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Romaine Brooks wordt in 1874 te Rome geboren uit zeer
welgestelde Amerikaanse ouders. Tijdens haar jeugd verblijft
ze wisselend in de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en
Italië met haar geestelijk gestoorde moeder en haar broer.
Haar ouders zijn gescheiden.
Ze volgt schilderlessen aan de Scuola Nazionale te Rome
en aan de Académie Colarossi te Parijs, waarna ze zelfstandig
op Capri gaat wonen. Wanneer haar moeder overlijdt komt het
familiefortuin toe aan Romaine. Dan volgt een verblijf van drie
jaar in Engeland waar zij haar kleurenschema ontwikkelt.
Ze vestigt zich in Parijs en wordt een gewild portretschilderes en binnenhuisarchitecte in de 'haute monde'. In 1910
heeft ze haar eerste tentoonstelling in Parijs. In 1915 ontmoet
ze Natalie Clifford Barney: het begin van een vijfenvijftig jaar
durende verhouding. Enkele jaren later wordt ze door de
Franse staat onderscheiden met het Légion d'Honneur voor
haar schilderkunst. Er volgen tentoonstellingen in New York
en Londen.
In 1935 besluit ze haar kunstenaarschap op te geven in
verband met haar leeftijd en toenemende geestelijke
inzinkingen. Ze vestigt zich voor een paar daarin New York en
maakt incidenteel nog portretten
Tijdens de oorlog verblijft ze met Natalie in Florence; ze
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schrijft haar mémoires die ze nooit zal uitgeven. Na de oorlog woont ze
in Nice, waar ze zich steeds meer isoleert. Ze heeft bijna al haar
schilderijen om zich heen. In Nice overlijdt ze in 1970, vlak voor de
opening van een overzichtstentoonstelling van haar werk in het
Smithsonian Institute te Washington.
(...) 'En mevrouw Barney zei: D it is het atelier van mijn geliefde
vriendin, Romaine Brooks,' en we liepen rond door de ruimte. De
muren waren bedekt met schilderijen die verborgen waren achter
doeken, en elk schilderij had een koordje naast de lijst zodat,
wanneer je aan dat koord trok, het doek ervoor wegschoof en het
schilderij zichtbaar werd. We liepen door het atelier en zij trok aan
de koordjes; het doek schoof weg van elk schilderij en daar
verschenen zij: Una Lady Troubridge met een monocle in haar
oog; Radclyffe Hall in een fantastisch rijkostuum met een enorme
hoed. Renée Vivien, Violet Trefusis... en natuurlijk mevrouw
Barney zelf. De schilderijen vormden een unieke, nog nooit
eerder bijeengebrachte galerij van alle beroemde potten vanaf
1880 tot 1935 of daaromtrent...'
Nog voor ik deze prachtige anekdote las, was mijn oog toevallig op
werk van Brooks gevallen; één blik was genoeg voor mij om te weten:
deze geportretteerde vrouwen zijn lesbisch. De meest voor de hand
liggende vraag is: waar komt dit besef vandaan? Deze vraag leidt naar
het onder de loep nemen van hoe ik kijk en wat ik zie. In gedachten
loop ik door het nu niet meer bestaande atelier van Romaine Brooks,
en ik trek aan de koordjes naast de portretten en onthul zo schilderij na
schilderij. Eerst zie ik puur beeld: doek met verf erop, tastbare materie,
een plat vlak met een lijst er omheen. Het beeld prikkelt mijn
waarneming en mijn ogen gaan op verkenning over het doek. In het
beeld onderscheid ik een gestalte die onder mijn blik tot leven komt:
een afgebeelde vrouw aan wie ik materialiteit toeken. Zij wordt een
persoon. Ik als beschouwster, als buitenstaanster wil haar kennen.
Daarbij besef ik dat de vrouw in het beeld niet bestaat zonder mij en dat
ik tegelijkertijd afhankelijk ben van dat wat het beeld toont. De houding
van de vrouw, de manier waarop zij is verbeeld, `vertellen' mij iets over
haar. Het is de materiële uitdrukking in kleding, houding en omgeving.
Maar daarnaast bestaat er een immateriële uitstraling. Zij roept iets in
mij op, zij wekt mijn verlangen om te weten 'wie zij is'. Het erotische van
het beeld is niet alleen dat het materie is en daarom mijn zintuigen
1 Uit Interview met Truman Capote, in Wickes, George, 'The Amazon of Letters', New York, 1976,
p 290

prikkelt en dat het zich aanbiedt om onthuld te worden; het beeld
onthult ook iets in mij. Het roept associaties in mij op. Een inwendige
beeldengalerij gaat open: uiteenlopende beelden die ik heb opgeslagen komen tevoorschijn en bepalen mede hoe ik naar de po rt retten
kijk. Verbeelding blijkt hiermee een woord dat zowel van toepassing is
op het schilderij dat iets verbeeldt, tot beeld maakt, als ook op mijzelf:
mijn verbeelding is een onmisbaar element bij het kijken. In mijn ogen
weerspiegelen zich de vele verbeelde lesbische vrouwen. Zeer
uiteenlopende vrouwen, met verschillende blikken, lichamen en
leefstijlen. De portretten geven impressies van lesbische vrouwen,
maar geen volledig beeld. Er blijft veel te raden over. Het gordijn
onthult, maar het schuift ook weer terug en bedekt. De ogen van de
vrouwen zijn vaak overschaduwd en het is nooit helemaal duidelijk of
zij mij aankijken of alleen maar staren en in zichzelf gekeerd zijn.
Brooks heeft vrouwen afgebeeld op niet -éénduidige wijze. Het idee
van een `oorspronkelijke eenheid' bestaat niet in haar werk. Er zijn
paradoxen, fricties: alle verbeelde vrouwen zijn solitair én ze hebben
een sterke uitstraling. Zij roepen gevoelens in mij op waar ik moeilijk de
vinger op kan leggen. Trots en onaantastbaar beheersen deze
vrouwen hun beeltenissen. Daarmee roepen de portretten spanning
op. Ik spiegel mij aan de beelden, want al ben ik buitenstaanster, de
verbeelding versplintert mij ook tot insider, tot mede - lesbienne: zonder
spiegel heb ik immers geen beeld van mijzelf. Elk portret is een ander
stukje van de spiegel dat glimt in de palm van mijn hand. Al die stukjes
tesamen weerkaatsen het samenstel van een lesbisch bestaan Een
contour slechts, een verstarde dynamiek. En vóór zij kan stollen, heeft
zij zich weer bewogen.
Met dank aan Mieke van Schermbeek
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ZELFPORTRET
Olieverf op doek, ± 90 bij 60 cm. In Smithsonian Institute, Washington.
Zij duikt voor mij op, Romaine, uit de zwarten en grijzen van het
beeld. Zijzelf bestaat uit zwart en grijs. Rechtop staat zij, onverzettelijk.
Strak, bijna hypnotiserend kijkt zij mij aan vanonder de rand van haar
hoed. Ondanks de schaduw die er overheen valt, zijn de ogen
indringend. Ze zijn teruggebracht tot een blik - twee lichtpuntjes
waaruit de kleur is verdwenen. Grijze schaduwnuances tekenen het
lange magere gezicht. Onverwacht middenin dat doodse gelaat tekent
de mond zich oranje-rood af; net als het Légion d'Honneur op haar
revers.
Van haar gezicht springt mijn blik naar de hand die zij voor haar
lichaam houdt. Een gehandschoende grijze hand, met de duim achter
haar jas gestoken. Een gebaar als om zich een houding te geven ijdel, maar ook zelfverzekerd. De andere hand valt langs haar lichaam,
gesloten, bijna gebald.
Net zo verhuld als de handen is het lichaam. Een lang verticaal zwart
vlak met nauwelijks enige aanduiding van lichaamsvormen. Wit
afstekend daarboven het overhemdkraagje dat een deel van de hals
bloot laat. Meer wordt van haar lichaam niet getoond. Terug naar het
gezicht glijden mijn ogen. De mond lijkt bitter en tragisch, maar het zijn
de ogen die, letterlijk, het hele gezicht overschaduwen. Haar ogen
brengen het verhulde, het afwerende en het melancholieke teweeg.
Haar blik houdt mijn ogen vast; pas daarna begin ik te zien wat er op de
achtergrond is. Rechts van haar, daar waar haar schouder zich naar
achteren wendt en mijn blik laat passeren. Een groot stuk donkergrijze
lucht, groen-grijs water boven schetsmatig weergegeven gebouwen
die verlopen van lichtgrijs vooraan naar zwart op de achtergrond. Een
stad? Een levenloze, verlaten stad dan; de ramen zijn niet meer dan
gaten waardoorheen lucht en waterzichtbaarzijn. Het hele beeld komt
op mij af zoals Romaine's blik dat doet; overschaduwd, maar fel, hard,
indringend. Het beeld is als haar blik, haar blik is beeld. Het verschijnt
aan mij en lijkt elk moment weer op te kunnen gaan in de grijzen en
zwarten waar het uit voortkwam - de kleuren van schemer en nacht.
Zoals haar blik indringend lijkt en tegelijk leeg, sprakeloos. Net zo leeg
als de achtergrond. Een vrouw zonder echo, stom, in een loze, nietresonerende ruimte. Zij draagt haar lichaam met een terughoudendheid die op mij grote aantrekkingskracht uitoefent.
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Peter, a Young English Girl
Olieverf op doek, Smithsonian Institute, Washington. Gedateerd:
1923/24
Een scherp profiel tegen een grijze kale muur. Een hard, jong en ook
kwetsbaar gezicht. Starende blik; slechts één oog is duidelijk
zichtbaar. De suggestie van het verzonken zijn in eigen gedachten
wordt zo versterkt. Alle concentratie van mijn blik richt zich op het
hoofd van Peter: de fijne trekken, het korte haar, het grote oor. De hals
heel smal onder de stevige kaak en boven de grote jas met brede

schouders.
Peters houding is onduidelijk; de vreemd stijve romp wekt de indruk
dat zij staat, misschien met haar duim in een jaszak gehaakt. Het
portret ademt enerzijds serene rust die uitgaat van het regelmatige
profiel en van de sobere kleding die Peters lichaam zo absoluut
verhult. Anderzijds wordt een subtiele spanning opgewekt door het
scherp afzetten van de vrouw tegen de muur, in de al te rechte
houding, in de barst en de gekromde vingers die elkaar bijna raken.
Peter is het meest esthetische portret dat Brooks maakte. Zij
belichaamt de tot in haar essentie teruggebrachte ver -beelding: het
uiterlijk dat tot glanzende façade is geworden, tot voorkomen sec,
maar waarachter een groot innerlijk leven wordt aangeduid. Niet
zichtbaar; slechts een vermoeden.
Peter is bijna puur beeld. Vergeleken met de andere portretten is
haar verschijning onomstotelijk. Geen schemer of schaduw omringt
haar. Zij toont zichzelf, poseert heel duidelijk, maar zij onthult zichzelf
niet. Brooks is er niet op uit 'het mysterie vrouw' te poneren. Zij
verbeeldt het dilemma van het tot beeld maken: het tonen van een
vrouw en tegelijk het intact laten van haar intimiteit. Niets leidt de
aandacht af van Peter; geen voorwerp, geen landschap, zelfs geen
rood détail. Vorm en silhouet van deze vrouw overheersen en worden
benadrukt door grote vlakken in de kleuren zwart en grijs. Alleen de
barst in de muur geeft wat diepte in het schilderij. De uiterlijke
soberheid wekt een indruk van leegte; Peter vult de ruimte alleen in
materiële zin, met haar lichaam. Haar gedachten blijven inwendig en
onaangetast.
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Natalie Barney, of ('amazone
Olieverf op doek, 86,5 bij 65,5 cm. Musée du Petit Palais, Parijs.
Gedateerd: 1920.
Een triest gestemde vrouw in het grijze, vale licht van de schemer.
Als met spinrag overtrokken lijkt dit portret; alsof er een sluier hangt
tussen Natalie en degene die kijkt. Een teruggetrokken vrouw die
bescherming zoekt in haar dikke bontjas. Het bont is heel dik geverfd
om een wollig, harig effekt te bewerkstelligen. Het vormt een dik grijs
driehoekig vlak, één tint donkerder dan de grijzen die Natalie
omringen. Een wat vormeloze hoop bont waar bovenuit het hoofd van
Natalie steekt. Blauw-grijze ogen die bijna versmolten zijn met de
schaduwen rond de oogkassen. De sfeer van immense melancholie,
van mijmeren in namiddaglicht. Er is geen kleur in dit schilderij, slechts
kleuraanduiding. Natalie is een studie in grijs. Grijs, waardoor de
vormen lijken te ontglippen aan de waarneming. Weinig contour en
weinig contrast.
Op de achtergrond is een binnenplaats met rondom huizen
aangegeven. Buiten is alles wit-grijs, bedekt met sneeuw. Het beeld in
zijn geheel is volledig verstild, bijna letterlijjk bevroren. De tastbaarheid
van kou, van zachte ijzigheid, zit in de haren van de bontjas. Zowel
binnen als buiten wordt alle geluid gedempt - de stilte lijkt hoorbaar en
de tijd bevriest tussen licht en donker. De enige dynamiek in het beeld
vorm het paardje. Maar in zijn galop is het gevangen in koud brons; een
gestolde beweging. Dit paardje, verwijzing naar de amazone Natalie,
kan niet anders doen dan het verdwijnende licht vangen en
weerkaatsen.
Natalie's gestalte lijkt vermoeid in het in de breedte uitgezakte bont.
Alleen haar gezicht kent scherpere vormen: een kronkelige neus, vrij
zware wenkbrauwen boven diepe oogkassen en een mooie,
zachtgekleurde mond. De hand die langs het tafeltje valt, is niet meer
dan een huidkleurig driehoekje. Abstract, louter aanduiding van vorm.
Zoals de huizen op de achtergrond aanduiding zijn: `daar zijn huizen'.
Natalie zit bijna recht voor mij, maar woorden als 'frontaal' of
'confrontatie' zijn hier niet aan de orde. Behalve de versluiering die de
grijstinten oproepen, versterkt de compositie het gevoel van
afstandelijkheid nog meer: het paardje staat op een tafel tussen
Natalie en mij in. Misschien om de vrij openlijke kwetsbaarheid van
deze vrouw (een veel tastbaarder triestheid dan in enig ander portret)
enigszins teniet te doen. Als om de onaantastbaarheid, kenmerk van
Brooks' portretten, te herstellen.

