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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Gelittekende harten, een autobiografische roman (236 pagina’s) van Max Blechner 
(1908-1938) speelt zich af in een sanatorium in het kuuroord Berck-sur-Mer, tussen 
Calais en Le Havre.  Emanuel, de alter ego van Max, wordt er behandeld voor 
ruggenmergtuberculose. Een wereld, die niet meer aan de levenden toebehoort, en nog 
niet aan de doden – het is de wereld van de ‘ondoden’. 
Ook Blecher heeft in Berck-sur-Mer in een sanatorium gezeten. Aan het eind van het 
boek is  een reportage over Berk, de stad van de verdoemden toegevoegd, waarin veel 
elementen uit de roman terugkomen.   
 
Cover: ‘‘Vijfduizend patiënten met bottuberculose liggen in Berck in het gips en wachten 
op hun genezing. De gruwelijke ziekte kiest bij voorkeur gewrichten uit – wervels, heup, 
knie – die meteen worden geïmmobiliseerd. De zieken liggen languit in hun karretjes en 
bedden, verloren in dagdromen, verzonken in eindeloze lectuur of onthecht in de 
oneindige contemplatie van de onmetelijkheid van de oceaan.’  
In deze autobiografische roman schetst Max Blecher van binnenuit de wereld van 
terminale patiënten. Zijn alter ego, Emanuel, komt in een wereld terecht die niet meer 
aan de levenden toebehoort, en nog niet aan de doden – het is de wereld van de 
‘ondoden’, in het kuuroord Berck-sur-Mer, de ‘stad der verdoemden’.’ 
 
Over de schrijver: 
De Roemeense Max Blecher (1909-1938) was de zoon van een succesvolle Joodse 
handelaar en wilde eigenlijk arts worden. Daarom reisde hij in 1927 naar Parijs, was een 
student geneeskunde in Parijs tot hij op zijn negentiende hoorde dat hij aan 
ruggenmergtuberculose, de ziekte van Pott, leed. De rest van zijn leven was hij tot een 
liggend leven in een korset van gips veroordeeld. Hij kwam terecht in het Franse 
kuuroord Berk-aan-Zee aan de Atlantische kust, door Blecher ook "de stad van de 
verdoemden" genoemd. Na zijn verblijf in Berk-aan-Zee kuurde hij ook nog in 
Zwitserland en op de oever van de Zwarte Zee. Uiteindelijk gaat hij terug naar zijn 
ouders en geboortestreek in Moldavië. Daar werd hij geregeld bezocht door bevriende 
auteurs, die beschreven hoe schrijnend Blechers gezondheidssituatie was. Hij stierf, 28 
jaar oud, maar liet mooi werk na, relatief groot als je bedenkt dat hij maar 28 jaar oud is 
geworden.  
 
Recensies/Extra: 
Bol.com: Dr. Nelleke Manneke:  ‘Herontdekt autobiografisch werk, oorspronkelijk uit 
1937, van de in zijn tijd gevierde Roemeense auteur Max Blecher (1909-1938). (…) Hij 
wordt geadviseerd om voor een kuur te vertrekken naar een sanatorium in Berck-sur-
Mer aan de Franse westkust. De behandeling bestaat in die periode uit het maandenlang 
volledig immobiliseren van de patiënten. Gevangen in een korset van gips brengen zij 
hun dagen liggend door in de beslotenheid van de ‘stad der zieken’. Emmanuel beleeft er 
verliefdheden en vriendschappen en realiseert zich wat de ziekte pijnlijk en triest maakt: 
hij bestaat, maar is toch niet volledig in leven. De beschrijving is echter vrij van 
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zelfbeklag en vol scherpe waarnemingen die tegelijk gedateerd en tijdloos zijn. Mooi 
uitgegeven in een fraaie vertaling. Met een voorwoord van de vertaler. Literair werk in de 
geest van Thomas Mann, dat in de buitenlandse pers al veel lovende kritieken kreeg.’ 
 
