
W ie argeloos 
begint te 
lezen in 
M a y l i n g , 
de nieuwe 

roman van Lucas Zandberg, 
ontdekt al in de proloog dat de 
Chinese dame die hier hoofd-
persoon is, een regelrechte 
grootheid was in de twintigste 
eeuw. Het toonaangevende tijd-
schrift Time riep haar ooit uit tot 
machtigste vrouw ter wereld. 
Wie oud genoeg is om het des-
tijds allemaal te hebben gelezen 
in de kranten, kan deze Chinese 
vrouw misschien meteen plaat-
sen. Maar voor de meeste lezers 
van Zandbergs roman zal dit 
niet het geval zijn. Dan is het 
een verrassing om de levensloop 
van Soong Mayling in beeld te 
krijgen en te ontdekken hoezeer 
zij een gewiekste spin was in het 
web van de Chinese politiek, ge-
durende decennia.

Lucas Zandberg (1977) was 
negen jaar geleden in China, 
waar hij voor het eerst hoorde 
over Soong Mayling en haar bij-
zondere levensverhaal. Hij vond 
het meteen opmerkelijk: ,,Op 
dat moment leefde zij nog, ze 
woonde in New York. Ik dacht 
niet meteen aan een roman, 
maar die gedachte ontstond wel 
een paar jaar later bij een nieuw 
bezoek aan China. Min of meer 
toevallig kwam ik terecht in het 
huis van haar zus, die in China 
een beroemdheid was en is. Ik 
begon mij te verdiepen in May-
lings levensverhaal en uiteinde-
lijk ontstond het idee voor de 
roman.”

Lucas Zandberg maakt een 

ambitieuze indruk. Hij stu-
deerde Engels, werd docent in 
deeltijd en speelde het intussen 
klaar om schrijver te worden. In 
2007 publiceerde hij zijn eerste 
roman, in 2010 gevolgd door 
een tweede. Uitgeverij De Arbei-
derspers kreeg lucht van Zand-
bergs schrijverschap en zag iets 
in hem. Zijn roman over Soong 
Mayling verscheen eerder dit 
jaar bij deze uitgeverij, wat een 
stap voorwaarts betekent voor 
zijn schrijverscarrière. ,,Ja, het 
was wel een mooi bericht dat 
ik bij De Arbeiderspers terecht 
kon”, lacht Zandberg. ,,Je hoop 
steeds een stapje verder te ko-
men in je schrijverschap en dit 
was een bevestiging daarvan.” 
Vooral kwalitatieve groei is be-
langrijk, vindt Zandberg, die 
nog lang niet het idee heeft dat 
hij op zijn lauweren kan rusten. 

,,Ik zie wel een stijgende lijn 
van mijn eerste naar mijn derde 
boek. Een zekere mate van diep-
gang creëren is de grote uitda-
ging. Ik heb het idee dat dit al 
beter gelukt is in de roman May-
ling, bijvoorbeeld wat betreeft de 
psychologische uitwerking.” 

Alle drie de boeken van Zand-
berg zijn historische romans, 
gebaseerd op een feitelijk perso-
nage en dito historische omstan-
digheden. Dat geeft mogelijk-
heden, maar ook beperkingen. 
,,Ik baseer me op historische 
bronnen. Maar ik neem ook de 
vrijheid om met mijn verbeel-
ding zelf dingen in te vullen. Re-
search vind ik erg leuk. Ik lees 
veel over het betreffende onder-
werp voordat ik aan het schrij-
ven begin. Dat is ook wel een 
beetje een probleem, je moet 
echt een drempel over. Je be-

schikt dan over zóveel informa-
tie, dat je niet weet waar je moet 
beginnen. Maar op een goed mo-
ment ga ik dan toch van start en 
ontrolt het verhaal zich.”

