


Dat helemaal niets helpt, is geen zeldzaamheid. Het zou pas zeldzaam
zijn als dat de moralist zou ontmoedigen. Zijn natuurlijke terrein is en
blijft dat van de verloren zaak. Die behartigt hij zo goed en volledig als
hij kan. Zijn leus is: Maar toch!

erich kästner

Populariteit wordt vaak verward met belangrijkheid
de inktslaaf

Guus Bauer
Bauer maakt vrienden

Bauer maakt vrienden bevat een ruime selectie van de columns die
Guus Bauer de afgelopen jaren schreef voor het literaire webblog
Tzum. Altijd de actualiteit op de voet volgend, maar wonderwel
nimmer gedateerd.

Uit het ten geleide van de schrijver:

Welkom in het (Nederlandse en Belgische) Koninkrijk der Letteren. 
De goede verstaander begrijpt dat het eigenlijk in dit boekwerk gaat om de
tussendoortjes (vooral achterin) over liefde, verlangen, weemoed, spijt – de
ware hel op aarde – de dood en andere luchtige thema’s. Ik ben geen pachter
van de wijsheid. Zou slechts graag zien dat het in het boekenvak weer voor-
namelijk over de inhoud gaat. Wat een goede tekst vermag te doen met een
mens.
Want wanneer ik walg van mijzelf en prompt daarop ook walg van die afkeer,
wanneer de onzekerheid de bravoure duidelijk overschaduwt, wanneer er nau-
welijks nog iets te schertsen valt, kortom, wanneer ik zo fijnbesnaard ben dat
ik mijzelf liever niet tegenkom, wil het binnenstappen bij een goed gesorteerde
boekhandel nog weleens helpen. Daar kom ik een groot aantal vrienden tegen.
Ik maak daarbij geen onderscheid tussen zwart, geel, rood of blank, hard of
zacht, met leeslint en stofomslag of niet. Veel leessterkte gewenst!
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Uit het voorwoord van Gerbrand Bakker:

Guus Bauer is – laten we wel wezen – een vreemde snaak. Hij grijpt alles
aan. Hij krijgt ook van alles voor elkaar. Als we hem moeten geloven is
hij alles geweest wat iemand maar kan worden of doen in dit leven. Hij
interviewt zich een slag in de rondte, hij bespreekt zich een ongeluk, hij
schrijft het ene na het andere boek. 
Guus en ik spreken regelmatig met elkaar en tijdens die gesprekken gaat er
van alles over de tong. Dat is best lekker, hij geeft af op die-en-die of dit-
en-dat en ik kan plezierig afgeven op, nou ja, ook die-en-die of dit-en-dat.
Soms kan Guus zich echter niet inhouden en wil hij bepaalde dingen in de
openbaarheid brengen. Dit doet hij onder andere op de website tzum.info,
maar dan onder een nom de plume, ‘Inktslaaf’. Een pseudoniem, een naam
om je achter te verschuilen, is altijd fijn: je spuit van alles en als je er even-
tueel op afgerekend wordt, kun je zeggen: maar dat vind ík niet, dat is een,
zeg maar, soortement, cabaretachtig iets. Ik schud weleens mijn hoofd, als
ik zijn bijdragen lees, dat durf ik best op te schrijven. ...
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