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‘Leef wat je leven kan: je bent gek als je het niet doet.’ 
— Lambert Strether in The Ambassadors
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Voorwoord van Joost Zwagerman

In 1981 vestigde de Britse journalist, essayist en polemicus 
Christopher Hitchens zich in de Verenigde Staten. Bijna twin-

tig jaar later, in 2000, werd hij benoemd tot gastdocent aan 
The New School in New York. De contacten met zijn studenten 
brachten Hitchens ertoe een brievenbundel te schrijven, geïnspi-
reerd op Brieven aan een jonge dichter van Rainer Maria Ril-
ke. Bij Hitchens werd de titel: Letters To A Young Contrarian, 
waarbij ‘contrarian’ in dit geval misschien het beste is te vertalen 
als ‘dwarsdenker’. Aan de hand van leven en werk van uiteen-
lopende personen als Emile Zola, burgerrechtenactiviste Rosa 
Parks en Václav Havel zette Hitchens, met zijn studenten als de 
geadresseerden, uiteen hoe je als jonge intellectueel met schrijf-
ambities met resultaat en succes tegen de heersende tijdgeest, 
de politiek-correcte modes en vooral tegen de ‘zittende elites’ 
in kunt denken en schrijven. Aan het eind van het brievenboek 
gaf Hitchens een reeks uiterst concrete adviezen en richtlijnen 
die het ‘dwarsdenken’ veilig moeten stellen: ‘Hoed je voor het 
irrationele, hoe bekoorlijk het zich ook presenteert. Mijd “het 
transcendente”, en mijd ieder die je aanspoort (…) het eigen ik te 
verdelgen. Wantrouw mededogen: geef voor jezelf en anderen de 
voorkeur aan waardigheid. Schuw het niet voor arrogant of ego-
istisch te worden versleten. (…) Blijf nooit passief als je stuit op 
onrechtvaardigheid of domheid. Hecht aan een soeverein oordeel 
over standpunten en geschillen (…) Wantrouw je eigen motieven 
en wantrouw elke uitvlucht.’
 De opsomming wekt, ook na jaren, de indruk dat Hitchens 
zich hier niet uitsluitend tot zijn jonge dwarsdenkers richtte. Het 
leek ook alsof hij zichzelf toesprak – alsof hij de behoefte had om 
na jaren van debat en polemiek nog eens de leefregels te formule-
ren waar hij zich te allen tijde aan had te houden.
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 Het beste van Christopher Hitchens bevat een keuze uit de in 
2011 in Engeland en de vs verschenen vuistdikke bundel Argu-
ably, de verzameling essays, polemieken, columns en artikelen 
die Hitchens publiceerde in de jaren 1999-2011. Het beste van 
Christopher Hitchens illustreert dat de schrijver inderdaad trouw 
is gebleven aan de richtlijnen uit Letters To A Young Contrarian.
 Ik kan niet inschatten of die trouw hem moeilijk af is ge-
gaan, maar dat hij, om maar iets te noemen, regelmatig voor 
arrogant en egoïstisch is uitgemaakt, behoorde kennelijk tot de 
‘bedrijfsschade’ die Hitchens van tevoren al had ingecalculeerd. 
Van jongsaf aan was Hitchens geïntrigeerd door de schrijver als 
publieke intellectueel. Hij schreef er zelfs een boek over, met de 
tongbrekende titel Unacknowledged Legislations. Writers In 
The Public Sphere (2000). De oeuvres van George Orwell, Saul 
Bellow, Christopher Isherwoord, Oscar Wilde, Allan Bloom en 
Sir Arthur Canon Doyle passeren de revue, met als leidraad de 
kennelijk onvermijdelijke spanning tussen hun literaire werken 
en hun reputatie en imago. Meer dan eens waren die reputaties 
– altijd ten onrechte – gebaseerd op publieke optredens en acti-
viteiten, en pas in veel latere instantie op hun feitelijke literaire 
werk. Hitchens benadrukte dat hun reputatie vaak lange tijd het 
zicht zelfs ontnam op dat feitelijke werk.
