
Tortilla Flat —
talig leesplezier met John Steinbeck

The afternoon came down as imperceptibly as age comes to a happy man. A little gold 
entered into the sunlight. The bay became bluer and dimpled with shore-wind ripples. 
Those lonely fishermen who believe that the fish bite at high tide left their rocks, and 
their places were taken by others, who were convinced that the fish bite at low tide. 
At three o'clock the wind veered around and blew softly in from the bay, bringing all 
manner of fine kelp odors. 

Zelden heb ik zoveel talig leesplezier gehad als bij Steinbecks Tortilla Flat. 
John Steinbeck (Salinas, Californië, 1902 - New York, NY, 1968) schreef het boek 
in 1933 (of was het '34 ? het verscheen in '35).  Het betekende zijn doorbraak als 
auteur.
Tortilla Flat is het verhaal van Danny en van Danny's vrienden en van Danny's 
huis.  Zo staat het in de eerste zin van de roman : This is the story of Danny...  Het 
gaat om een groepje paisano's in het Californische Monterey   : een mengeling 
van Spaans, Indiaans, Mexicaans en Caucasian bloed.  They live in wooden houses 
set in weedy yards, and the pine trees from the forest are about the houses. The paisanos 
are clean of commercialism, free of the complicated systems of American business, and, 
having nothing that can be stolen, exploited or mortgaged, that system has not attacked 
them very vigorously. 
De paisano's die Steinbeck beschrijft, leven van wat de dag hen brengt.  Dat is 
vooral wijn — en iets om te eten, zoals kip uit de ren van de buren.  Het enig 
belang van om het even welk product, gevonden, gekregen of gestolen, is dat je 
het ruilen kan voor wijn, bij Torelli's.

In 1962 ontving John Steinbeck de Nobelprijs literatuur, maar dat zou vandaag, 
gezien de heersende zeden, niet meer gebeuren.  Tortilla Flat staat vol 
vooroordelen, over joden, vrouwen, Italianen... en paisano's.  Dat wordt hem 
verweten.  To believe Steinbeck's descriptive diagnosis of the Chicanos ethos in Tortilla 
Flat is to reinforce the most prevalent stereotypes and caricatures about Chicanos, en 
The portrait of Mexican Americans... is an injustice to the people whose ancestors — 
both Hispanic and Indian — have been in this continent for centuries, stelde Philip 
D. Ortega in zijn analyse van Tortilla flat in 1973 (Fables of Identity : Stereotype and 
Caricature of Chicanos in Steinbeck's Tortilla Flat, Journal of Ethnic Studies).  
Academici als Ortega hebben het moeilijk met literaire categorieën en criteria. 
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Ortega's oordeel, en nog enkele andere in dezelfde trant, vond ik in Thomas 
Fench' boeiende inleiding bij de Penguin editie van Tortilla Flat (2000).  Over the 
years, Steinbeck critics, scholars, and educators have become increasingly uneasy (and 
even embarrassed) with Steinbeck's portrayal of the paisanos in Tortilla Flat.  En 
verder : It seems likely in the future that there will be additional criticism like that 
made by Ortega, Pettit, and Owens.  Door deze kritieken vóór Steinbecks tekst te 
plaatsen, ontkracht Fench ze echter in belangrijke mate.  Niet alleen plaatst hij 
ze naast zijn Arthuriaanse analyses, die een wat ander verhaal vertellen (zie 
verder).  Maar vooral   : Steinbecks tekst is zo krachtig dat de extra-literaire 
kritiek erbij verbleekt.  Steinbeck vertelt een fabel, of veeleer een rist van fabels, 
aan en door elkaar geknoopt.  Wie dat niet merkt, kan beter het lezen laten.