De ene schrijver is de andere 
niet. Sommige auteurs hebben 
een compleet verhaalschema 
gereed voordat ze beginnen te 
schrijven. Anderen werken van-
uit hun intuïtie en hebben alleen 
een vaag einddoel voor ogen. ,,Ik 
heb wel van alles op een rijtje, 
maar veel ontstaat gaandeweg. 
Bij Mayling heb ik gekozen voor 
een ik-perspectief. Omdat ik zo-
veel van en over haar gelezen 
had, leek het wel of zij in mij 
sprak terwijl ik aan de roman 
werkte. Ik schreef echt vanuit 
haar beleving - natuurlijk zoals 
ik die mij eigen had gemaakt. 
Tegelijk ervaar ik sterk dat je 
al schrijvend veel van jezelf aan 
het verhaal kunt toevoegen. De 
bronnen die ik raadpleegde – bij-
voorbeeld biografi eën – spreken 
elkaar geregeld tegen. Dat geeft 
mij de kans een eigen keuze te 
maken en het verhaal een speci-
fi eke inkleuring te geven.”

Menselijk
Cruciaal is de klik die je als 
schrijver hebt met de histori-
sche persoon, weet Zandberg. 
Die klik had hij zeker ook met 
Mayling. ,,Haar menselijkheid 
raakt mij. Ze had ijzersterke ka-
raktereigenschappen, maar ook 
zwaktes. Ze beoordeelde de poli-
tieke situatie soms heel scherp, 
maar zat er ook wel helemaal 
naast. Dergelijke tegenstrijdig-
heden vind ik fascinerend.” 
Een van die tegenstrijdigheden 

betreft de democratie, die geen 
vanzelfsprekende grootheid is 
in China. ,,Mayling kwam op 
voor democratische waarden, 
maar die democratie moest wel 
geleid worden door háár fami-

lie. Voor haar sprak dat vanzelf, 
want haar familie was belang-
rijk en invloedrijk. Een soort 
Kennedy-familie, zoals we die 
kennen uit de Verenigde Staten. 
Mayling wilde altijd het beste 
voor haar volk, ze verafschuwde 
de communisten. Tegelijk vond 
ze dat een zekere mate van re-
pressie moest kunnen en dat ab-
solute macht voor haar echtge-
noot, de president, noodzakelijk 
was. China was nog niet toe aan 
echte democratie, vond zij.”

Zandbergs roman is een ven-
ster op het twintigste-eeuwse 
China. Omdat Mayling ruim hon-
derd jaar oud werd – zij leefde 
van 1897 tot 2003 – is vrijwel de 
gehele eeuw in beeld, maar het 
accent valt op de eerste helft. 
Mayling trouwde in 1927 met de 
Chiang Kai-Shek, de toenmalige 
leider van de Kwomintang (de 
nationalistische partij, die een 
republiek beoogde). Deze Chi-
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De Chinese presidentsvrouw Soong Mayling wilde de redder 
van China zijn. Was zij een ware leider, met haar democratische 
idealen? Of was zij vooral een tragische fi guur? De in Fryslân 
geboren schrijver Lucas Zandberg beschreef haar leven in 
romanvorm. Door Tjerk de Reus.

Soong Mayling 
Een tragische 
moeder van China

Lucas Zandberg stamt uit 
een Fries geslacht. Hij werd 
in 1977 geboren in Lange-
zwaag. Zandberg studeerde 
Engels en doceert aan een 
hbo-instelling in Gronin-
gen. Naast losse verhalen en 
andere publicaties schreef 
hij drie romans. Zijn debuut 
verscheen in 2007: Sisi’s 
winterlied, over de beroemde 
echtgenote van keizer Franz 
Joseph van Oostenrijk-
Hongarije, de zogeheten 
Donau-monarchie. In 2010 

verscheen De laatste maîtresse, 
waarin de zeventienjarige 
Jeanne als courtisane in de 
hofkringen rond de Franse 
koning terechtkomt en daar 
de turbulente periode van 
de Franse Revolutie beleeft. 
Zijn jongste roman staat 
qua periode het dichtst bij 
het heden. Zandberg reist 
graag en bezoekt de locaties 
die een rol spelen in zijn 
romans.