© musée du petit palais, pares
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Renata Borgatti

Olieverf op doek, ± 120 bij 90 cm. Smithsonian Institute, Washington.
Gedateerd: ± 1920.
In de sobere compositie en de donkere kleurvlakken die de vrouw
en de vleugel samen vormen, krijgen hoofd en handen van Renata alle
aandacht. Alsof ze in spotlights zijn gezet. Hoofd noch handen
verraden haar vrouw zijn. Renata maakt een volkomen geslachtloze
indruk. Dat is de fascinatie die dit portret voor mij in zich bergt. Ook het
lichaam, in bruin-grijze cape gehuld met daaronder een jasje of
kostuum, vertoont geen enkel geslachtelijk kenmerk. Bij de benen lijkt
haar lichaam over te gaan in het muziekinstrument. De vleugel is zwart
en dominant - hij beheerst tweederde van het beeldvlak. Steeds
opnieuw gaat mijn blik langs het hoofd met het korte haar, langs de
zware wenkbrauwen, de gesloten ogen en mond, langs kin en kaak.
Haar hoofd dat licht neigt naar dat andere intrigerende oplichtende
vlak: haar handen. Heel smalle lange handen en vingers die zich
bewegen over de toetsen van de vleugel. Renata's ogen zijn gesloten:
de muziek vult de ruimte. Dat wat in haar hoofd omgaat en wat haar
handen in klank weergeven, wordt in beeld gebracht. De muziek is
tastbaar geworden in het portret. Waar in andere portretten de blik van
de vrouwen de enige aanwijzing is voor haar innerlijk en verbeelding,
van iets dat wij niet zien, dat is in dit portret 'zichtbaar' geworden Het
concentratiepunt van Renata ligt besloten binnen het beeld. Haar blik
ontbreekt dan ook, de ogen zijn gesloten. Het beeld is gevuld met haar
verbeelding en met haar muziek De vleugel is zelfs te groot om door
het beeld geheel omvat te worden Meer dan de vervoering door de
muziek bestaat er niet binnen het beeld: geen tijd, geen werkelijke
ruimte, geen mensen. Onbewust van het oog van de kijkster, speelt
Renata. Niet voor ons, maar voor zichzelf. Hoe intiem het portret ook
moge zijn, Renata wordt niet onthuld - zij is.
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h d 's highschool graduation picture (1904), uit h d the life and work of an american poet, by Janice s
robinson, boston houghton mifflin company
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Geschiedenis baseert zich voor een groot deel op herinneringen, die door de zeef van het geheugen zijn gegaan. Een
reconstructie van het verleden is meestal dubbel vertekend:
ten eerste door de onbetrouwbaarheid van het geheugen.
Vervolgens door de subjectiviteit van de onderzoeker. Maar
de geheugenresten zijn het enige middel, de krukken waarop

wij ons door de geschiedenis kunnen voortbewegen. Niet de
geschiedenis is een grote leugen, zoals je cynici wel hoort
beweren, leugenachtig zijn degenen die de geschiedenis
opvatten als objectief en waardevrij. De meeste kans om als
individu te overleven in het geheugen van een mens of de
mensheid loop je als je iets zeer uitzonderlijks presteert, veel
mensen hebt gekend, veel hebt geschreven, overre hebt laten
schrijven, of tot een stroming behoort.
Zo leeft de auteur Hilda Doolittle in de literatuurgeschiedenis voornamelijk voort als de dichteres die behoorde tot het
'Imagisme'. Het Imagisme was een stroming in de AngloAmerikaanse poëzie tussen 1908 en 1917. Ezra Pound (18851972) was de grote voorman; hij gebruikte de term Imagisme
om er de poëtische beginselen mee aan te geven van een
groep dichters, waar behalve hijzelf, Hilda Doolittle (18861961), Amy Lowell (1874-1925), Richard Aldington (18921962) en T E Hulme (1883-1917) toe behoorden
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De Imagisten zetten zich af tegen de late romantici. Zij stonden een
dichtkunst voor die werd gekenmerkt door het gebruik van gewone
spreektaal, het creëren van nieuwe ritmen, absolute vrijheid in de
onderwerpkeuze, een sobere, van alle ornamenten ontdane stijl en het
gebruik van 'images', beelden die niet langer een traditionele,
decoratieve of interpreterende functie hebben, maar een zelfstandige.
Toen Hilda Doolittle haar gedichten aan Pound liet lezen, nam
Pound een rood potlood, veranderde hier en daar een woord, streepte
wat door en ondertekende de gedichten vervolgens met: H.D.
lmagiste. Met deze daad was Hilda Doolittle in de stal van Pound, haar
vriend en strenge leraar in de poëzie, opgenomen. En als H.D. Imagiste
zal zij de geschiedenis ingaan.
Hilda Doolittle werd op 10 september 1886 geboren in Bethlehem,
Pennsylvania, U.S.A. Zij groeide op in de gemeenschap van de
Moravische Broeders, waartoe haar moeders familie behoorde. Toen
Hilda vijftien jaar was, ontmoette zij Ezra Pound, toen nog student aan
de universiteit van Pennsylvania. De extravagante Pound `trok haar uit
de schaduw', zoals Hilda later zal zeggen en bracht haar onder andere
in contact met klassieke en hedendaagse literatuur. Hun kortstondige
verloving werd om onduidelijke redenen verbroken, maar zij bleven
hun hele leven, zij het met tussenpozen, een band houden. Dit blijkt uit
beider werk.
Pound trok H.D. uit de schaduw, maar de literatuurgeschiedenis zet
H.D. in een nieuwe schaduw: die van het Imagisme en van beroemde
mannen die zij heeft gekend en die haar inspireerden zoals, naast Ezra
Pound, D.H. Lawrence, Havelock Ellis en Sigmund Freud. De
ontmoeting met Pound, het bijna levenslange contact en de invloed
hiervan op H.D.'s werk, dat daardoor een sterk autobiografisch
karakter krijgt, is exemplarisch voor al haar vriendschappen, relaties
en intieme betrekkingen. Uit de alchemie van deze vriendschappen
ontstond haar werk. Niet alleen uit de vaak benadrukte contacten met
mannen, maar ook uit de meer verzwegen relaties met vrouwen zoals
haar jeugdvriendin Frances Gregg en Bryher, die zij in 1918 in
Cornwall, Engeland ontmoette.
De geschiedenis - de wens is de vader van de gedachte - wil het
liefste iedereen in de `club der heteroseksuelen' opnemen en in de

1 Barbara Guest, Herself Defined The poet H D and her world Doubleday and Company, inc
Garden City, New York 1984 De biografische gegevens voor deze inleiding heb ik ontleend aan dit
boek

meeste gevallen lukt dat aardig, vooral als het uiterlijke leven van de
personen in kwestie daartoe bijdraagt. Zo stijgt de heteroseksuele
temperatuur aardig met het huwelijk als barometer.
Hilda Doolittle trouwde met Richard Aldington, Frances Gregg met
Louis Wilkinson, Bryher met Robert McAlmon en later met Kenneth
Macpherson. Maar deze barometer is geen betrouwbare indicatie
voor de wisselvalligheid in iemands intieme betrekkingen en zeker niet
voor haar/zijn homo- of biseksualiteit. In de biografie van Barbara
Guest over H.D. (1) wordt ons een blik gegund in de complexiteit van
de talloze relaties van H.D. en haar vriendenkring. Zij bevonden zich
allemaal in dezelfde carrousel van de liefde, maar iedereen zat net
voor of achter degene waar zij het liefste naast had willen zitten.
Iedereen 'trouwt' net niet met de meest geliefde maar beweegt er zich
in langzame cirkels omheen. Soms bijna Reviaans: Bryher sluit een
tweede huwelijk met Kenneth Macpherson, H.D.'s minnaar.
In 1911, na een mislukte opleiding aan het college Bryn Mawr, verlaat
H.D. Amerika en gaat naar Engeland. Zij voegt zich in Londen bij het
literaire gezelschap rond Ezra Pound. Haar vader, professor in de
astronomie steunt haar met tweehonderd pond (nu ongeveer
tienduizend dollar) per jaar. In Londen schrijft H.D. gedichten, hoort
Yeats lezen, verdiept zich in astrologie en spiritualiteit en laat zich
hartstochtelijk meevoeren in de Griekenland-Welle van die tijd. Het
klassieke Griekenland fascineert haar en zal een blijvende rol spelen
in haar leven en werk.
In 1913 trouwt H.D. met Richard Aldington, na Pound haar tweede
inspirator.
De Eerste Wereldoorlog betekent voor H.D. een breuk met de oude
wereld, maar brengt ook een belangrijke nieuwe ontmoeting in haar
leven: D.H. Lawrence met wie zij interesse in mystiek en spiritualiteit
deelt en een ingewikkelde vriendschap onderhoudt tot 1918 In
datzelfde jaar raakt H.D in verwachting van haar minnaar Cecil Gray
die met haar in Cornwall is, terwijl haar wettige echtgenoot het
vaderland dient. De verwekker, waarmee H.D. haar leven niet wil
blijven delen, vertrekt naar Londen en H.D. blijft ziek, zwanger en
alleen achter.
In deze deplorabele toestand bezoekt Bryher op 17 juli 1918 de
dichteres die zij bewondert. Bryher ziet de vrouw van haar dromen en
vanaf dat moment blijven hun beider levens met elkaar verweven.
Bryher of Annie Winnifred Ellerman (1894-1983) was de dochter vin
een van Engelands grootste scheepsmagnaten. Al vroeg rebelleerde
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zij tegen het feit dat zij geen jongen was. Zij wilde haar vaders zaak
erven en leiden, maar - zo maakte haar vader haar al snel duidelijk - in
de zakenwereld zou een vrouw niet worden getolereerd. Annie
Winnifred Ellerman had een hartstocht voor de Scilly- eilanden en
noemde zichzelf, ook om zich los te maken van haar familie, naar een
van de eilanden: Bryher. Onder deze naam publiceerde zij later haar
boeken. Bryher was een van de belangrijkste promotores van H.D.'s
werk, steunde behoeftige auteurs via het Bryher Foundation Fund,
hielp in de jaren dertig joodse vluchtelingen uit Duitsland, voedde
H.D.'s dochter Perdita op en zag kans naast deze praktische zaken
ook nog een aantal autobiografische boeken en historische romans te
schrijven.
Bryher is vierentwintig als zij H.D. voor het eerst ontmoet en zij komt
als een redster uit de hemel gevallen want H.D. was er geestelijk en
lichamelijk slecht aan toe. Maar Bryher is niet alleen 'redster', zij heeft
zelf ook grote problemen en dreigt regelmatig met zelfmoord. Die
dreiging houdt op als H.D. haar de opvoeding van haar dochter,
Frances Perdita, toeve rt rouwt.
De relatie H.D./Bryher zal ondanks hun huwelijken cont in u blijven
bestaan. Elk jaar op 17 juli, de dag van hun eerste ontmoeting, vieren
zij hun 'verjaardag'.
De verhouding van deze twee vrouwen en de invloed ervan op beider
werk staat centraal in twee essays die wij in Lust & Gratie publiceren.
In dit nummer verschijnt het artikel van Meryl Altman over H.D. en in
nummer 6 (juni 1985) dat van Julie Abraham over Bryher.
De essays geven aandacht aan het werk van twee in hun tijd
bekende schrijfsters, die nu bijna niemand meer kent. H.D. wordt uit de
schaduw van het Imagisme gehaald en Bryher blijkt meer dan een
naam in de biografieën van anderen. De twee artikelen bieden een
andere blik op het leven en werk van de twee schrijfsters, zij corrigeren
het overwegend heteroseksuele beeld dat in de literatuurgeschiedenis over hen bestaat. Zij laten de verbinding zien van biografie en werk:
hoe de alchemie van de vriendschap functioneert en in het werk, vaak
bedekt, gecodeerd, is terug te vinden.
Uit de twee artikelen blijkt duidelijk dat de schrijfsters ervan en
vriendinnen Meryl Altman en Julie Abraham elkaars inspirator zijn en
dat hun alchemie van de vriendschap zich ook uit in hun
wetenschappelijke werk. Niet gecodeerd, bedekt, en ook niet ontstaan
uit een wanhopige artistieke en intellectuele concurrentiestrijd waarin
bijvoorbeeld H.D. voortdurend met haar mannelijke inspirators was
gewikkeld. Een artistieke en intellectuele strijd die, als wij de

