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Van de hand van Pim Wiersinga kwam in het najaar van 2014 de roman Het 

Paviljoen van de Vergeten Concubines (Uitgeverij In de Knipscheer) uit. Deze 

historische roman in briefvorm vertelt over de herfstperiode van de Keizerlijke 

concubine Cao, namelijk haar verblijf in het Paviljoen van de Vergeten 

Concubines, waar alle dames die niet meer nodig zijn, verblijven tot zij komen 

te overlijden. Vrouwe Cao spreekt de wens uit haar oude meester Cao Xueqin 

in zijn voetsporen te willen volgen... 

 

Beroemde familie  

Vrouwe Cao is Keizerlijk Tolk Tweede Klasse, maar diep van binnen voelt zij zich 

vooral auteur. Zij wordt verbannen naar het Paviljoen van de Vergeten 

Concubines omdat de man voor wie zij tolkte, de Brit Macartney, weigerde een 

koutou (vereringsgroet) uit te voeren voor de Keizer. Omdat de gezant moeilijk 

kon worden gestraft voor deze impertinentie, diende de tolk zijn plaats te 

vervangen. Zij werd verbannen, maar zij doet een beroep op haar talent om 

zichzelf vrij te pleiten. Eerst vraagt zij via brieven om penseel en papier: ‘Zonder 

de rietpen verkommert de geest, zonder papier verdorren ideeën. De Majesteit 

zal dit wel weten: hij is immers zelf dichter!’ Later vraagt zij zelfs toestemming 

om de Keizer bij te praten over Droom van de Rode Kamer. Zij was namelijk 

gezellin van Cao Xueqin, de beroemde auteur van dit boek. Hoe meer brieven 

zij schrijft, des te meer zij vertelt over Cao Xueqin en zijn roman. De Keizer lijkt 

echter niet gediend van haar vrijpostigheid. Dat Cao Xueqin in zijn werk 

regelmatig kritiek levert op de leefwijze van de Chinese elite, zal haar positie 

evenmin versterken. 

 

Vooral bloemen, heel veel bloemen  

Of het door de situatie komt of niet, opvallend aan de brieven van vrouwe Cao 

is vooral het bloemrijke taalgebruik. Anders gezegd, als boeken tuinen waren, 

was Het Paviljoen van de Vergeten Concubines ongetwijfeld een verwilderde 

bloementuin, waar vrouwe Cao schijnbaar zorgeloos doorheen fladdert. Dit is 

interessant, want een belangrijk thema van Droom van de Rode Kamer is de 

Tuin van het Grote Uitzicht. Deze tuin had de familie Jia, de familie van de 



hoofdpersoon Jia Baoyu, voor het bezoek van een van hun dochters, een 

Keizerlijke concubine, laten aanleggen. In die tuin zullen later Baoyu en zijn 

nichtjes allerlei avonturen beleven. Kenmerkend aan Chinese tuinen is dat 

ieder uitzicht zorgvuldig wordt geconstrueerd, als idealistisch model van de 

kosmos. In Het Paviljoen is de associatie met een bloementuin echter vooral 

storend, wat afbreuk doet aan de toegankelijkheid van deze roman. Zoals 

gezegd wordt dit bloemrijke taalgebruik ingegeven door de situatie: wellicht 

waren de brieven leesbaarder als ze aan een vriend waren geschreven. Wat dat 

betreft was de keizerlijke briefwisseling niet bepaald de meest voor de hand 

liggende keuze. Daarnaast gebeurt er in de roman zoveel dat Wieringa er niet 

in lijkt te slagen de lezer een duidelijk verhaal te bieden. 

 

Herkenning en een bron van kennis  

Dat is jammer, want hoewel het verhaal zelf maar moeilijk op gang komt, staat 

er ontzettend veel informatie in over de tijd waarin de roman speelt, namelijk 

het eind van de achttiende eeuw. Voor het Keizerrijk China was dit een roerige 

tijd, onder meer doordat de bevolking toenam en er te weinig land beschikbaar 

was om voldoende voedsel te verbouwen. In 1796 brak de Witte Lotus-

revolutie uit en rond die tijd zien we ook een bevolkingskrimp van elf miljoen. 

De internationale spanningen die zich tegelijkertijd ontwikkelen, leest men 

geregeld terug: het Hof laat doorschemeren geenszins gerust te zijn over de 

internationale contacten van vrouwe Cao. Overigens is ook de literaire 

inquisitie die onder het bewind van de Qianlong-keizer tot volle wasdom kwam, 

duidelijk voelbaar. Wat het literaire thema betreft zal wie Droom van de Rode 

Kamer heeft gelezen, daarvan veel elementen herkennen, niet alleen uit de 

roman van Cao Xueqin zelf, maar ook van alle discussie daaromheen. Er 

ontwikkelde zich al snel een hele studie rond dit canonieke werk, de rodologie 

of ‘Rode Kamer’-kunde (hongxue in het Chinees). Omdat die roman zo enorm 

populair was en nog steeds is in China, is het mooi om te zien dat zo de inhoud 

ook voor een westers publiek meer bekendheid krijgt. Het is echter de vraag of 

Het Paviljoen goede reclame is voor de Chinese klassieker. 

 

Grote vergelijking, teleurstellend werk  

Pim Wiersinga wordt vanwege zijn historische roman Gracchanten vergeleken 

met Couperus en Vestdijk. Maar kwaliteit en leesbaarheid gaan niet altijd goed 



samen, de lezer zal op zijn minst over een goed uithoudingsvermogen moeten 

beschikken om deze roman helemaal uit te lezen. Uiteindelijk wint de inhoud 

het van de vorm, maar wie graag voor zijn plezier een toegankelijk boek leest, 

komt met Het Paviljoen bedrogen uit. Pim Wiersinga is behalve romanschrijver 

ook schrijfdocent en helpt via zijn toegankelijke boeken beginnende schrijvers 

op weg. Met dit werk lijkt het er echter op of Wiersinga zich vooral richt op de 

doorgewinterde lezer, die ofwel reeds goed thuis is in de Chinese cultuur, of 

anders bereid is zich een weg door al het bloemrijke taalgebruik te banen en 

alle stukjes kennis vervolgens als een ketting aan elkaar te rijgen tot één 

samenhangend geheel. Later in het boek ontstaat meer sympathie voor vrouwe 

Cao, maar in het begin van de roman is het bijna een verrassing dat de Keizer 

deze ‘wanhopige ouwe zeur’ ook nog maar één brief laat schrijven. 
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