http://www.tzum.info/2015/08/max-blecher-gelittekende-harten/  
Johannes van der Sluis | 12 aug 2015  
‘(…)Het sanatorium doet uiteraard direct denken aan De toverberg (1924), dat meer dan 
tien jaar eerder dan Gelittekende harten verscheen. Ik ben er ooit eens in begonnen, 
maar heb hem nooit uitgelezen, geen idee meer waarom. Dit zeg ik niet zomaar, want het 
spijt me dat ik deze romans niet met elkaar kan vergelijken. Na Blechers roman kreeg ik 
zin om De toverberg weer op te pakken, maar voorlopig even niet. (…)  
Maar Blecher heeft een roman geschreven en geen sentimentele, het is een existentiële 
roman met het sanatorium als decor; als sensatie een breekijzer is om iets te zeggen over 
het leven is er niets tegen sensatie. (…) Blecher beschrijft de ziekte als een vorm van 
desintegratie, een ontbinding van de werkelijkheid, waarbij de contouren van alles en 
iedereen verdwijnen en het bewustzijn wordt uiteengerafeld, alsof je in een parallel 
universum terecht bent gekomen.’ (…) En als je eenmaal ziek bent, of zoals Emanuel het 
ervaart, ingetreden bent in een ‘afschuwelijke levenscategorie’ en wordt opgenomen, of 
‘ingelijfd, zoals je in het gelid treedt’, dan is er geen weg meer terug. (…). Maar ziekte is 
daarnaast vooral ook een immobilisatie. (…) Maar er is een kleine troost, in het kuuroord 
kunnen de patiënten hun mobiele leven enigszins voortzetten door middel van karren 
met paard en wagen waarop het brancardbed kan worden geschoven, iets wat Emanuel 
echter vergelijkt met het schuiven van een lijkbaar in een lijkwagen.(…) Tijdens de 
nachtmis op kerstavond vraagt Emanuel zich af wat er zou gebeuren als de hele 
constructie ‘als een schip in de wereld zou uitvaren en beladen met zieken over de golven 
van de oceaan weg zou zeilen, stralend van licht op zijn laatste nachtelijke reis, en dan 
schipbreuk zou lijden, en alle gips, alle kwalen, en alle wanhoop, die op die ene plek 
bijeen waren gebracht, met zich mee in de diepte zou slepen?’ Dat mag onduidelijk zijn, 
maar wel duidelijk is dat Max Blecher alleen al vanwege Gelittekende harten niet voor 
niets heeft geleden. 
 
http://cobra.be/cm/cobra/boek/1.2375951  
John de Boose: ‘Een autobiografische roman met bloedstollende beschrijvingen van de 
zieken, van de manier waarop ze met elkaar omgaan, van hun ingesnoerde, verminkte 
lichamen.(…) In 'Gelittekende harten' beschreef hij de gruwelijke wereld waarin hij 
leefde, een wereld die veraf stond van de ‘normale’ realiteit, de wereld van wat hij de 
‘ondoden’ noemt, dat wil zeggen van mensen die dood noch levend zijn. (…). Het boek 
begint met de medische diagnose: Emanuel is ziek en moet naar Berk. Het hele verdere 
verhaal is de consequentie van deze tragische mededeling. (…) 
In zijn roman geeft hij bloedstollende beschrijvingen van de zieken, van de manier 
waarop ze met elkaar omgaan, van hun ingesnoerde, verminkte lichamen. Blecher werd 
weleens vergeleken met Franz Kafka, twee auteurs die over extreme vormen van 
vervreemding schreven. Zijn beeldspraak doet denken aan de wereld van Salvador Dali. 
Droom en werkelijkheid lijken door elkaar te lopen, maar de ergste nachtmerrie is bij 
Blecher altijd gewoon dagelijkse werkelijkheid, datgene wat hij om zich heen ziet. Zijn 
wereld is beangstigend, omdat je nooit weet wanneer hij zal instorten. De catastrofe, de 
doem, het niets, de totale ondergang loert achter elke zin. "De ervaring van de ziekte, aan 
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de rand van de dood," schrijft de Roemeense dichteres Doina Ioanid, "doet de contouren 
van de dingen oplossen en leidt langzaam aan tot de ontbinding van alles wat we “de 
werkelijkheid” plegen te noemen." 
Men heeft het boek ook vergeleken met 'De Toverberg' van Thomas Mann, maar dat gaat 
niet op, want Mann is ooit drie weken op vakantie geweest in een sanatorium, terwijl 
Blecher er tien jaar verbleef als terminale patiënt. (…)’ 