geschiedenis moeten geloven, meestal ten gunste van de heren
uitvalt.
Deze twee essays werken, zowel wat betreft onderwerp en
samenhang, als de wijze waarop zij tot stand zijn gekomen en met
grote betrokkenheid zijn geschreven, op mij in ieder geval inspirerend.
En ik hoop dat zij het geheugen van de literatuurhistorici eens flink
opfrissen.
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`De geschiedenis van een kunstvorm is de geschiedenis
van meesterwerken... De bestudering van literatuur is

heldenverering.'
Ezra Pound, 1910

'De tijd is mannelijk
en drinkt in zijn bekers op de blondjes.'
Adrienne Rich

Inleiding
'Clio hield van Olivia: de lesbische schrijfster en de
literatuurgeschiedenis' was de titel van de forumdiscussie die
werd gehouden tijdens de Women's History Conference in
Berkshire (V.S.), waarop dit essay en het pendant-essay over
Bryher l werden gepresenteerd. Het panel putte inspiratie uit
Virginia Woolfs beroemde, maar gecodeerde verhandeling
over de manifeste afwezigheid en het verzwijgen van relaties
tussen vrouwen in literatuur en daarmee in literaire geschiedenis en geschiedenis in het algemeen In 'A Room of One's
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Own' (1929) schreef Woolf: 'Want als Chloë van Olivia houdt en als
Mary Carmichael dat tot uitdrukking weet te brengen, dan zal zij een
fakkel ontsteken in die grote zaal waar nog nooit iemand is
binnengegaan.' Ironisch genoeg heeft , de lange periode van
stilzwijgen in de literatuurgeschiedenis over het lesbianisme van
Woolf zelf ons tot voor zeer kort verhinderd deze en vele andere
passages uit haar werk goed te begrijpen. Zij was zelf slachtoffer,
hoewel gedeeltelijk medeplichtig, van het stilzwijgen over het leven
van vrouwen en lesbiennes door mannelijke historici. Dit ingewikkelde
netwerk van verzwijgen is het onderwerp van dit artikel en dat van Julie
Abraham. Wij vragen ons hierin af hoe de gangbare, voornamelijk door
mannen geschreven versie van literatuurgeschiedenis heeft gewerkt
als een filter, waar het werk van lesbische schrijfsters eerst doorheen
moest voor het de cultuur kon bereiken. En ten tweede, hoe lesbische
schrijfsters zelf die geschiedschrijving in hun werk hebben overgenomen en aangepast. Wij kozen als voorbeelden Bryher en H.D., ten
eerste omdat zij allebei hun werk in principe beschouwden als een
historisch opgravingsproject, een onderzoek door middel van
verbeelding naar de waarheid over het verleden, wat ieder op haar
eigen manier als een heilige roeping zag. Ten tweede omdat hun
relatie - een emotionele, intellectuele, seksuele en familieband die
meer dan veertig jaar duurde en die niet alleen invloed had op hun
beider werk maar op het literair modernisme zelf - op zich deel
uitmaakt van wat de literatuurgeschiedenis opzettelijk heeft verdonkeremaand. Aan de hand van de literaire carrière van H.D. wil ik de relatie
bespreken tussen twee vormen van historische onderdrukking: het
verzwijgen van lesbische seksualiteit en het marginaliseren van
lesbische schrijfsters. Ik zal ook de alternatieve historische visie
bespreken die H.D. ontwikkelde (vaak samen met Bryher of op
eenzelfde manier) vanuit de bruikbare fragmenten van culturen uit het
verleden.

H.D. en de literatuurgeschiedenis
`Ik laat in Parijs een bundel proza semi-particulier verschijnen. Er
is niemand die mijn proza goed vindt, maar ik kan me niet laten
tegenhouden door wat critici denken over hoe H.D. zou moeten
zijn... Ik heb een paars erotisch verhaal (hoewel heel vergeestelijkt) over een Grieks meisje in Rome dat ik mooi vind, maar dat

1 Julie Abraham, 'De geschiedenis van de Players' Boy het lesbische werk van Bryher', komt in
Lust en Gratie nr 6, 1 juni 1985

anderen H.D. niet `waardig' vinden. Dan zeg ik: WIE is H.D.? Ze
denken allemaal meer te weten over wie en wat ik moet zijn of niet
moet zijn of doen dan ikzelf.'2

Dit schreef Hilda Doolittle in 1927 of 1928 aan haar vriendin Viola
Jordan over haar eerste roman `Palimpsest'. Haar bezorgdheid, of
liever haar frustratie over het onvermogen van critici en vrienden om
haar werk te begrijpen na de vroege periode van precieze en heldere
lyriek, was gerechtvaardigd en zelfs profetisch. Tot voor heel kort
vermeldden sommige historici van het literair modernisme H.D. in het
geheel niet, of alleen maar als de auteur van een paar vaak in
bloemlezingen opgenomen gedichten - waarvan 'Dread' en 'Orchard'
in Amerika waarschijnlijk het bekendst zijn - waarin men vagelijk de
essentie meende te herkennen van iets dat `Imagisme' 3 heet.
De grote inzet van de beheerder van haar literaire nalatenschap,
Norman Holmes Pearson, en de herontdekking door feministische
literatuurcritici van wat dichteressen als Denise Levertov en Adrienne
Rich altijd al hebben geweten over de kracht en visie van H.D.'s werk,
hebben ervoor gezorgd dat er tegenwoordig een grotere selectie uit
haar rijpere werk verkrijgbaar is dan ooit tevoren.4
Feministische critici als Rachel Blau DuPlessis, Susan Stanford
Friedman en Alicia Ostriker hebben H.D.'s oeuvre gedocumenteerd
en ook haar pogingen om in haar romans en epische poëzie een
oplossing te vinden voor de paradoxen van het vrouwenleven en een
nieuwe, op vrouwen gerichte mythologie te ontwikkelen.5
Maar zowel volgens de critici als het lezerspubliek is H.D. alleen
aanwezig in relatie tot de 'belangrijke personen' (mannen) van haar
generatie, die haar zouden hebben beïnvloed en gevormd of die zij op
haar beurt zou hebben gestimuleerd. Men herinnert zich haar als een
vrij onbelangrijk, nogal raadselachtig personage in 'The Autobiography of William Carlos Williams', als lid van de groep rond D.H.
2 Geciteerd in Susan Stanford Friedman, 'Psyche Reborn The Emergence of H D ', Bloomington
(Indian University Press) 1981, p6
3 Zie voor een omschrijving van 'imagisme' de inleiding op dit artikel
4 Ik tel vier recente herdrukken en zes boeken die voor het eerst werden uitgegeven, waaronder het
omvangrijke 'Collected Poems 1912-1944', red Louis L Martz, New York (New Directions) 1983
5 Zie Rachel Blau DuPlessis, 'Romantic Thralldom in H D ', in 'Contemporary Literature', vol 20, nr
2, 1979, pp 178-203, Susan Stanford Friedman, 'Psyche Reborn', Susan Friedman en Rachel Blau
DuPlessis, 'I Had Two Loves Separate The Sexualities of H D's Her', in 'Montemora', nr 8, 1981, pp
7-30, Alicia Ostriker, 'The Thieves of Language Women Poets and Revisionist Mythmaking', in
Signs', herfst 1982, pp 69-89 Door een nieuwe populaire biografie van Janice Robinson, 'H D The
Life and Work of an American Poet', Bostorn (Houghton Mifflin) 1982, kwam H D in de belangstelling
zonder dat de door mij genoemde problemen worden rechtgezet, omdat Robinson HD's werk
voornamelijk gebruikt als sleutel tot haar seksuele biografie, kunnen die problemen zelfs groter zijn
geworden, want het boek is nogal heteroseksistisch en legt de nadruk op HD's relaties met
beroemde mannen Een recentere biografie van Barbara Guest, 'Herself Defined The Poet H D and
Her World', New York (Doubleday) 1984, geeft een vollediger, betrouwbaarder en sympatieker beeld
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Lawrence en misschien zijn minnares, en als één van de laatsten die
bij Sigmund Freud in analyse was.
Nog steeds is haar werk in sommige bibliotheken te vinden onder de
naam van Richard Aldington, de 'Imagist', schrijver van oorlogsromans en 'man of letters', met wie ze in 1913 trouwde en een aantal
jaren samenwoonde. Tenslotte denkt men aan haar als een vrouw met
wie de jonge Ezra Pound had kunnen trouwen maar het niet deed en
die hem, toen hun nogal oppervlakkige verhouding was afgelopen,
naar Engeland volgde en deel uitmaakte van zijn literaire groep, zijn
poëtische 'school'. Maar hoewel H.D. altijd stevig in een context
verankerd is gezien, wordt haar werk niet belangrijk gevonden, niet
herkend als van groot belang voor diezelfde context. Net als Marianne
Moore, Djuna Barnes en Dorothy Richardson maakt ze deel uit van de
achtergrond waartegen het relaas van het Engelstalige modernisme
werd geschreven. Om H.D.'s werk en haar 'plaats' in de literatuurgeschiedenis te kunnen begrijpen, moeten we deze twee gelijksoortige
vertekeningen - de verdwijning van haar beste werk en het feit dat
haar werk werd overschaduwd door de roddels over haar leven corrigeren en de onderlinge verbanden analyseren.

Ezra Pound en het benauwende etiket

De vraag 'WIE is H.D.?' moet in verband worden gebracht met het
moment waarop Hilda Doolittle uit Pennsylvania volgens de overlevering 'H.D. Imagiste' werd -dichteres werd - door toedoen van Ezra
Pound. In 1912 was H.D. al twee jaar in Europa en woonde in Londen.
Ze werkte hoofdzakelijk aan vertalingen en bewerkingen van de
'Greek Anthology', een project waaraan ze samenwerkte met
Aldington en anderen. Ze vertelt over deze historische ontmoeting met
Pound in 'End to Torment', memoires in romanvorm die ze aan het eind
van haar leven schreef toen Pound op de gesloten psychiatrische
afdeling van het St. Elisabeth's Hospital in Washington zat.
'Maar D ry ade, (in de theesalon van het Museum), 'dit is poëzie.'
Hij gaf een haal met een potlood. D it moet weg, deze regel moet
korter. 'Hermes van de Wegen' is een goede titel. Ik zal dit naar
Harriet Monroe van `Poetry' sturen. Heb je een kopie? Ja? Dan
kunnen we dit sturen, of ik typ het als ik terug ben. Is dit goed?' En
hij kraste `H.D. Imagiste' onderaan de bladzij.
Ik schaamde me...'6
6 H D 'End to Torment A Memoir of Ezra Pound', New York (New Directions) 1979, p 18

Dit gesprek zou leiden tot de eerste publikatie van H.D.'s werk in
`Poetry', het kleine tijdschrift uit Chicago dat een jaar daarvoor was
opgericht. Pound was toen al bekend als auteur van `A Lume Spento',
'Personae' en `Ripostes' en als vriend van William Butler Yeats, en hij
had zich opgeworpen als buitenlands correspondent en lector voor
het tijdschrift. H.D. was maar een jaar jonger dan Pound en totaal
onbekend. Ze kon het zich nauwelijks veroorloven de verontwaardiging te uiten die uit haar beschrijving van Pound spreekt toen hij 'een
haal gaf met een potlood'. In zijn brief aan Harriet Monroe schreef
Pound dat 'het me alleen na sterk aandringen gelukt is om die
gedichten onder ogen te krijgen.' 7 Waarom noemde hij haar H.D.?
Hilda's dochter Perdita legde veel later uit: 'Ze vond dat haar eigen
naam woordspelingen en badinerende grappen uitlokte.' 8 Waarom
'Imagiste'? Misschien alleen omdat dit de naam was waaronder
Pound publiceerde en die hij tegenover Harriet Monroe en anderen als
een 'school' propageerde waarvan hij zichzelf als leider beschouwde.
Richard Aldington vertelde het incident in zijn autobiografie heel
anders:
`AI een tijdje bemoeide Ezra zich met onze studies en poëtische
scheppingen... Ezra had zich zo druk gemaakt over die gedichten
van H.D. dat hij zijn pince-nez afzette en ons vertelde dat wij
Imagisten waren... Ik herinner me dat H.D. heel ingenomen leek
met de gulle lof die Ezra haar gedichten toezwaaide. Ik was het er
niet mee eens dat hij de gedichten wilde ondertekenen met `H.D.
Imagiste', omdat het een beetje belachelijk klonk. En ik geloof dat
H.D. het ook niet prettig vond. Maar Ezra was nogal een despoot...
en... alleen met zijn hulp konden we onze gedichten in Harriet
Monroe's `Poetry' publiceren en in die tijd wilde niemand anders
ernaar kijken.'9