 Misschien voorzag Hitchens bij het schrijven van Unacknow-
ledged Legislations wel wat hemzelf zou overkomen. Hij maakte 
tv-reportages, verscheen vaak in de vs en Europa in talkshows, 
nam deel aan talloze debatten en gaf evenzoveel lezingen – en al 
die nevenactiviteiten tezamen leken soms, vooral in Engeland, 
een onbevooroordeelde lezing van zijn literaire werk in de weg 
te staan – een situatie die sommige Nederlandse schrijvers en es-
sayisten maar al te bekend zal voorkomen.
 Bij zijn overlijden in december 2011 leek het er even op dat 
Hitchens’ levensloop in plaats van zijn oeuvre de in memoria do-
mineerde. In de necrologieën in Britse en Amerikaanse dagbladen 
en opinietijdschriften doken telkens dezelfde ‘wapenfeiten’ op: 
zijn bijna titanische alomtegenwoordigheid in de Britse en Ame-
rikaanse pers en in talkshows, waarbij hij in latere jaren meer 
dan eens duidelijk beschonken in de tv-studio’s zijn opwachting 
maakte. Zijn trotskistische jonge jaren, uitmondend in een totale 
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politieke gedaanteverwisseling, die zich het schrilst openbaarde 
in zijn adhesie aan de regering Bush junior, tijdens het arglistig 
associëren van Osama Bin Laden aan Saddam Hoessein. Zijn 
luidkeels beleden atheïsme, verwant aan dat van Richard Daw-
kins, culminerend in het triomfantelijk getoonzette boek God is 
niet groot (2007). En niet te vergeten zijn soms spectaculaire par-
ticiperende journalistiek en experimenten, waarbij telkens weer 
het You Tube-filmpje terugkeerde waarop is te zien hoe Hitchens 
vrijwillig de methode van het zogeheten waterboarding onder-
gaat, waarbij iemand die wordt verhoord en weigert te spreken 
eens flink met zijn hoofd in een bak met water wordt geduwd – 
niet kortdurend, dat spreekt voor zich.
 Er viel zoveel spectaculairs over Hitchens te vertellen dat zijn 
literaire verdiensten in het gedrang leken te komen. Uit die ne-
crologieën rees een curieus beeld op van deze onontkoombaar 
schrijvende essayist en polemicus: een in crescendo bassende 
godloochenaar en zwaar drinkende heuler met de Amerikaanse 
neo-conservatieven die tussen de bedrijven door zijn artikelen 
schreef, steeds vaker grote, dikke woorden bezigend, op de grens 
van getetter en gebral. Altijd briljant gebral, dat wel – maar toch: 
gebral.
 En dat was het dan.
 Ik werd bij het lezen van die necrologieën tamelijk droevig 
van dat beeld. Een heel leven bezig geweest met onvermoeibaar 
lezen en schrijven, met een bevlogen zoektocht naar het juiste 
evenwicht tussen literaire soevereiniteit in non-fictie en een on-
verschrokken engagement, en wat is na je overlijden de teneur in 
de necrologieën? Een even getalenteerde als alcoholische ruzie-
zoeker-met-overgewicht is ons ontvallen.
 En dat terwijl enkele maanden voor zijn dood dus Arguably 
was verschenen, naar mijn smaak hét boek dat ons, veel meer 
dan zijn memoires Hitch 22 (2010) en God is niet groot, De 
Hele Hitchens toont, de onvermoeibare superbe stilist en eeuwig 
nieuwsgierige meester-essayist, die inzag dat belezenheid en we-
reldwijsheid de grootste gevaren vormden voor een zelfvoldane 
toon en stijl.
 Even essentieel als zijn – vaak door zelfspot gestutte – bluf 
was zijn zorgvuldig geconserveerde jeugdige honger naar (lees-)