Voor ik verder ga, nog even dit.
In het Preface van Tortilla Flat schrijft Steinbeck : In Monterey, that old city on the 
coast of California, these things [the story of Danny and of Danny's friends and of 
Danny's house] are well known, and they are repeated and sometimes elaborated.  It is 
well that this cycle be put down on paper so that in a future time scholars, hearing the 
legends, may not say as they say of Arthur and of Roland and of Robin Hood — "There 
was no Danny nor any group of Danny's friends, nor any house.  Danny is a nature 
god and his friends primitive symbols of the wind, the sky, the sun."
In Images of the Mexican American in Fiction and Film (1980) heeft de reeds 
genoemde wetenschapper Arthur C. Petitt het niet op dergelijke fabels 
begrepen.  If the Mexicans of Tortilla Flat drink enough to kill most people 
[inderdaad, Pilon en Pablo drinken samen twee gallons wijn, a great deal of wine, 
even for two paisanos, scribit Steinbeck]... they suffer neither physical ill effects nor 
psychological traumas.  These children of nature also share their women with a degree of 
generosity that simply is not part of Mexican or Mexican American culture.
De hand van de schrijver wijst naar de maan, maar de scholar kijkt naar de hand 
en telt de vingers.  Blijkbaar zijn het niet alleen eeuwenoude boeken die veel 
schade berokkenen, als wat er geschreven staat door exegeten al te letterlijk 
wordt opgevat.  

Steinbecks paisano's zijn als Middeleeuwse ridders.  Zoals Fench schrijft, is 
Tortilla Flat op de Arthuriaanse legende geïnspireerd.  Expliciete en impliciete 
verwijzingen bevolken het boek.  For Danny's house was not unlike the Round 
Table, and Danny's friends were note unlike the knights of it. (preface)  "Where is 
Arthur Morales  ?" Danny asked (...). "Dead in France," he anwered himself (...). 
"Dead for his country." (hoofdstuk 1).  Steinbeck was en bleef zijn leven lang 
geboeid door het epos van de tafelridders : als tienjarige ontdekte en verslond 
hij de verhalen (in de versie van Thomas Malory, 1485), en enkele jaren na zijn 
dood werd zijn in 1956 begonnen maar onvoltooid gebleven roman uitgegeven : 
The Acts of King Arthur and His Noble Knights (1976). 
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Steinbecks paisano's spreken vaak... oud Engels, zoals we dat van Shakespeare 
kennen, en zoals de ridders in Malory's werk : Thou art not well. There is some 
bitter secret in thine heart.  Ook de beschrijvende hoofdstuktitels verwijzen naar 
Arthur.  Twee voorbeelden maar.  Hoofdstuk 9 : How Danny was ensnared by a 
vacuum-cleaner and how Danny's friends rescued him. 13   : How Danny's Friends 
threw themselves to the aid of a distressed lady. 

Maar het ridderlijkst zijn wellicht het gedrag zelve van de paisano's, hun 
denkwereld en hun argumenten.  Vooral de snuggere Pilon (in feite, meer dan 
Danny, de centrale figuur van het verhaal) weet steevast het algemeen belang of 
zelfs de christelijke naastenliefde en de steun voor de zwakkeren met zijn 
eigenbelang te vereenzelvigen.  Net als echte ridders — edellieden — werken ze 
niet, ze leven van wat ze vinden, krijgen of roven, ze geven aan de behoeftigen 
— en eerst aan zichzelf.  Ze zijn gehecht aan eer en trouw — ridderlijke 
deugden —, moed is een ander verhaal.  Ze eren de vrouwen, zoals het ridders 
betaamt.  [De eenzame vrouwen wachten lijdzaam, tot een ridder zich toont, die 
ze strikken in hun net.  The lady was about forty-five, a widow of long standing and 
some success.  Vrouwen in Tortilla Flat zijn als spinnen in een web, maar hun 
slachtoffers-ridders-paisano's werken zich na enige tijd weer vrij.  Desnoods met 
hulp van hun vrienden.  Too often we are tied to women by the silk stockings we give 
them.]  