Wat Pounds redenen ook waren, het is duidelijk dat de kwalificatie van
H.D. als Imagiste het vermogen van het publiek beperkte om haar werk
in zijn latere fases te kunnen appreciëren; een consequentie
waaronder anderen die het etiket kregen opgeplakt niet te lijden
hadden, zoals Pound zelf, D.H. Lawrence, William Carlos Williams en
James Joyce. Dat H.D. zich later onbehaaglijk bleef voelen met dit
etiket van Pound, met de herinnering aan het moment dat het werd
7 Ezra Pound, brief aan Harriet Monroe, gedateerd 'Londen, october' (1912), 'The Letters of Ezra
Pound', red D D Paige, New York (Harcourt, Brace and World) 1950, p 11
8 Michael King, 'Forward', in 'End to Torment', p vii
9 Richard Aldington, `Life for Life's Sake', New York (Viking Press) 1941, pp 134-135
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opgeplakt én met de druk die op haar werd uitgeoefend om haar relatie
met Pound te beschrijven, blijkt duidelijk in 'End to Torment'.
`Niemand zal dit kunnen begrijpen. In drommen komen ze
(literatuurwetenschappers en critici, ve rt.) hun holen uit: 'Maar je
moet echt over hem schrijven.' Maar wat ik schrijf vinden ze niet
mooi. Erich noemt ze'Ameisen', ik ben er niet helemaal zeker van,
al staat er in mijn zakwoordenboek natuurlijk `mieren'. Erich zegt
dat hij wil dat de mieren of Ameisen' een commentaar op de
`Cantos' 10 schrijven. Er staat een selectie in een nieuwe DuitsEngelse uitgave die hij in Zürich heeft gekocht. 'Wil jij het
hebben?' vroeg hij en gaf me het boek met dunne kaft. Het gezicht
(van Pound) keek me aan vanaf de donkere omslag van het boek...
`Nee,' zei ik en gaf het boek terug. `Maar er staat iets in over jou,'
zei Erich, 'hier: Eva Hesse zegt dat hij de Imagistische titel
'Fo r mer bedacht om de verzen van de jonge dichter —dichteres
— te verklaren, hier — jij.' Maar ik nam het boek niet aan. D at heb
ik ergens anders al eens gelezen,' zei ik.'11

'End to Torment' is een merkwaardig document. Het heeft als
ondertitel 'A Memoir of Ezra Pound' en werd geschreven op
aandringen van Norman Holmes Pearson, Erich Heydt (H.D.'s arts) en
vele anderen die vonden dat ze haar herinneringen moest opschrijven
aan de dichter die toen berucht was door zijn na-oorlogse proces
wegens verraad (Pound koos in de Tweede Wereldoorlog voor
Mussolini, vert.), zijn opsluiting in het St. Elisabeth's Hospital en de
controversiële toekenning van de Bollingenprijs voor poëzie voor de
'Pisan Cantos'. Maar in plaats van een soort heiligverklaring of
opheldering van duistere passages waarop sommige bewonderaars
misschien hadden gehoopt, liet H.D. het nageslacht zo'n zestig
bladzijden na uit haar dagboek tussen maart en juli 1 958, waarin ze
haar laatste pogingen noteerde tot een overzicht of herinnering aan
wat Pound voor haar leven had betekend. 'End to Torment' is
autobiografisch, niet biografisch. In de tekst verwerkt H.D. de
verdediging en weerstand tegen de zelf opgelegde taak. Zij schuift
heen en weer tussen het heden waarin zij schrijft en het verleden, het
begin van haar vriendschap met Pound. Er worden herinneringen
opgehaald aan herhaaldelijk seksueel verraad; het is ook een poging
om Pounds politieke verraad te verwerken. Hoewel het triomfantelijk
10 Cantos beroemdste - en zeer duistere - gedichten van Pound
11 'End to Torment', pp 4-5

eindigt met Pounds vrijlating uit het psychiatrisch ziekenhuis, twijfelt
'End to Torment' voortdurend aan zichzelf, is onzeker en vol
onderbrekingen. De echte triomf is dat ze het verhaal over Pound tot
het hare maakt. Als ze haar latere lange gedicht 'Helen in Egypt 'mijn
cantos' noemt, erkent ze daarmee dat ze Pound iets schuldig is, maar
ze stelt ook vast dat ze zelf iets soortgelijks heeft bereikt. H.D. komt
terug van haar oorspronkelijke weigering om de `Cantos' te lezen. Ze
accepteert ze, maar alleen op haar eigen voorwaarden. Haar afwijzing
van het etiket van Imagiste markeert het begin van dit proces.

Het Imagisme als stroming
Was het Imagisme uitsluitend een publiciteitsstunt, een schepping van
Pound? Heeft het ooit bestaan? Deze vraag heeft veel facetten en kan

niet zo eenvoudig worden beantwoord. Klassieke manifesten als
'Imagisme' en 'A Few Don'ts by an lmagiste', die in 1913 voor het eerst
in 'Poetry' werden gepubliceerd, lijken nu grotendeels, zo niet
helemaal, het werk van Pound zelf te zijn, hoewel ze werden
voorgesteld als de uitgekristalliseerde opvattingen van een groep.
Maar het merkwaardigste van de imagistische theorieën is wel dit: ook
al lijken ze geen goede beschrijvingen meer te zijn van veel van de
destijds in imagistische bloemlezingen gepubliceerde gedichten, toch
blijken ze nu een kristallisatie van een poëtische impuls (of ethiek) die
de moderne poëzie scherp onderscheidt van alles wat daarvóór
kwam. Het lijkt ook duidelijk dat Pound, Aldington, H D , F.S. Flynt, Amy
Lowell (iets later) en vele anderen, zichzelf beschouwden als leden
van een groep met een gezamenlijk doel, een project, waaruit
bloemlezingen en tijdschriften voortkwamen en die een behoorlijke
invloed had.
Gepubliceerde brieven van H.D. aan Flynt laten zien dat ze zich
vereenzelvigde met dat gezamenlijke doel, ontwikkeld tijdens bijeenkomsten in theesalons zoals hierboven beschreven. In deze brieven
spreekt ze over 'ons werk' en eenmaal ondertekent ze zelfs met 'je
broeder in het Imagisme' (waarschijnlijk niet zonder ironie). 12 In de
oorlogsjaren nam ze veel administratieve taken van de beweging op
zich die te maken hadden met de bloemlezingen en de 'Egoist',
waarvan haar man in naam redacteur was gebleven. Het is dus
aannemelijk dat de ideeën over het Imagisme zoals ze in 'Poetry'
verschenen het zoveelste masker of persona van Ezra Pound zelf
waren en dat die ideeën alleen oppervlakkig iets te maken hadden met
12 'Selected Letters from H D to F S Flynt A Commentary on the Imagist Period' (9 mei 1912 -mei
1920), red Cyrena N Pondrom, in 'Contemporary Literature', vol 10, nr 4, herfst 1969, pp 557-586
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het informele netwerk van mensen die de `beweging' vormden, samen
het `werk' deden. Maar desondanks is duidelijk dat er toch een soort
groep in de ware zin des woords bestond en dat H.D. daarvan deel
uitmaakte.
Maar hoewel Pound enthousiast genoeg was over H.D.'s gedichten
dat hij ze opstuurde aan Harriet Monroe en hij zo enthousiast was over
het Imagisme dat hij ze die benaming gaf, verraadt zijn artikel over de
Condense groep `Status Rerum', dat in hetzelfde nummer staat
afgedrukt als H.D.'s gedichten, een enigszins andere opvatting.
'De jongste school die zo brutaal is zichzelf een school te
noemen, is die van de Imagisten... Een school bestaat wanneer
twee of drie jongemannen bepaalde zaken min of meer
eenstemmig goed noemen; wanneer ze sommige van hun verzen
met zekere kwaliteiten prefereren boven andere die deze
kwaliteiten niet bezitten... Onder de zeer jonge mannen glinstert
een sprankje hoop in het werk van Richard Aldington, maar het is
te vroeg om voorspellingen te doen.13

Beschouwde Pound zijn oude vriendin Hilda als één van de 'twee of
drie jongemannen' die bij elkaar kwamen om een beweging te
vormen? Of was ze eerder een volgelinge, een toevallig aanhangsel,
gevormd door de invloed van de groep en nuttig om het typewerk te
doen? Ze werd niet alleen niet genoemd en grammaticaal buitengesloten van de 'stand van zaken' onder de jongemannen in Londen,
maar ook de informatie die Harriet Monroe kreeg over H.D. was
blijkbaar zo miniem, dat ze in de 'Noten' achterin het tijdschrift alleen
maar werd beschreven als 'een Amerikaanse dame woonachtig in het
buitenland, van wie de identiteit niet bij de redactie bekend is.' 14 Later
dachten lezers zelfs vaak dat `H.D.' de initialen van een man waren.15
Daardoor kreeg Hp., op suggestie van Pound, haar plaats naast
'Currer Bell', 'George Eliot', 'A Lady' en de vele andere vrouwen die
hun naam kwijtraakten net als vrouwen die trouwen hun naam
verliezen. Zij kwam terecht in een lange traditie van schrijfsters die
zich vermomden of waarvan het auteurschap betwist bleef, waarmee
een categorisch verschil bleef bestaan tussen 'vrouwen' en 'auteurs'.
Het dilemma van de vrouwelijke dichter

Om te kunnen begrijpen hoe dit met H.D. kon gebeuren, moeten we
13 Ezra Pound, 'Status Rerum', in 'Poetry', vol 1, nr 1, januari 1913, p 126
14 Ezra Pound, 'Status Rerum', p 135
15 Zie Bryher, 'The Heart to Artemis A Writer's Memoirs', New York (Harcourt Brace and World)

1962, p 182

weten wat in deze periode Pounds opvatting was over de pbëtische
persona. Janice Robinson heeft zijn breuk met H.D. gezien als een
gevolg van zijn 'identiteit als troubadour' waarmee hij zich toen
vereenzelvigde. 16 Als de opvatting van 'de dichter' zelfs maar
gedeeltelijk is gebaseerd op de rigide conventies van Occitaanse
liefdeslyriek of op die van Petrarca, dan zijn vrouwen steeds het
verheerlijkte onderwerp van gedichten waarin ze niet als sprekende
personen kunnen optreden. Poundsiopvatting in 'Status Rerum' dat de
dichtkunst een soort toernooi is waarin jonge mannen strijden om
aandacht en gunst, is karakteristiek voor zijn ideeën in het algemeen.
Zijn beroemde gedicht 'Hugh Selwyn Mauberley' kan bijvoorbeeld
worden gelezen als een uitgewerkte versie van `Status Rerum'. Daarin
wordt het verlies van jonge mannen die waardevol zijn voor de cultuur
betreurd, terwijl vrouwen alleen scherp worden aangevallen omdat ze
overleven en die cultuur verlagen.17
De Amerikaanse literatuur heeft een lange traditie van mannelijke
auteurs die scherpe kritiek leveren op vrouwelijke auteurs. In Pounds
geval werd dit nog gevoed door een wijdverbreide vrouwenhaat
tijdens de oorlogsjaren, die werd gedeeld door veel mannelijke
schrijvers waaronder Aldington en Pounds vriend Wyndham Lewis.
Welke rol speelt een vrouw in de cultuur als cultuur een episch
strijdperk is? Pounds antwoord op deze vraag kan worden gevonden
in 'Hilda's Book', een pas herontdekte collectie gedichten in
archaïsche stijl die Pound tussen 1905 en 1907 voor H.D. schreef:
`Uit uw zuiverheid
Heilige Hilda, bid voor mij.
Leg op mijn voorhoofd
Uw koele handen, als een zegening.'18

`Jij bent poëzie, al is je poëzie van gener waarde,' citeerde Ezra.
Waaruit? Ik heb het hem niet gevraagd.' 19 Toch vond H.D. deze
opmerking belangrijk genoeg om hem tweemaal te vermelden:
eenmaal in 'End to Torment' en eenmaal in de roman 'HERmione'
`HERmione' werd pas na haar dood gepubliceerd en is een nauwelijks
verhuld verslag van haar genegenheid voor Pound, haar verloving en
breuk met hem, en de liefdesaffaire met Frances Josepha Gregg die

