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De wereld van eergisteren
Een bod op een koffer op een veiling in Amsterdam leidde Pauline Terreehorst onverwachts naar de recente geschiedenis van de Midden-Europese adel.
Peter Jacobs
Zaterdag 9 januari 2021 om 3.25 uur

Finstergrün in de Lungau, Oostenrijk.
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PAULINE TERREEHORST
Het geheim van de Gucci-koffer. Hoe de adel uit Midden-Europa verdween
Prometheus, 294 blz., 22,50 € (e-boek 13,99 €)
★★★★☆

Het uitgangspunt van Het geheim van de Gucci-koffer is bijna zo spannend en sprookjesachtig als de titel klinkt. Pauline Terreehorst, in
een vorig leven onder meer modejournalist bij de Volkskrant, deed in
een avontuurlijke bui in 2004 bij Sotheby’s in Amsterdam een bod op
een vintage koffer van Gucci. Wist zij veel wat erin zat en wat er blijkbaar nog allemaal bij behoorde: allerhande kledingstukken en vooral
albums met prentbriefkaarten. Terreehorst was meteen geïntrigeerd:
wie was de afzender en wie was de geadresseerde? Een dochter en
een moeder, zo bleek. Jarenlang deed ze onderzoek naar het levensverhaal van de eigenaar van de koffer. Uiteindelijk lukte het haar om
met de snippers een consistent boeiend boek te schrijven.
Terreehorst ontdekte dat de ansichten puzzelstukjes waren van het
leven van een vrouw die de ‘verdwenen’ adel van Midden-Europa in
het begin van de vorige eeuw ten voeten uit typeert. Tegelijk was ze
nu en dan in haar levenskeuzes ook een buitenbeentje. De documenten verwijzen naar een tijd van radicale omwentelingen, meer dan
honderd jaar geleden, en naar de plaatsen waar ook schrijver Joseph
Roth thuis was. De weg leidt ons in de eerste plaats naar Silezië, een
naam die vandaag nog weinig associaties oproept, een streek die van
de kaart is gegomd door de wereldoorlogen: ze werd verdeeld en opgeslokt door de omliggende landen. Een evenredig groot deel van het
verhaal dat Terreehorst bovenspitte, speelt zich af in Oostenrijk, dat
toen nog met Hongarije de Dubbelmonarchie vormde.

Ruïne
De koffer is van Margarethe (Margit), gravin Henckel von Donnersmarck (1871-1943), een telg van oude Duitse adel. Haar ondernemende familie is op de trein van de industriële revolutie gesprongen.
Ze werden schatrijk met mijnbouw en hoogovens. Geld wordt in dit
boek dan ook pas enkel op het einde een prangende kwestie.
Margit trouwt in 1900 – ‘verdacht’ oud voor een
vrouw van haar status – met de merkelijke oudere Sándor, graaf Szapáry de Muraszombat Széchysziget et Szapár, een lid van een vooraanstaande Hongaarse familie van militairen, maar duidelijk minder succesvol dan de Henckel von Donnersmarcks. Ze is bereid om zijn droom te delen.
Hij wil in de Lungau, een streek die nu nog een
uithoek in de Oostenrijkse bergen is, de ruïne Finstergrün restaureren tot middeleeuwse burcht
– de romantiek van de naam ‘schemergroen’ verdoezelt het harde, lange en dure werk. Het wordt
geen comfortabel jachthuis; hij wil het spartaans
Margarethe en Sándor.
en net echt.
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Terreehorst zet dat verhaal mooi aan. Ze schrijft
uitgebreid over het doen en laten van de adel in die dagen, over het
niet te onderschatten belang van de jacht, over de bals, de buitenhuizen, de maîtresses… – dat laatste levert haar een aantrekkelijke zijsprong op naar de courtisane Esther Lachman, beter bekend als La
Païva, wier opulente paleis (hôtel) nog op de Champs-Elysées in Parijs staat. Het was een geschenk van haar minnaar Guido Henckel
von Donnersmarck.
Sándor overlijdt al in 1904 en Margit wijdt zich voortaan als onafhankelijke vrouw volledig aan de opbouw en de inrichting van Finstergrün en, via oerkatholieke conservatieve kanalen, aan de liefdadigheid in de achtergebleven Lungau. Zij neemt de touwtjes van haar leven en haar omgeving in handen en maakt op het einde van de Eerste Wereldoorlog het verval en de verbrokkeling van het keizerrijk
mee.

Göring
Echt bijzonder of prominent is haar rol daarin niet; ze is geen haantje-de-voorste. Gelukkig komt het toeval haar verhaal nog een handje
helpen. De gastrol van Hermann Göring, buurman, nazibons van beroep en kunstdief na zijn uren, geeft het einde van dit boek extra pit.
Zijn bemoeienissen verplichten Margit uiteindelijk om haar geliefde
kasteel te verlaten en de eclectische inboedel te veilen voor hij er de
hand op legt. Het leven van Margit moet het van zulke verrassende
wendingen hebben om boeiend te blijven.
Een vol personage van vlees en bloed wordt de gravin dus niet, hoe
hard Terreehorst ook haar best doet, maar dat doet weinig af aan de
waarde van dit leesbare en lezenswaardige boek. Margit Szapár is en
blijft een ideale kapstok. Ze springt uit de band, maar nooit echt ver:
een feministe avant la lettre kun je haar niet noemen.
Margits wereld is intussen de wereld van eergisteren. Henckel von
Donnersmarck kennen we nog alleen als de familienaam van de Oscarwinnende filmregisseur van Das Leben der Anderen.
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