* * *

Pentekening uit de eerste editie van Tortilla Flat (1935), door Ruth Gannett. 
Pilon, Pablo, Jesus Maria en Danny zitten rond de kachel. "When the evening came, and it was dark, 
they went into the house and built a fire of cones in the air-tight stove. Danny, in proof of his forgiveness, 
brought out a quart of grappa and shared its fire with his friend." 
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Tijd voor Steinbeck zelf

het verhaal — kort

Danny, Pilon, Pablo, Jesus Maria, The Pirate en Big Joe Portagee zijn landlopers.  
Wanneer hij van zijn legerdienst terugkeert (1914-1918), verneemt Danny dat hij 
van zijn grootvader twee huizen heeft geërfd, in Tortilla Flat, een gehucht in de 
heuvels voor het Californische vissersstadje Monterey.  Danny installeert zich in 
het grootste huis, en "verhuurt" het kleinere aan Pilon, die al snel Pablo in huis 
haalt, en vervolgens Jesus Maria, in de hoop dat die de huur zullen betalen — 
er wordt nooit huur betaald.  Danny ontdekt al snel de nadelen van het 
eigenaarschap, dat zijn vrijheid beperkt : "Pilon," he said sadly, "I wish you owned 
it and I could come to live with you."  Een brand vernielt het kleinere huis, en 
Pilon, Pablo en Jesus Maria trekken bij Danny in, waar ook The Pirate (met vijf 
honden) en nadien Big Joe Portagee zich bij hen voegen.  The Pirate is de enige 
van de zes die werkt.  Hij sprokkelt hout, dat hij verkoopt, maar geeft het 
weinige geld niet uit.  Er is veel overtuigingskracht van Pilon nodig om The 
Pirate te overtuigen bij hen te komen wonen — hij hoopt te ontdekken wat er 
met de gespaarde centen gebeurt.  De vrienden beleven een rist avonturen, door 
Steinbeck — of zijn personages — onderkoeld verteld, en ze praten over wat 
goed en kwaad is — in hun ogen.  Vooral Pilon kan recht praten wat krom is.  
Daarmee is Tortilla Flat een leerzaam boek over zeden, godsdienst en politiek.  
Het zet waarden op hun kop.
De belevenissen verklap ik hier niet, en het einde al evenmin, behalve die ene, 
allerlaatste zin : And after a while they turned and walked slowly away, and no two 
walked together. 
En behalve één kort verhaal, door Steinbeck mooi in zijn boek verweven.  Tito 
Ralph zit vaak in de gevangenis van Monterey.  Wanneer de cipier sterft, volgt 
hij hem op, want niemand kent die gevangenis beter dan hij.  Telkens Ralph 
teveel gedronken heeft, vergeet hij dat hij de bewaker is, en organiseert een 
ontsnapping met de andere gevangenen.  Waarna hij weer wordt gevat, of zelf 
de vlucht meldt dra hij nuchter is.  Wanneer hij om dat wangedrag uiteindelijk 
opgesloten wordt, weet hij te ontsnappen.  "I escaped again," Tito Ralph said 
wanly. "I still had the keys."  

enkele sfeerbeelden

● It is a time of quiet joy, the sunny morning.  When the glittery dew is on the 
mallow weeds, each leaf holds a jewel which is beautiful if not valuable.  This is 
no time for hurry or for bustle.  Thoughts are slow and deep and golden in the 
morning. 
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● It was purple dusk, that sweet time when the day's sleeping is over, and the 
evening of pleasure and conversation has not begun.  The pine trees were very 
black against the sky, and all objects on the ground were obscured with dark ; 
but the sky was as mournfully bright as memory.  The gulls flew lazily to the 
sea rocks after a day's visit to the fish canneries of Monterey.

● At dinner they had used a piece of candle, but now only the light from the 
stove cracks dispelled the darkness of the room.  To make it perfect, rain began 
to patter on the roof.  Only a little leaked through, and that in places where no 
one wanted to sit anyway.