16 Janice Robinson, 'H D ', p 23

17 Ezra Pound, 'Hugh Selwyn Mauberley', in 'Selected Poems 1908-1959', Londen (Faber and
18 'End to Torment', p 84
19 'End to Torment', p 12 Zie ook 'HERmione', New York (New Directions) 1981 p 212
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daarop volgde. Hoewel het belangrijk is om in gedachten te houden
dat 'HERmione' een roman is en geen echte autobiografie, en dat H.D.
vaak data en plaatsen veranderde om ze in haar verhaal te passen, is
het beeld dat hier van de relatie wordt gegeven emotioneel in
overeenstemming met het verslag daarvan in `End to Torment'. Nadat
ze de bezwaren heeft overwonnen van haar conventionele Victoriaanse familie tegen haar verloving met de onstuimige jonge dichter
George Lowndes (Pound); die geen geld heeft en pas is ontslagen als
leraar vanwege een schandaal, ziet Herminne Gait (H.D.) zich
geconfronteerd met haar eigen verzet tegen George's overweldigende verlangen haar te bezitten als een esthetisch en seksueel object in
plaats van haar te erkennen als gelijke en 'collega-dichter.
`Hij wilde Her, maar hij wilde een Her die hij decoratief noemde...
Maar in haar was iets dat ontdaan was van versieringen, iets met
pijnlijke kanten en dat wilde hij niet zien. Dat George zei
`Choriamben van een vergeten Melos' (zijn beschrijving van haar
gedichten) was vleiend voor haar, een eerbetoon zoals een
hoveling in een klassiek drama aan een koningin zou kunnen
brengen; hij bood haar niet de kale tak die is afgerukt van de wilde
naakte olijf of schrale oleander...!20
Dit besef volgde op een scène waarin Her de gedichten die ze schreef
aan George liet zien. Misschien onder invloed van herinneringen aan
het incident in de theesalon, blijkt uit deze passage de kwetsbaarheid
van Her, George's weerstand tegen het idee dat Her een schrijfster is,
en hoe hij zich onmiddellijk elke prestatie toeëigent.
Het seksuele verraad dat het slot van de roman vormt, is een gevolg
of een manifestatie van een eerder verraad: nadat hij Her heeft
opgeleid tot collega, blijkt dat George haar alleen als muze begeert. `Jij
bent poëzie, al is je poëzie van gener waarde.'21
In haar proza en meer verhalende poëzie kwam H.D. steeds weer
terug op dezelfde twee dingen, meestal in samenhang met elkaar:
seksueel verraad en de strijd van de vrouwelijke kunstenaar, meestal
een dichter, om haar stem te laten horen en haar geestelijke
gezondheid te bewaren tegenover ongeloof, onbegrip en bagatellisering van haar werk door mannelijke mededingers, meestal ook
dichters, die haar minnaars, ex-minnaars of potentiële minnaars zijn.
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat H.D.'s beschrijving van
20 H D , 'HERmione', New York (New Direct i ons) 1981, p 172
21 Dit is niet bedoeld als een uitgebreide bespreking of zelfs maar een korte uiteenzetting van de
plot van 'HERmione', want dit complexe en prachtige boek verdient een studie op zich

haar ontwikkeling weinig gemeen heeft met de Bildungsroman' van
mannelijke kunstenaars, waarvan Joyce's 'Portrait of the Artist as a
Young Man' en zelfs 'Mauberley' goede moderne voorbeelden zijn. De
mannelijke dichter hoeft niet te kiezen tussen wat hij poëtisch nastreeft
en wat hij seksueel nastreeft. Die twee doelen kunnen worden
verenigd doordat ze hetzelfde vrouwelijke object hebben, zoals
gesanctioneerd door eeuwenlange poëtische conventie. Maar voor
een vrouw zijn de eisen van de poëtische en seksuele zoektocht vaak
tegengesteld aan elkaar. Verraad aan het één kan de voorwaarde zijn
te voldoen aan het ander.
H.D. werkte haar hele leven aan deze thema's maar ze werden het
duidelijkst uitgedrukt in de autobiografische stijl van haar roman 'Bid
Me to Live', die pas in 1961 werd gepubliceerd. Deze sleutelroman
ve rt elt over het stukgelopen huwelijk tussen Julia en Rafe Ashton
(Richard Aldington). Voor de oorlog waren Julia en Rafe de ideale
vrienden, dichters en geliefden, maar Rafe veranderde doordat hij
soldaat werd. 'Zij trouwde met hem toen hij een ander mens was. Dat
was eigenlijk het probleem.' 22 Vanuit het gevoel dat elk verlof zijn
laatste kan zijn, stort Rafe zich in een onstuimige relatie met Bella, hun
bovenbuurvrouw, de verpersoonlijking van seksualiteit; hij aarzelt een
tijdlang tussen de twee vrouwen. Intussen voelt Julia zich aangetrokken tot Frederico (D.H. Lawrence), die haar heeft geschreven en haar
een soort spirituele verbondenheid belooft die echter nooit tot stand
komt. Als Bella een confrontatie forceert, gaat Julia met Rico's vriend
Vane naar Cornwall om te schrijven en haar ervaringen te verwerken
Afgezien van het liefdesmotief wordt de roman vooral een
beschrijving van Julia's strijd op leven en dood voor haar integriteit als
vrouw en als dichter. De eerste delen bevatten een buitengewoon
groot aantal hatelijkheden van Rafe over Julia's gedichten, die ze zelfs
gaat verbergen.
`En wat moet dat met die Orpheus, over wie je schrijft voor onze
vriend Rico?' (...) `Niet zo best,' zei Rafe Ashton. (...) Nogal
dramatisch, dat `kijk niet achterom' bevalt me niet zo. Het is
Victoriaans. (...) Er zijn geen acht furiën en waarom 'ongeëerde'
furiën?'... Dit zou je met een kwart kunnen inkorten,' zei hij, 'en de
clichés moet je schrappen.'23

Dit soort kritiek schaadt haar zelfvertrouwen - `de muze was afwezig' 22 H D , 'Bid Me to Live A Madrigal', New York (Grove Press) 1960, p 16
23 'Bid Me to Live', pp 51, 53, 54, 56
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en wordt vergezeld van eenzelfde soort commentaar op haar
ontoereikendheid als vrouw, waarop ze analytischer reageert. Maar de
kritiek van Rico/Lawrence op de gedichten die ze hem toestuurt, is de
aanleiding voor Julia's meest bezielde zelfverdediging en H.D.'s
helderste uiteenzetting over het dubbele dilemma van de vrouwelijke
schrijver.
D eze man-, deze vrouwtheorie van Rico was onjuist, kraakte in
zijn voegen. Rico kon uitweiden over de aard van de vrouw, in zijn
werk kon hij vrouwen tot op het bot analyseren; maar als zij op
haar beurt het Orpheusgedeelte schreef van haar OrpheusEurydicecyclus, dan snauwde hij tegen haar: `Beperk jij je maar
tot het vrouwelijk bewustzijn, de intuitieve aard van de vrouw is
belangrijk.' Hij had natuurlijk gelijk. Maar als hij zich, zo
diabolisch, in de gevoelens van vrouwen kon verplaatsen,
waarom kon zij zich dan niet verplaatsen in de gevoelens van
mannen?
... In welk opzicht waren de gedichten belangrijk? Ze waren
eigenlijk vuurwerk, een vlucht. En waarom moest ze vluchten?
Waarom die snoeverige toestanden over levenservaring, seksuele
gevoelens en seksueel inzicht waarover ze zich zo druk maakten?
Voor mannen was dat misschien goed, maar voor vrouwen, voor
elke vrouw, was het een biologische valstrik en gevaarlijk, hoe je
het ook bekeek. Je droogde op en werd een oude vrijster,
gevaarlijk. Je veranderde ongemerkt in een gemoedelijke
`Hausfrau', gevaarlijk. Je liet haar begaan en ze kreeg operaties in
Parijs (arme Bella), gevaarlijk.
Er bestond één uitweg: je kon kunstenaar zijn. Dan trof het ene
gevaar het andere, de vrouw was man-vrouw, de man was vrouwman. Maar hoewel Frederico haar verzen leek te accepteren, had
hij zijn man-is-man, vrouw-is-vrouw kreet tegen haar geuit; zijn
schrille pauwenschreeuw was een liefdeskreet, een doodskreet
voor hun generatie.'24

Net als de meeste romans uit de oorlogstijd is 'Bid Me to Live' een
erg nostalgisch boek waarin teruggekeken wordt naar een paradijselijke opvatting van partnerschap of een gedeelde poëtische ontwikkeling waarin geslacht en seksualiteit irrelevant zijn. Voor H.D. zelf lijkt
deze periode totaal imaginair te zijn geweest; haar beeld voor de
poetische traditie was deelname in een gemeenschap van verwante
geesten, maar altijd was er de angst dat ze buitengesloten zou worden,
of dat haar aanwezigheid alleen als zwijgende inspiratiebron zou
worden getolereerd.
24 'Bid Me to Live', pp 6, 135

foto b obrecht omslag van selected poems, new york grove press
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DE REGENMINNENDE
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In het overgangsgedicht 'Heliodora' maakte H.D. poëtisch gebruik
van deze gevoelens door de situatie tussen twee dichters te
schilderen die samen een vers schrijven over hetzelfde onderwerp.
H.D. vond dit gedicht belangrijk genoeg om haar bundel uit 1927
`Heliodora and Other Poems' te noemen. De geciteerde gedeelten van
het gedicht zijn vertalingen uit het Grieks van Meleager van Gadara
(ca. 1 40 v. Chr.-70 n. Chr.), schrijver van epigrammen en samensteller
van bloemlezingen, aan wie we het bewaard blijven van veel oud
materiaal danken dat in de `Greek Anthology' werd opgenomen. De
raamvertelling is van H.D.25
Het gezamenlijk project of spel lijkt in het begin een oefening in
samenwerking:
'Hij en ik zochten samen,
over de besmeurde tafel,
naar rijmen en stijlfiguren,
de juiste woorden voor een naam.'26
Maar al gauw wordt duidelijk dat het een concurrentieslag is: 'en de
regel was juist en goed/maar niet zo goed als die van mij.' 'Wij
streefden naar een naam' - een zin met meervoudige betekenissen.
Beide dichters zoeken (streven naar) de beste manier om Heliodora te
`benoemen'; ze strijden ook om (streven naar) het recht om een
gedicht te schrijven met gebruikmaking van haar naam; tenslotte
streven ze er allebei naar om naam te maken als dichter door het
beste gedicht te maken. In de derde strofe blijven beiden 'schermen
met stijlfiguren en verzen/om de naam van een meisje', maar in de
vierde strofe is de strijd beslecht:
`Hij zei: `de regenminnende',
Ik zei: `de narcis, dronken,
dronken van regen',
toch had ik verloren
want hij zei:
'de roos, de gave van de geliefde
is van- liefde - geliefd.'
In de daaropvolgende drie strofen blijft de hechte band tussen de twee
dichters bestaan, maar terwijl de winnende dichter aan het gedicht
25 Ik dank deze verwijzing aan Linda Lemiesz, die hem me vervolgens geduldig heeft uitgelegd
26 H D , 'Heliodora', in 'Collected Poems 1912-1944', pp 151-154
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blijft werken en inspiratie put uit het 'vuur in de ogen' van de ander, stelt
de spreekster zich ermee tevreden zijn prestatie te prijzen.
'Ik zag het nu
zoals mannen het sindsdien altijd daarna zouden zien;
geen dichter kon meer schrijven:
`de rode lelie,
een meisjeslach gevangen in een kus';
het was zijn voorrecht het vat te vullen
waaruit alle dichters putten en drinken,
want hierin zijn dichters broeders.'
Deze uitspraak is nogal onthutsend. Als alle dichters broeders zijn en
uit hetzelfde vat met poëtische beeldspraak drinken, waarom is het
dan andere dichters, met name de spreekster, niet toegestaan ooit
nog over dit thema te schrijven? De sleutel tot dit gedicht is de
negende strofe:
'Een naam om te rijmen,
beeldspraak om een naam te sieren
Hoe kon een bang en schuchter meisje,
met ogen als de maagdenpalm
(ik zei: 'haar onderste oogleden
lijken wel op maagdenpalm'),
wedijveren met de negen?'
Wie is dat 'meisje' dat opeens moet concurreren met de negen
muzen? In één opzicht is ze Heliodora zelf die met haar verzen strijdt
om de aandacht van de mannelijke dichter en/of om zijn aandacht
strijdt met een geïdealiseerde, poëtische versie van zichzelf. Vanuit
een andere invalshoek is 'het bang en schuchter meisje' de
interpretatie die de spreekster van Heliodora geeft en die in het
gedicht strijdt om ruimte met de geïdealiseerde versie van de andere
dichter. En hoe durft zij, een vrouw, het te wagen de schoonheid van
een andere vrouw te bezingen? Maar uiteindelijk is dat meisje de
poëtische persona van de vrouwelijke dichter, of misschien haar
schuchtere muze, die een ongelijke strijd levert met de mannelijke
dichter en de traditionele negen muzen die achter hem staan.
Sinds Plato Sappho de `tiende muze' noemde zijn vrouwelijke
dichters muzen genoemd en waarschijnlijk lang daarvóór ook al. Maar
traditioneel is de muze van de dichter het onderwerp en niet de
spreekster van een gedicht; als ze al kan spreken (zoals in Miltons