i  www.lucaszandberg.nl
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China was nog 
niet toe aan echte 
democratie, vond 
Mayling



ang probeerde van China weer 
een eenheid te smeden nadat het 
land in stukjes uiteengevallen 
was als gevolg van de revolutie 
van 1911. De keizer had toen de 
aftocht moeten blazen, wat grote 
verdeeldheid bracht. Warlords 
beheersten het toneel, vooral 
in het uitgestrekte noorden van 
China. Chiang bleek een slimme 
militaire strateeg en leek de man 
te zijn die het land kon redden. 
Maar hij kreeg de communisten 
er nooit goed onder. Tevens be-
lemmerde de Japanse inval begin 
jaren dertig Chiang in zijn moge-
lijkheden. De ‘dwergen’ – zoals 
Chinezen de Japanners spottend 
aanduiden – waren militair een 
stuk sterker. Na de Tweede We-
reldoorlog raakte Chiang steeds 
verder in een isolement, totdat 
hij in 1949 naar Taiwan moest 
vluchten. In China nam Mao Ze-
dong de macht over en bracht 
het land onder een streng com-
munistisch regime. Mayling 
beleefde dit als een afgang en 
accepteerde de nieuwe situatie 
nooit. In haar ogen was Taiwan 
het enige echte China.

Opmerkelijk is de politieke rol 
die Mayling speelde, vindt Zand-
berg. ,,Politiek was een zaak van 
mannen, zeker in die tijd. Toch 
slaagde Mayling erin om haar 
hoge positie – vrouw van de re-
geringsleider – te benutten om 
haar invloed te laten gelden. Be-
wonderenswaardig, mag je wel 
zeggen. Ze koesterde hoge ide-
alen en wist haar positie uit te 
buiten. Er zijn foto’s waarop je 
haar ziet naast de Amerikaanse 
president Roosevelt of de Britse 
premier Churchill. Ze heeft het 

ver geschopt. Bijzonder is ook 
dat haar man haar dat toestond. 
Formeel had Mayling geen poli-
tiek gezag. Toch gaf Chiang haar 
alle ruimte, hij stuurde haar bij-
voorbeeld als vertegenwoordiger 
van zijn regering naar Amerika.”

Karakteristiek voor de verhou-
ding tussen de twee echtelieden 
lijkt een kardinaal verschil in in-
zicht en intelligentie te zijn. May-
ling studeerde rond haar twin-
tigste in de Verenigde Staten, 
Chiang kwam van het platteland. 
Zij stamde uit een invloedrijke 
en vermogende familie, hij niet. 
Dat gaf natuurlijk een zekere 
spanning aan het huwelijk, dat 
hoofdzakelijk gesloten werd om 
zakelijke redenen. Niettemin, 
zegt Zandberg, was Chiang heel 
modern: ,,Hij respecteerde haar 
op een manier die zeldzaam was 
toentertijd.”

Zandberg wil geen eenduidig 
portret van zijn romanheldin 
schilderen. ,,Iedere lezer mag 
eigen conclusies trekken. Ik heb 
haar geschetst zoals ik haar heb 
leren kennen, maar vergeet niet 
dat het boek geschreven is in 
de ik-vorm. Het beeld dat hier 

oprijst, is háár zelfbeeld. Het is 
de vraag of anderen in haar om-
geving haar mening zouden de-
len.”

Moederschap
Soms roept het naadloze ver-
haal van Mayling vragen op. Ze 
lijkt voor alles een verklaring te 
weten en beoordeelt de situatie 
sterk vanuit haar gezichtspunt 
als hoogbejaarde dame. Dat wekt 
niet altijd een geloofwaardige 
indruk. Als zij kort na haar hu-
welijk met Chiang ontdekt dat 
ze nooit kinderen zal krijgen 
- omdat hij onvruchtbaar is - ver-
werkt zij dit slechte nieuws snel, 
té snel. Na een paar regels is het 
probleem gepasseerd. Dan is ook 
Lucas Zandberg er klaar mee. 
Wat is precies de overtuiging van 
de romanschrijver op zo’n mo-
ment? Moet je op zo’n moment 
niet peilen naar onverwerkt 
verdriet? ,,Ik heb daarvan geen 
grote kwestie gemaakt, wat op 
zichzelf best had gekund”, ver-
klaart Zandberg. ,,Maar ik koos 
voor andere spanningen die haar 
leven bepaalden. Bijvoorbeeld 
haar enorme drive voor een be-
ter China en de lastige politieke 
werkelijkheid. Ook heb ik de 
lens scherpgesteld op haar zelf-
beeld: ze wilde een moeder voor 
het Chinese volk zijn. Tegelijk is 
duidelijk dat zij de gewone Chi-
nees in de straat niet kende. Ze 
hield toespraken voor het volk 
die doorspekt waren met moeilij-
ke woorden. Ze wilde een volks-
moeder zijn, maar gaandeweg 
werd dit een megalomaan idee. 
Je zou hierin een sublimering 
of vervanging kunnen zien van 