● This morning the fog covered the sky. The sun, after a number of unsuccessful 
skirmishes, gave up and retired behind the gray folds.  The pine trees dripped 
dusty dew on the ground ; and in the faces of the few people who were about, 
the day was reflected with sombre looks and gray skins.  There was no hearty 
greetings.  There was none of that human idealism which blandly hopes this 
day will be better than all other days.

krachtige beelden

● The feeling in the house was the feeling of a rock when the fuse is burning in 
toward the dynamite.

●  At five-thirty the friends marched up the hill, tored and bloody, but 
triumphant.  So must the Old Guard have looked when they returned to Paris 
after Austerlitz.

vrouwen (en mannen), één voorbeeld maar

● [Dolores Engracia Ramirez] was not pretty, this lean-faced paisana, but there 
was in her figure a certain voluptuousness of movement ; there was in her voice 
a throatiness some men found indicative.  Her eyes could burn behind a mist 
with a sleepy passion which those men, to whom the flesh is important, found 
attractive and downright inviting.  (...)
It was a pleasant thing to see her when the beast in her was prowling.  How she 
leaned over her front gate !  How her voice purred drowsily !  How her hips 
moved gently about, now pressing against the fence, now swelling back like a 
summer beach-wave, and then pressing the fence again  !  Who in the world 
could put so much husky meaning into "Ai, amigo. A'onde vas ?"
(...)
She did not neglect Danny.  Her voice growled with emotion when he was 
about.  She swayed like a pine tree in the wind.
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wijsbegeerte

● "When one is poor, one thinks, 'If I had money, I would share it with my good 
friends.' But let that money come and charity flies away." 
[Pilon, nadat Danny hem vertelde dat hij twee huizen heeft geërfd.]

● He had indulged in a little conventional anger against careless friends, had 
mourned a moment over that transitory quality of earthly property which made 
spiritual property more valuable.
[Danny, nadat door de schuld van zijn vrienden zijn huis is afgebrand.]

● Watches were in good repute at Danny's house, but only as media of 
exchange.  For practical purposes, there was the great golden watch of the sun. 
It was better than a watch, and safer, for there was no way of diverting it to 
Torelli.

● "Happiness is better than riches," said Pilon.  "If we try to make Danny happy, 
it will be a better thing than to give him money."

● In civilian life, one is punished for things one does ; but army codes add a 
new principle to this — they punish a man for things he does not do.

● The Portagee liked the Monterey jail.  It was a place to meet people.  If he 
stayed there long enough, all his friends were in and out. 

een bijbelse verwijzing (er zijn er meer), naar Mattheus 25:33

● "We have been his friends for years.  When he was in need, we fed him. When 
he was cold, we clothed him." [Pilon uiteraard]
"When was that ?" Pablo asked.
"Well, we would have, if he needed anything and we had it. (...)"

oud-Engelse vervoegingen en verbuigingen, 
enkele voorbeelden

● "Danny," he asked sadly, "how knewest thou I had a bottle of brandy under 
my coat ?"

● "Thou knowest not what bitches women are," Danny said wisely.

● "I only thought to tell thee how thy friends worry," he said critically.  "If thou 
wilt not try to help, I can do nothing for thee."
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● "Where goest thou so fast ?"

● "What hast thou done, Danny, to set the whole town laughing at thee ?"

● "Thou wilt have thy money again." 

● "Oh, Holy Mother, look with pity on an old fool. Every month thou shalt have 
a candle, as long as I live." 

● "If thou wert a little more charitable with thy wine, these things would not 
happen.  See that thou keepest that cold frog that is thy tongue from dirtying 
our friend.  See thou treatest him gently, for his friends are many.  We will tear 
thy stomach out if thou art not nice to him."

● "He don't have no paper," the Pirate turned to his dogs, "do he ?"

Een enkele keer, nabij het einde, spreekt de verteller ook zelf tot Danny, 
in oud-Engels

● Poor Danny, how has life left thee !  Here thou sittest like the first man before 
the world grew up around him   ; and like the last man, after the world has 
eroded away.  But see, Danny !  Thou art not alone.  Thy friends are caught in 
this state of thine.  They look at thee from their eye-corners.  They wait like 
expectant little dogs for the first awaikening of their master.  One joyful word 
from thee, Danny, one joyful look, and they will bark and chase their tails.  Thy 
life is not thine own to govern, Danny, for it controls other lives.  See how thy 
friends suffer !  Spring to life, Danny, that thy friends may live again !