'Paradise Lost') dan doet ze dat indirect. De verwarring in de negende
strofe wordt veroorzaakt door een opzettelijke identiteitsvervaging
tussen onderwerp, spreekster en muze - H.D.'s klassieke presentatie
van het dilemma van de vrouwelijke dichter.
Je denkt bij deze dichtwedstrijden tussen Meleager en Heliodora
ook aan H.D.'s eigen positie onder de lmagisten. Tijdens de
zogenaamde imagistische periode putten H.D. en Richard Aldington
en ook Pound vaak uit dezelfde bron met klassieke beeldspraak en
vaak uit deze tekst van Meleager van Gadara. Maar als Meleager het
gedicht in een definitieve, tijdloze stijl heeft geschreven, en als alle
dichters broeders zijn die uit hetzelfde vat drinken, heeft een zuster in
de dichtkunst dan recht op dezelfde privileges of moet zij zich
beperken tot het samenstellen van bloemlezingen ter meerdere glorie
van andere dichters?
`Ik dacht:
in alle eeuwen na deze
zal er nooit een dichter zijn
die het waagt te schrijven
zoals in het vers van mijn vriend:
`een meisjesmond
is een gekuste lelie'.'
De paradox van deze laatste strofe geeft de oplossing van het
probleem van het gedicht en de vrouwelijke dichter, want natuurlijk is
het de spreekster van het gedicht, H.D. zelf, die het 'waagt het
oorspronkelijke, volmaakte gedicht te schrijven of zelfs te herschrijven
(vertalen). 'Heliodora' is paradigmatisch voor al het werk van H.D.
waarin ze het thema vrouwen en schrijven behandelt en in het meeste
van haar rijpe werk houdt ze zich hiermee bezig. Het schrijven zelf, in
het begin een bron van verwarring over rol, identiteit en mogelijkheden
van het eigen geslacht, blijkt een uitweg uit die verwarring te zijn.

H.D. en de kennis van het Grieks

Waarom ging H.D. in zoveel van haar werk terug naar een ouder,
specifiek Grieks, poëtisch model? Waarom is 'Heliodora' bijvoorbeeld
een vertaling, bewerking, herinterpretatie van Meleager, in plaats van
dat ze met een schone lei begint? Je zou kunnen zeggen dat geen
enkele dichter met een schone lei begint, dat geen enkel gedicht
onberoerd is door de gedichten die ervoor werden geschreven. Je zou
ook kunnen zeggen dat H.D. beslist niet alleen stond onder de
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modernisten in haar terugkeer naar klassieke modellen: zie Joyce's
'Ulysses', Yeats `Leda and the Swan', Eliots Tiresias in 'The Waste
Land' en de Odysseus van Pound in zijn 'Cantos'. Maar H.D.'s keus
had andere resonanties. We moeten bijvoorbeeld niet vergeten dat
'geen kennis hebben van het Grieks' of Latijn, niet zijn opgeleid in de
klassieke traditie van 'alle Engelse schooljongens' (van een bepaalde
klasse), traditioneel synoniem was met geen ontwikkeling bezitten. Dit
is altijd een struikelblok geweest voor vrouwen die gedichten wilden
schrijven, als ze zich met dezelfde wapens als hun 'broeders' in het
strijdperk van de literaire geschiedenis wilden begeven. In 'Heliodora'
schuift H.D. dit struikelblok heel ingenieus terzijde, maar ze betreedt de
gelederen op een opvallend ingehouden manier en behaalt de
overwinning door net te doen alsof ze zich overgeeft.
Misschien bewonderde H.D. het lyrische aspect van het Grieks en
vooral de `Greek Anthology' kan voor haar om een aantal redenen het
geschikte uitgangspunt zijn geweest. Ten eerste bevat het boek naast
dat van mannen ook werk van een aantal zeer goede vrouwelijke
dichters: Anyte, Erinna, Moero (die H.D. in haar roman 'Palimpsest'
bespreekt), Nossis, Hedyle (die voorkomt in H.D.'s roman 'Hedylus')
en anderen. Ten tweede lijkt de 'Anthology' verslag te doen van een
aantal gemeenschappen van dichters die gelijktijdig of gezamenlijk
aan dezelfde onderwerpen en thema's werkten, aan het materiaal van
een gedeelde cultuur, zonder enige jaloezie en zonder wat Harold
Bloom noemde 'de angst voor beïnvloeding'. Met andere woorden, de
Griekse opvattingen over originaliteit waren radicaal anders en veel
minder concurrerend dan bijvoorbeeld die van de negentiendeeeuwse Romantici of de twintigste-eeuwse modernisten. De vele
vertalingen die H.D. maakte van Meleager, Sappho, Antipater van
Sidon en anderen, kunnen heel goed zijn geïnspireerd door haar
verlangen naar een groep geestelijk gelijkgestemden met wie ze kon
samenwerken. Maar Griekenland betekende daarnaast nog iets
anders voor H.D., iets wat haar door de klassieken geïnspireerde
metgezellen in het Imagisme niet deelden: Griekenland was de locus
van een zuiver, spiritueel, authentiek zelfgevoel, verbonden met haar
liefde voor vrouwen en met de bron van haar poëzie.
In het tweede deel van 'HERmione' bijvoorbeeld wordt Her's hechte
emotionele band beschreven met Fayne Rabb, die in werkelijkheid
Frances Josepha Gregg heette, de eerste vrouw met wie H.D. een
relatie had. Zoals Rachel Blau DuPlessis en Susan Stanford Friedman
schrijven in hun uitstekende artikel 'I Had Two Loves Separate: The
Sexualities of H.D.'s HER' staan Fayne's identificatie met Her, de
intellectuele en morele steun die ze voor Her's werk betekent en de

wederkerigheid van hun relatie, in scherpe tegenstelling tot George's
arrogante neerbuigendheid en concurrerende houding. 27 En hun
liefde - die specifiek lesbisch is al gebruikt H.D. dat woord nooit - wordt
duidelijk in verband gebracht met het oude Griekenland. In het begin
verlangt H.D. naar een zuster, of de ideale metgezel; later verschijnt
die zuster in de persoon van Fayne Rabb die ze vlak daarna zal kussen.
`Onder het schoolmeisjeskamgaren als marmer van een zekere
plaats (Heliopolis? Persepolis?) ver, ver, ver weg... De mond was
strak nu, de mond van een jonge jager. De mond was een mond
die over rotsen had aangehitst tegen een ontsnappende prooi.
Over de schouders lag een riem met pijlen. Marmer rees op uit
marmer en toonde een jongen... `Ik bedoel dat je er zo precies
goed uitzag in dat toneelkostuum. Je was volmaakt als die
Pygmalion.' Her boog zich voorover, het gezicht boog zich naar
Her. Een gezicht buigt zich naar mij en een gordijn gaat open...
Profetes tot profetes in een Delfisch berglandschap...'28
Fayne en George blijven Hermione samen verraden, wat haar
lichamelijke en geestelijke instorting veroorzaakt. Hermione komt die
echter te boven en is dan nog steeds Grieks, nog steeds dichter,
omdat ze zich de androgynie van Artemis heeft eigengemaakt, de
jageres en hardloopster die ze eerder in Fayne Rabb weerspiegeld
zag
`Loop, loop, loop door Hermione. Het onheil vergezelt je
Hermione, want de boodschap die je met je meedraagt is
geschreven in een vergeten versmaat... Loop, loop over de stenen
en laat je sandaalriem breken zonder hem vast te binden... loop,
loop Hermione. In je handen houd je een boodschap en een
omen. Aan het einde van een vallei met sneeuwbedekte
sparrebomen staat een kleine tempel... Op elke standplaats
wachten lopers om de boodschap verder te dragen. Geen god
vraagt teveel... in de aanraking van een god is menselijkheid. Al
lopende, lopende, lopende, weet je dat de boodschapper
(lampadephoros) je boodschap in zijn gloed zal overnemen en jij
zult uitgeput neerzinken... loop, loop Hermione. Want de
boodschapper na jou heeft zich tegen je gekeerd... dood, dood of
vergeten. Hecate op driesprongen, de ondergang... jij draagt een
27 DuPlessis en Friedman, 'I Had Two Loves Separate'
28 'HERmione', p 163 en p 180
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dubbele last... loop, loop Hermione, loop voor jezelf en Fayne
Rabb...
Er zijn anderen in Georgia, in Alabama, loop, loop, houd het
leven levend in dit vormloze monster... loop, loop Hermione. Zeg
de Lacedaemoniërs... dat... wij... hier... liggen... zeg de Lacedaemoniërs dat wij hier liggen... zeg de Lacedaemoniërs dat wij hier
liggen... En hun bevelen gehoorzamen.'29
Hermione beschrijft hier zichzelf met behulp van de androgyne
Artemis (en in weerwil van Fayne's ontrouw) als draagster of
bewaarster van de cultuur tijdens een sacrale en zware tocht. Voor
een gedeelte bestaat haar boodschap uit een epigram uit de `Greek
Anthology': Voorde Spartanen die Sneuvelden bij Thermopylae' door
de dichter Simonides (5e eeuw v.C.) - `Zeg de Lacedaemoniërs dat wij
hier liggen/En hun bevelen gehoorzamen,' in de vertaling van H.D.
zelf.

Gecodeerd lesbianisme
DuPlessis en Friedman wijzen erop dat we moeten bedenken dat het
nooit H.D.'s bedoeling was om `HERmione' tijdens haar leven te
publiceren. Ze voltooide het boek in 1927, maar het werd pas twintig
jaar na haar dood, in 1981 uitgegeven in een klimaat dat veel minder
intolerant was tegenover lesbianisme.
Andere duidelijk lesbische prozawerken, waarvan enkele autobiografisch, werden door H.D. ook met zorg voltooid en in haar koffer
opgeborgen. Lesbiennes werden zo algemeen afwijkend en ziek
gevonden, dat H.D. het niet durfde riskeren ze te publiceren. In
manuscripten als 'HERmione' en 'Asphodel' wordt lesbianisme
openlijk besproken zonder het te veroordelen, zonder dat de heldin
wordt gekweld door schuldgevoelens of zichzelf aan het slot doodt. Als
H.D. voor die manuscripten al een uitgever had kunnen vinden, dan
zou ze door de pers belasterd zijn, ze zou op een zeer kwaadaardige en
persoonlijke manier zijn aangevallen of gerechtelijk zijn vervolgd
wegens onzedelijke publicaties en misschien zelfs wegens onzedelijk
gedrag.
In haar onlangs gepubliceerde biografie van H.D. schrijft Barbara
Guest dat toen ze Bryher in 1978 ontmoette, deze zelfs toen nog liever
niet openlijk over hun relatie wilde spreken. 30 Het zou van weinig
29 'HERmione', pp 220-221
30 Guest, 'Herself Defined', p x