het biologische moederschap dat 
zij miste. Al schrijvend maak je 
keuzes en probeer je een rode 
draad aan te brengen in haar le-
vensloop. Ik heb niet de indruk 
dat het ontbreken van het bio-

logische moederschap haar echt 
parten speelde. Haar idealisme 
had sowieso de overhand.”

Sinds 1949, het jaar waarin Mao 
Zedong de macht greep, is gods-
dienst een probleem in China. 
Met dat beeld zijn we vertrouwd: 
religieuze sekten en godsdien-
sten worden gewantrouwd, soms 
rechtstreeks verboden. Het is 
verrassend om te ontdekken dat 
het vóór 1949 echt anders was. 
President Chiang Kai-Shek was 
christen, wat ook geldt voor de 
familie Soong. ,,Chiang was een 
bekeerling. Hij keerde zich in 
een latere levensfase tot de me-
thodistenkerk. Zijn geloofsover-
tuiging speelt een duidelijke rol 
in de roman, hoewel ik er geen 
centraal punt van heb gemaakt. 
Ik heb wel de indruk, uit wat ik 
over hem heb gelezen, dat hij 
een oprechte bekeerling was. 
Hij moest beloven christen te 

worden toen hij trouwde met 
Mayling, maar het werd echt een 
eigen overtuiging.”

Toch kan juist de band met 
kerk en christendom Chiang en 
Mayling hebben tegengewerkt, 
vermoedt Zandberg. ,,China was 
en is een boeddhistisch land, ter-
wijl zij een ‘vreemde’ religie aan-
hingen. Je kunt je voorstellen dat 
dit tot vervreemding leidde, al is 
moeilijk in te schatten hoever dit 
precies ging. In mijn boek kun 
je lezen dat zij bij hun huwelijk 
veel boeddhabeelden cadeau kre-
gen. De zeer vrome moeder van 
Mayling eiste dat al die beelden 
kapotgeslagen werden, omdat 
het afgoderij zou zijn. Ik kan 
me voorstellen dat dit minder 
goed werkte voor een president 
die draagvlak bij het volk nodig 
had.”

Op de vraag of Zandberg nu 
klaar is met Mayling en China 
aarzelt hij. ,,Met Mayling als per-
soon ben ik wel klaar, denk ik. 
Maar China, dat weet ik nog niet. 
Het blijft mij boeien, die Aziati-
sche wereld.” Zandberg denkt 
alweer volop aan een nieuwe ro-
man, maar hij is er nog niet uit 
wat het zal worden. ,,De uitgever 
raadt mij aan een Nederlands 
thema te kiezen. Dat trekt mij 
wel aan, maar ik ben er nog niet 
uit. Ik zit nog 
in de zoekende 
fase.”

i  Mayling. Moe-
der van het Chinese 
volk. Lucas Zand-
berg. Uitgeverij 
De Arbeiderspers, 
19,95 euro

i Ruim tweeduizend jaar heersten in China de keizers. 
De laatste keizer, Aisin-Gioro Pu Yi, was nog maar 5 jaar oud 
toen de revolutie uitbrak. Over zijn levenslot schreef hij het 
boek From Emperor to Citizen (1964).
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Maylings moeder 
eiste dat alle 
boeddhabeelden 
kapotgeslagen 
werden

In Maylings ogen 
was Taiwan het 
enige echte China