Verklaring  —  De oude Engelse vervoegingen en verbuigingen met thou, thee, 
thy en thine, die we kennen van Shakespeare — en Malory —, worden in Noord-
Engeland en Schotland naar verluidt ook vandaag nog gebruikt.  Thou is de 
tweede persoon enkelvoud, als onderwerp, met thee als obliquus (lijdend of 
meewerkend voorwerp, of na een voorzetsel).  Het bezittelijk voornaamwoord 
thy wordt thine voor een klinker en voor een "h" (thine heart).  Thine is ook de 
genitief.  De vervoeging is veelal met (e)st, zowel in de tegenwoordigde als de 
verleden tijd.  Uitzonderingen zijn thou art, thou wilt, thou shalt...  Let ook op de 
vragende en negatieve zinnen : Where goest thou so fast ?  Thou knowest not.
De vorm he don't (en do he) is zowel oud- als hedendaags Engels.  Geen 
standaardtaal, maar een sociolect, in beperkte kring.  "But she don't care."  (the 
Beatles : She's got a ticket to ride)

Dus, één advies : koop en lees Tortilla Flat voor het te laat is. Voor het 
boek verboden of, erger nog, herschreven wordt.
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Winnie the Pooh

Winnie the Pooh ?
Voor een wat ander publiek, met andere personages, geen paisano's maar 
knuffelbeesten, is er een gelijkaardig boek, enkele jaren ouder dan Tortilla Flat.  
Alan Alexander Milne schreef Winnie the Pooh in 1926.  Winnie, de beer, zoekt 
geen wijn, maar honing.  Niemand wordt dronken.  En het feest op het einde 
van het boek (voor Winnie, niet voor Danny) loopt wel gelukkig af.  De 
opvallendste gelijkenissen zitten allicht in de beschrijvende titels (In Which 
Christopher Robin Leads An Expedition To The North Pole   ; In Which Christopher 
Robin Gives Pooh A Party And We Say Goodbye, etc.), en in de pentekeningen die 
de eerste uitgaven van beide boeken illustreerden.  Er is echter veel meer aan de 
hand.  Want in de twee fabelachtige romans beleven de vreemdste personages 
de vreemdste verhalen en hebben de vreemdste gesprekken.  Vooral dat   : de 
gesprekken.  Telkens ik Pilon hoor, of de andere paisano's — behalve wat ze 
over vrouwen zeggen —, moet ik aan Winnie en diens vrienden denken.

● "When you wake up in the morning, Pooh," said Piglet at last, "what's the first 
thing you say to yourself ?"
"What's for breakfast ?" said Pooh.  "What do you say, Piglet ?"
"I say, I wonder what's going to happen exciting today ?" said Piglet.
Pooh nodded thoughtfully.  "It's the same thing," he said.  

● But wen they came to the stream, and had helped each other across the 
stepping stones, and were able to walk side by side again over the heather, they 
began to talk in a friendly way about this and that, and Piglet said, "If you see 
what I mean, Pooh," and Pooh said, "It's just what I think myself, Piglet," and 
Piglet said, "But on the other hand, we must remember," and Pooh said, "Quite 
true, Piglet, although I had forgotten it for the moment."  
[Sorry, meneer Milne, maar voor dit fragmentje moet ik zeggen dat de 
Nederlandse vertaling (of navertelling) door de Friese kinderboekenschrijfster 
Nienke van Hichtum (Van Goor, 1929) sterker is dan het Engelse origineel.]

en het beroemde :
● "It is hard to be brave," said Piglet, sniffling slightly, "when you're only a Very 
Small Animal."

En geen scholar die beweert dat wat Milne schreef geen waarheid is.

Jef Van Staeyen, Lille, 27 oktober 2017
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