historisch besef getuigen en zeer oneerlijk zijn om deze drang tot
geheimhouding te bestempelen als een excentriek soort vervolgingswaan. Het was gewoon een rationele reactie op het klimaat
waarin Bryher en H.D. leefden.
Maar toch publiceerde H.D. tijdens haar leven wel enig autobiografisch en semi-autobiografisch proza. Twee van dit soort romans wil
ik hier nader bespreken: De sleutelroman 'Bid Me to Live', is hierboven
al genoemd: die speelt in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog en
geeft een bijna letterlijk verslag van een aantal belevenissen van H.D.
in die tijd; en `Palimpsest', dat dertig jaar eerder, in 1927, werd
gepubliceerd.
'Bid Me to Live' gaat over de invloed die drie mannen in seksueel en
artistiek opzicht hebben op Julia's (H.D.'s) gevoel van eigenwaarde en
het uiteindelijk tekort schieten van alle drie, maar het boek eindigt met
een hernieuwde toewijding aan haar kunst. Het eindigt in Cornwall,
waar Julia met Vane (in werkelijkheid de componist Cecil Gray, de
vader van H.D.'s dochter Perdita) naartoe ging.
Het boek beschrijft niet wat er daarna gebeurde: H.D.'s ontmoeting
met Bryher; haar zwangerschap en bijna fatale influenza; het feit dat
zowel Aldington als Gray haar aan haar lot overlieten in een
verpleegtehuis. Het beschrijft niet hoe Bryher haar daar bijna dood
aantrof en haar leven redde met de belofte zowel voor haar als het kind
te zorgen en H.D. mee te nemen naar Griekenland -waarmee ze
gestalte gaf aan het idee van hechte kameraadschap en tegelijk een
gezin stichtte (zoals Adelaide Morris het formuleerde). Deze
gebeurtenissen werden echter door Bryher in haar autobiografieën
opgetekend en zijn vanuit een Grieks perspectief omgewerkt of
vertaald opgenomen in het eerste deel van 'Palimpsest'.
`Palimpsest gaat over de Griekse Hipparchia, die door de
Romeinen na de verovering van Griekenland naar Italië wordt
gebracht. Hipparchia heeft daar eerst twee Romeinse minnaars, maar
vertrekt dan naar een boerenhofstede in Tusculum. Daar leeft ze
eenvoudig en werkt aan een project waaraan zij en haar oom lang
geleden begonnen, voordat hij werd gedood door de binnenvallende
Romeinen. Dit project is een soort anthologie, een combinatie van een
plantencatalogus, verhandelingen over natuurlijke historie en vertalingen van prachtige voorbeelden van Griekse lyriek (waaronder
gedichten van Antipater, Sappho en Moero) om ze begrijpelijk te
maken voor lezers van Latijn. (Sappho blijkt echter onvertaalbaar en
Hipparchia besluit haar gedichten in het Grieks op te nemen.)
Maar terwijl zij zich aan deze taak wijdt, die ze als een heilige plicht
beschouwt, krijgt Hipparchia koortsaanvallen die ze pasteboven komt
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als Julia Augusta, de jonge dochter van een naburig landeigenaar,
haar voorstelt een reis te maken. In haar ijltoestand denkt Hipparchia
in het begin dat Julia de reeds lang overleden dichteres Moero is.
`Toen kon ze duidelijker zien. Het hoofd met de kap van
zorgvuldig gevlochten sluik haar leek op een beeldenkop uit een
verlaten Graeco-Phoenicische temenos... het was een hoofd uit
een verleden, een niet zo ver verleden... Hipparchia keek vanuit
een ijsgroene Capuaanse zeediepte en haar ogen ontmoetten die
van het edele kind Hera die haar nu aansprak. 'Mijn naam is niet
Moero. Ik heet Julia... Mijn vader en ik zijn allebei geïnteresseerd
in uw manuscripten...'
'Ga weg. Tenzij je nog steeds, wat ik niet langer geloof, de
dichteres bent."Eigenlijk ben ik geen echte dichter. Ik schrijf over
geschiedenis. Mijn vader en ik werken aan een kroniek over de
verovering van Macedonië. Wij hoorden van Dokter Gradius dat u
een paar manuscripten bezit.' 'Ik zei toch dat ze in de oude kist
onder het bed liggen. Ga Phaenna roepen. Alleen, houd mij niet
tegen."U tegenhouden?"Om naar mijn land terug te keren.' `Dat
is eigenlijk de reden waarom ik gekomen ben... Ik heb de
afgelopen maanden gezocht naar een geschikte reisgenoot. Mijn
vader heeft bezittingen op de eilanden. Wij vertrekken naar...
Alexandrië. Ik hoorde dat u bepaalde levensbeschrijvingen van
schrijvers, dichters bewerkt. Ik dacht dat u mij misschien zou
willen helpen met mijn aantekeningen over Alexandrië... Wilt u
met mij meegaan?'31
Eerst aarzelt Hipparchia en ze herinnert zich (met een verwijzing naar
Sappho) de pijn van haar vroegere liefdes. Maar dan:
`Hipparchia merkte dat ze rechtop zat en in een paar berilkleurige ogen keek die haar aankeken, aankeken. Ze kon in die
grote ogen blijven staren als iemand die diep, diep in een magisch
kristal tuurt. Ze kon kleine eilanden en stenen terrassen zien. Ze
zag blauwe lelies die omhoog reikten tot aan een voet waarvan het
onderste gouden deel was afgebroken. 'Is dat jouw tuin met dat
standbeeld en die lelies?'... 'Mijn vader verzamelt alles wat Grieks
is.' Griekenland is nu verloren. `Hij gelooft dat heel Rome haar
alsnog zal toejuichen. Daarom zochten wij u. Dokter Gradius
31 H D , `Palimpsest', Carbondale en Edwardsville (Southern Illinnois University Press) 1968, pp
81-91, oorspronkelijk uitgegeven door Contact Editions, Parijs en Houghton Mifflin, Boston, 1926

h d (ca 1921), uit h d the life and work of an amencan poet, by Janice s robinson, boston houghton
mifflin company
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heeft het ons verteld.' `Verteld?'... 'Dokter Gradius heeft ons uw
gedichten gebracht. Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd.' Uit mijn
hoofd? Wat bedoelde dit kind met haar vermetele ogen met dat ze
ze uit haar hoofd kende?... `AI die prachtige vertalingen... Ze
hebben me geholpen van Athene te houden, van heel Griekenland, van eilanden die geen enkele Romein ooit heeft gezien.'
'Maar Griekenland is nu verloren, de steden staan niet meer in
verbinding met een centraal gezag.' Hipparchia herhaalde dit...
Maar Moero wilde niet naar haar luisteren. De ogen keken en
keken en ver, en ver, en ver weg schemerden eilanden.
`Griekenland leeft in de geest.' Wie zei dat, Griekenland leeft in de
geest? Was het Moero? 'Zei jij dat?' `Zei ik wat?"Griekenland leeft
in de geest. Iemand zei, Griekenland leeft in de geest.
Griekenland is niet verloren. Ik ga met je mee.'32
In 'Palimpsest', het `paars erotische verhaal, maar dan vergeestelijkt'
waarnaar H.D. in de eerder geciteerde brief verwees, kon H.D. de
emotionele intensiteit van haar ontmoeting met en redding door
Bryher beschrijven. Door over Griekenland te schrijven kon ze dit
aspect van haar leven vastleggen; toen ze over Londen schreef, zelfs
al was dat dertig jaar later, kon ze dat niet. Het zou interessant zijn om
te weten wie van H.D.'s kameraden en critici precies bezwaar hadden
tegen dit 'paars erotische verhaal' dat 'H.D. niet waardig' was en
waarom -afgezien van de vele stilistische problemen van dit boek. In
dit verband is het goed te bedenken dat het moment dat H.D. de
zuivere, heldere en onpersoonlijke lyriek van het Imagisme losliet en
het moment dat ze persoonlijke beschrijvingen gaf van duidelijk
seksuele ervaringen, samenvielen en samen werden bekritiseerd.

`Revisionistische mythevorming'

Tot slot is het belangrijk om de grote persoonlijke betekenis van
Griekenland en de Griekse geschiedenis voor H.D. in te zien en haar
gebruik van Griekse bronnen te begrijpen.
Hoewel H.D. nooit rechtstreeks worstelde met haar bronmateriaal
binnen een gedicht (zoals Pound en T.S. Eliot vaak deden), gebruikte
ze haar bronnen nooit passief op een onkritische of simpele manier. Ze
bewerkte haar bronmateriaal, vaak vanuit een duidelijk feministisch
standpunt. De feministische criticus Alicia Ostriker schreef een
scherpzinnig artikel over deze werkmethode, die ze 'revisionistische
32 'Palimpsest', pp 92-94

mythevorming' noemde. Twee duidelijke vroege voorbeelden hiervan
zijn 'Eurydice' en 'Calypso Speaks': allebei dramatische monologen
waarin de vrouwelijke figuur van de Griekse legenden de held
antwoord geeft. 'Eurydice' wordt in 'Bid Me to Live' vermeld als het
gedicht waarop Lawrence kritiek had. 33 Het begint als volgt:
D us jij stiet me terug,
ik die had kunnen lopen tussen de levende zielen
boven de aarde,
ik die had kunnen slapen tussen de levende bloemen

eindelijk
dus door jouw arrogantie
en door jouw meedogenloosheid
word ik teruggestoten
naar waar dode korstmossen druipen
dode sintels op het mos van as;'
en het eindigt met een deel dat vaststelt: 'Ik bezit in ieder geval de
bloemen van mijzelf,/ en mijn gedachten, geen god/ kan die
afnemen.' 34 In 'Calypso Speaks' hekelt de nimf Calypso die door
Ulysses werd verlaten de held voor zijn arrogantie en vertelt haar kant
van het verhaal.
`O wolken,
hier is mijn lied:
de man is lomp en kwaadaardig

een duivel.
0 grond,
dit is mijn bevel:
Iaat alle mannen stikken, door proppen in de mond
opdat ze het begrijpen.'

Ze roept de natuurkrachten op om de held te gronde te richten; daarna
spreekt Odysseus vanuit de zee: hij somt de gaven op die Calypso
hem schonk en bevestigt haar mening.

33 Eurydice is de vrouw uit de Griekse mythe die door haar geliefde Orpheus niet uit de
onderwereld wordt gered omdat Orpheus te vroeg omkijkt
34 'Eurydice', in Collected Poems', pp 51-55
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`Hij is weg,
hij heeft vergeten;
hij nam mijn luit en kristallen lier —
hij keek nooit om — ...
Want de man is een bruut en een dwaas.'35

Maar het meest indrukwekkende voorbeeld van H.D.'s 'revisionistische mythevorming' is wel haar lange gedicht 'Helen in Egypt'.
Helena, de vrouw om wie de Trojaanse oorlog ontbrandde, is hier de
hoofdpersoon. We volgen de langzame ontrafeling van háár
gedachten over die oorlog, háár ervaringen en haar bewustwording.
'Helen in Egypt' gaat eigenlijk over de vraag wat de ware relatie is van
een vrouw met oorlog, met een conflict veroorzaakt door mannen,
uitgevochten onder mannen, met een oorlog die de vrouw niet heeft
teweeggebracht maar waarin ze desondanks betrokken wordt,
waarvan ze - in het geval van Helena - zelfs de schuld krijgt.
Aanvankelijk ziet Helena zichzelf zoals de Griekse geschiedenis haar
ziet: als de rampzalige oorzaak van het kwaad en het lijden. De Grieke
helden vervloeken haar:
`O Helena, Helena, Demon die gij zijt
wij hebben voor altijd genoeg
van deze bekoring, deze kwade liefdesdrank
deze vloek van Afrodite;
zo vochten zij en vergaten de vrouwen
held tegen held, gezworen broeder en minnaar
en zij vervloekten Helena tot in de eeuwigheid.'36

Maar later begint Helena de motieven voor Achilles"heldhaftigheid' te
betwijfelen. Wat drijft mannen tot oorlog, wat is die passie voor dood en
vernietiging, vraagt ze zich af. H.D. voert ook de andere vrouwen, die in
het Griekse heldendicht bijrollen spelen, nadrukkelijk ten tonele:
Briseïs en Criseïs, de slavinnen over wie Achilles en Agamemnon aan
het begin van de 'Ilias' strijd leveren en die tussen de mannen van
eigenaar verwisselen als symbool van overwinning of nederlaag;
Deidamea, de echtgenote die Achilles vergat; Polyxena die door
Achilles' zoon Pyrrhus werd geofferd na Achilles' dood omdat de held
haar had begeerd.
35 'Calypso', in 'Collected Poems', pp 338-396
36 H D , 'Helen in Egypt', New York (New Directions) 1961, deel 1, sectie 2, p 3

H.D. haalt het offeren van vrouwen aan een oorlogszuchtig
mannelijk verlangen niet aan om de heroïsche mythe te ontzenuwen of
te ontmaskeren, maar om `ze te noemen in het lied', hun aanwezigheid
te bevestigen. Ze stapt nooit uit het kader van de oorspronkelijke
legende en voegt geen nieuwe elementen toe, maar komt met
hetzelfde materiaal tot een heel andere visie op de Trojaanse oorlog
en op de rollen van mannen en vrouwen in die oorlog. Aan het slot van
het gedicht blijkt uit de vragen die Helena stelt dat ze een ander
standpunt inneemt, dat ze de verantwoordelijkheid terugverwijst naar
de dichters die het verhaal optekenden.
H.D. gebruikte de Griekse geschiedenis om cruciale elementen van
haar eigen geschiedenis en bewustzijn te onderzoeken. `Helen in
Egypt' - vaak een 'episch' gedicht genoemd, waaraan ze zelf
refereerde als 'mijn canto's' - is allesomvattend, verzoenend; het
behandelt centrale problemen en is niet selectief of uitsluitend op
details gericht. H.D. bevestigt met dit gedicht haar recht op het
bronmateriaal van mannelijke geschiedenis (en mannelijke poëzie
door de eeuwen heen), ook al transformeerde ze die bronnen door de
introspectieve zoektocht van Helena een centrale plaats te geven.
Ondanks haar rol van catalysator voor de oorlog, is Helena in
conventionele poëzie vaak ondergeschikt aan het epos: ze komt erin
voor (zoals bijvoorbeeld in de 'Ilias') als een voorwerp dat door
mannen wordt uitgewisseld en gemanipuleerd en niet als sprekend
personage of heldin die haar eigen lotsbestemming volgt. Doordat
H.D. haar recht bevestigde deze geschiedenis op haar eigen manier te
vertellen, bevestigde ze ook haar recht op de langere, 'serieuzere'
epische vorm - een recht dat zij als vrouw moest bevechten. Zij die
aan het begin van haar carrière moest strijden om de poëtische
metgezel van de jonge, lyrische Pound te zijn, eiste aan het eind van
die carrière het recht op naast de oudere, epische Pound en de andere
mannelijke modernisten te worden gelezen, net als Homerus.
En tot slot: H.D.'s keuze voor Griekenland en Helena was noch
toevallig, noch excentriek. Door Helena te beschrijven, haar een
centrale plaats te geven in de Griekse geschiedenis, herschreef H.D.
tegelijkertijd voor zichzelf een centrale plaats in de geschiedenis van
de poëzie.

