie, elkaar met een oog dichtgeknepen accepteren met al onze variaties.

Je hebt eens gezegd dat je als kunstenaar iets wilt geven. Wat wil je Nederland met dit boek geven, of misschien wel meegeven?

Het boek beschrijft niets anders dan mijn eerste cultuurshocks. In mijn nawoord van het boek heb ik geschreven dat Nederland voor mij

geen liefde op het eerste gezicht was. Dat veranderde toen ik ophield Nederland met China te vergelijken en het ging ervaren zoals het

was. Je kunt niet van een appel genieten als je verwacht dat hij naar peer smaakt.

Ik hou niet van een ander de les lezen, we moeten allen onze eigen manier van leven ontdekken. Ik ben pacifistisch. Als je een ander

aanvalt, keert het zich later tegen je. Maar als iemand ruzie wil zoeken, hebben ze aan mij een verkeerde, ik kan mezelf verdedigen! Ik

beschouw mezelf meer als iemand met een brugfunctie. Ik probeer begrip te kweken voor China, maar ook Chinezen te laten begrijpen

waarom Nederland anders is.

Literatuur in nieuwe gedaantes

Waarom verschijnt het boek eerst alleen als app, e-book en film en verschijnt het pas later in druk?

Ten eerste is het een statement, dat we met de tijd mee moeten als je literatuur wilt laten overleven in het digitale geweld. Jonge

jongens en meisjes lezen niet meer zoveel, die spelen alleen met hun smartphones, X-boxes enzovoorts. Wil je literatuur laten

voortbestaan, dan moet je die jongeren via dat waarmee ze spelen opladen met literatuur. Ik wil laten zien dat literatuur in allerlei

gedaantes verder kan. Sterker nog, de digitale mogelijkheden kunnen de literatuur beter bedienen dan ooit tevoren. Waarom maken wij

er niet dankbaar gebruik van? Zo krijgt de lezer bijvoorbeeld een veel rijkere leeservaring.

Ten tweede is het boek ook echt geschreven voor een app. Dat is anders, meerdimensionaal. Er is beeld, geluid, film en een ingebouwd

forum, maar ook de structuur is anders. Het hoofdverhaal is de boomstam, maar er zijn allerlei zijlijnverhalen verborgen onder links. Ik

schrijf over een man die zijn hond uitlaat, maar daarbij plaats ik een verhaal waarom Nederlanders denken dat Chinezen honden eten.

Op deze manier kan ik het verhaal laten doorlopen zonder lang te bespiegelen à la Tolstoj, anderen vinden die bespiegelingen juist

belangrijk en die kunnen de zijlijnen lezen. Het is een vlot geschreven verhaal, dus ik moet ook de zijlijnen schrijven in de stijl van het

hoofdverhaal en toch diepgang maken of de lezer naar het discussieplatform begeleiden, waar mensen hun mening kunnen ventileren.

Nederlandse nuchterheid

Heb je het idee dat je de Nederlandse taal kunt verrijken, juist omdat het niet je moedertaal is?

Ja, elke vogel zingt zoals hij gebekt is, maar je moet er wel voor openstaan. Sommigen zeggen: ‘zó heb ik het met de paplepel

ingegoten gekregen, als je het anders doet is het niet goed.’ Maar zo zit taal niet in elkaar. Puur literair gezien verrijk je een taal door

hem te gebruiken, bewust of onbewust. Engelsen, Russen en Fransen zijn heel goed in het innoveren van een taal. Als je in Frankrijk

iets nieuws doet zeggen ze al gauw: ‘leuk!’ In Nederland zeggen ze dan: ‘fout!’

Die Nederlandse nuchterheid doodt soms nieuw initiatief. Maar in die nuchterheid zit wel diepte en ingetogenheid. De Nederlandse taal

is misschien minder rijk, maar binnen wat er is kun je alsnog veel stijlfiguren vinden. Dat is liefde! Ophouden met vergelijken, in de geest

Den Haag - Interview Lulu Wang: liefde is ophouden met vergelijken http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Interview-Lulu-Wang-liefde-...

1 of 2 9-9-2012 23:26



kruipen van het Nederlands en de taal verrijken binnen het systeem. Lees bijvoorbeeld mijn boeken Wilde Rozen of Heldere Maan maar

eens, daar gebruik ik de Nederlandse taal met Chinese elementen.

Residentie Orkest: sterk in Nederlandse componisten

Je presenteert het boek in een concert van het Residentie Orkest met werk van Nederlandse componisten. Was dat je eigen idee?

Ja. Het Residentie Orkest is sterk in Nederlandse componisten in vergelijking met andere orkesten. Ten tweede hebben veel

Nederlandse componisten mooie muziek geschreven, maar die wordt maar zelden beluisterd. Ik ben niet in enge zin nationalistisch,

maar ik zocht wel muziek geïnspireerd door en geschreven voor het Nederlandse landschap en volk.

Ik hoop met het concert een breed publiek te laten zien en horen hoe mooi Nederlandse muziek is. Het is ook een kwestie van

gewenning. Filmsterren zijn niet mooier dan je zus, maar we zien ze vaak op tv, daarom vinden we ze mooier. Zo werkt het ook met

muziek. In Rusland, Frankrijk, Duitsland, China en de VS zijn mensen veel trotser op hun land dan in Nederland. Ik vind dat je best trots

op dingen van eigen bodem mag zijn, niet alleen het gras bij de buren is groen. Pas als je trots bent op je eigen traditie, kun je andere

tradities beter aanvaarden.

Nederlandse tulpenjurk

Het concert is ook symbolisch voor de book-app. Een boek is een soort solo-optreden, de app is een concert waarin ik met anderen

werk. Een boekpresentatie met een concert is nieuw in de Nederlandse geschiedenis, echt multidisciplinair. Er komen mooie foto’s van

het Nederlandse landschap bij, er is de muziek, de digitale techniek, het is echt een team. En afgelopen zaterdag heb ik Marike Houkes,

een mode-ontwerper, bereid gevonden een echte Nederlandse tulpenjurk speciaal voor mij te ontwerpen voor het concert. Zo leuk!

Nederland, ik houd van jou', Residentie Orkest met Lulu Wang, zaterdag 09 juni 2012 - 20:30 uur. Met Jurjen Hempel, dirigent en

Lulu Wang, verteller. Werken van Wagenaar en Zweers. Dr Anton Philipszaal, Den Haag. Kaarten 28 euro.

Meer info en bestellen via Residentie Orkest (http://www.residentieorkest.nl/index.php?pageID=9&concertID=35093)

Website en blog Lulu Wang (http://www.luluwang.nl/)

Bekijk een videotrailer op YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=uR2m187TdHA)
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