(vertaald door May van Sligter)
selecte bibliografie zie pag 7 8 en 79
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CLEANCUT SHORTCUT
ik wil een zoetroze Caddilac onder me reet
2e kamer blank
rascisties gezeik
EEN
R
E
D
E
I
alles moet keurig
en beschaafd
verbeten illusies
zijn de bodem der haat
geld moet rollen
geld houdt dom
wij worden armer
jij maalt er niet om
wij worden zwarter
en jij wordt steeds witter
in de beschaving van keurig net haar

R

IJK

geel witte tanden
piekfijne coat aan
gepoetste schoenen...
wij worden viezer
en jij wordt steeds schoner
witter dan wit
bodem der haat
wit haat zwart, turk haat zigeuner
haat en hartstocht
angst en bedrog
- gaat het nog verder
is dit een lesje? in het rijk der armen is de koning de koning
in het rijk der rijken de oliebaron, de geldmagnaat
de margarinekoning, de filmster wapenwedloop, neutronenbom
haar op mijn tanden
boter op hun hoofd
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toe zeg verder niets
je hebt al genoeg gezegd
leven moet je leven met oogkleppen op
geen bevrijding
alleen maar lijden
alleen maar verlangen
naar geld, macht, andere macht,
liefde verlangen, verzengen
MASTU R BATIESYNDROOM

geen maan te zien, een hoge hemel
zwarte nacht met kunstlicht
sterren zijn gaatjes in de hemel

sterren zijn gaatjes in de hemel
sterren zijn gaatjes in het heelal
is de maan licht?

heeft ze een gezicht
staat ze daar te stralen voor jou en voor mij
altijd samen
ja&amen
ja&amen
ja&neen
kapitaal
voor geld en multinationals
voor wit en man en rijk
zullen we dienen
zullen we dienen
zullen we tesamen vallen
zullen we zweten in hun aanschijn
zullen we zingen in hun kerk
zullen we koken in hun keuken
zullen we met ze neuken
zullen we schoon zijn
rijk zijn
blank zijn
een blanke man zijn
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democratie mijn neus uit
kapitaal mijn neus uit
penisnijd mijn neus uit
V AGIN A
reiken wij een prijs uit
reiken wij een hand
paarlen voor de zwijnen
janmaat en de zijnen
onrust in het land
denk je dat je vrij bent
omdat je gay bent
homofiel en seksueel bent
NEEN
niet begrijpen
hoeft niet
paarlen voor de zwijnen
janmaat en de zijnen

ANGST
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REKLAME VOOR LUCY
voor martha lucy tilson
we liepen op de westsidehighway
opeens zei ze met een raar stemmetje
'toto, i think we are not in kansas no more'
en ze zwaaide met haar hoofd en haar handen
en haar ogen schoten
heen en weer
ze noemden haar tili
maar ik weet
dat ze lucy heet
als ze danst gooit ze haar voeten naar voren
en haar lichaam opzij
haar hoofd is klein met rode krullen
haar ogen blauwer dan de jouwe
MAG ik de wereld anders maken?
ik noem haar LUCY, godin van het licht
Dus, tilizeggers, hier op Aard
Dragers van 't Juk der namen
Zeg LUCY als je tili ziet
Maak voor LUCY reklame.

LUCY

LICHT

BETER

foto anna cirkel

optreden in coffeeshop Lucia

iL...;mi/i,,,,

foto anna cirkel

Waarom spreekt de Maan niet tot mij
Maar is Alleen maar Flets en Blauw
Onverstaanbaar zijn Haar stralen
Waarom spreekt Zij niet tot Mij
en Wel tot al die Anderen
die Haar Godin noemen
Heerseres van de Wateren
Het Vrouwelijk Princiep
ik heb het allemaal gehoord
zo noemen ze Haar
De Maan is Ziek van Mij
Waarom spreekt ze niet.
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manha voores

HET GENIE
VOORDAT -IET
ZO RWAS
Het huis van de 'vreemde en interessante' Jane Fairfield waar
Helen haar geliefde met zoveel overredingskracht heentroont
is met een voor Stein ongebruikelijke gedetailleerdheid
beschreven. De eerste hartstochtelijke omhelzing die Adele
zich laat overkomen moet wel diepe indruk op haar hebben
gemaakt.
Daar is een taaie strijd aan voorafgegaan. Adele blijft
noodlottig lang op de vlucht voor de bekoring. Ze heeft
hoogstaande zedelijke normen, veel eigenwaarde, veel
weerstanden en zeker ook veel angst. Wat ze wel durft is
onbekommerd zeggen wat haar voor de mond komt. Dat
levert de adembenemende beschrijving op van het verliefde
`dubbelzien', de schoonheid van het liefdesobject die zich als
een visioen in je vastzet en de wanhoop wanneer de raspende
realiteit daar hinderlijk doorheen schuift. De onmogelijkheid
om met die twee personen tegelijk te leven. Met naïef aplomb
legt Adele dit fundamentele loversdilemma bij haar geliefde
neer. De wrede luciditeit van Adele zal voor Helen even
schokkend geweest zijn als haar eigen koele hatelijkheid bij
haar slachtoffer moet zijn aangekomen. Naar verluidt zou
Helen in werkelijkheid in lachen zijn uitgebarsten toen Adele,
lijdend aan haar onkunde inzake de passie, om instructie
vroeg.

Als Stein Helen spaart is het omdat ze haar eerst voltooide roman
niet schreef uit wrok maar om haar met veel pijn opgedane nieuwe
inzichten en verloren zekerheden te verwerken. Wel kun je je afvragen
of Stein met deze discretie omtrent de zwarte kanten van Helen de
lezer niet tekort doet. Dergelijke in het boek verzwegen afstraffingen
kunnen meer begrip en sympathie wekken voor de eeuwige
weerstand van Adele. Stein citeert letterlijk uit haar conversatie en
correspondentie met May Bookstaver (Helen) en Mabel Haynes
(Mabel Neathe) en verslaat minitueus hun wederwaardigheden in de
jaren 1900-1903. Ze doet geen pogingen tot het doorbreken van de
narratieve structuur: het is een onbarmhartige chronologische
opsomming met een begin, een midden en een einde zelfs in de vorm
van een conclusie. Q.E.D., het bewijs dat de dingen zijn zoals ze zijn
en dat je daarnaar zult moeten handelen.
Overigens moet gezegd worden dat Steins karakteristieke fatalisme
ook wel eens minder dan ware wijsheid heeft opgeleverd. 'Op politiek
gebied,' erkent ze, 'heb ik het meestal fout.' In de Tweede
Wereldoorlog hield ze zich op haar Franse buitenverblijf bezig met de
toespraken van maarschalk Pétain die zij in het Engels vertaalde.
Op het gebied van de taal heeft ze de dingen in haar leven echter
allerminst gelaten voor wat ze waren. Het werd haar ambitie de taal te
bevrijden van haar alledaagse functies, om in poëzie en proza,
vanzelfsprekende, automatische associaties te vernietigen. Er zijn
geen 20ste eeuwste literaire vormvernieuwingen ondernomen waarvan de kiemen niet in haar werk aanwezig waren (dada, klankgedichten, de nouveau roman, het absurde theater). Dat Q.E.D. in dit opzicht
weinig kenmerkend is heeft anderzijds het voordeel van de
vertaalbaarheid. Adele zoals ze zichzelf in Q.E.D. ziet en beschrijft
speelt niet alleen de hoofdrol in een aangrijpend en vermakelijk
verslag van een verloren liefde. Ze gunt ons tegelijkertijd een
onvergetelijk, haast zondig voyeuristisch inzicht in het genie met het
kolossale ego, Miss Gertrude Stein (1874-1946).
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Er is een eigenaardig effect van kaal hout en ongecamoufleerde spijkers dat kenmerkend is voor al deze huizen
waarvan de holle naaktheid door welke bekleding dan ook niet
afdoende is te stofferen.
Jane Fairfield was niet thuis maar de liftjongen liet hen vol
vertrouwen binnen om haar op te wachten Ze keken uit de
ramen op de stad die zo somber en nat en wit lag uitgestrekt
helemaal tot aan de rivier en ze keken naar de lange sporen
van de bovengrondse die zo'n wonderbaarlijk perspectief
maakten dat nooit een echt verdwijnpunt vond, met lijnen die
elkaar eindeloos bleven kruisen
Tenslotte gingen ze op de bank zitten, hun gastvrouw nog
een kwartier gevend om thuis te komen en toen had Adele
voor het eerst een ervaring waarvan ze zich het begin niet
duidelijk bewust was. Ze vond zich terug aan het einde van
een hartstochtelijke omhelzing.
Enige weken later toen Adele opnieuw naar New York kwam
besloten ze om thuis bij Helen af te spreken Het was
volkomen vanzelfsprekend zo geregeld alsof tegen die gang
van zaken nooit het minste bezwaar had bestaan. Adele lachte
bij zichzelf als ze daaraan dacht. `Waarom we het eerst niet
deden en nu wel is voor mij allebei een raadsel' zei ze
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schouderophalend. 'Allah is groot en Mohammed is echt geen slaaf al
denk ik soms toch vaag van wel.'
Toen het tijd werd om zich aan de afspraak te houden bleef Adele
het tijdstip van vertrek voor zich uitschuiven; ze lag languit bij haar
kennissen op de divan te vragen om oponthoud. Ze merkte dat ze de
vaste greep op haar onbekommerde vrolijkheid en serene geluk
begon te verliezen. Ze verlangde bijna om er voor weg te lopen, ze was
zo bang voor emotionele ontwikkelingen. '0, er gaat toch niets boven
een kalm en vreedzaam leven,' kreunde ze toen ze bij Helen aanbelde.
In de kamer vin Helen vond ze een briefje met de verklaring dat ze
omdat het uur van de afspraak allang was verstreken bezorgd was dat
Adele de afspraak verkeerd had begrepen en naar het Museum was
gegaan. Mocht ze nog komen dan moest ze daar blijven wachten. 'Het
was heel verkeerd van me om zo lang rond te blijven hangen,' sprak
Adele zichzelf ernstig toe en ging toen in alle rust zitten lezen.
Adele begroette Helen die een beetje geëmotioneerd de kamer
binnenkwam `het spijt me echt vreselijk, het was niet bij me
opgekomen dat het jou iets zou uitmaken, het was doodgewoon
laksheid van me,' en toen gingen ze zitten. Na een poosje kwam Helen
bij Adele op de armleuning zitten. Ze keek haar diep en lang in de ogen,
haar hoofd tussen gespannen armen klemmend, met een rechtstreekse, geconcentreerd vragende blik. 'Heb je me niets te zeggen?'
vroeg ze tenslotte. 'Nee eigenlijk niets speciaals,' antwoordde Adele
langzaam. Even kruiste ze de blik van Helen, beantwoordde die met
een uitdrukking van louter beminnelijkheid om zich er dan aan te
onttrekken.
`Je bent wel erg galant,' zei Helen met trieste zelftrotsering. 'Je
beseft blijkbaar dat er iets van gêne tussen ons moet zijn en aangezien
ik die niet heb neem jij het heel royaal alleen op je.' 'Nee het is geen
beleefdheid,' antwoordde Adele, 'maar ik erken mijn tekortkomingen.
Ik weet dat ik er eeuwen over doe om ergens te belanden en dat de
snelheid van mijn oppervlakkige waarnemingen dit feit aan het oog
onttrekt. Het is echt helemaal mijn schuld. Ik ben helemaal niet wat ik
lijk. Ik wek valse verwachtingen. Weet je,' vervolgde ze en keek haar
nogmaals met louter beminnelijkheid aan, 'je beseft nog niet dat ik
tegelijkertijd onstuimig ben en traag van geest.'
De tijd verstreek en ze vervielen weer in de gebruikelijke ongeregelde
ontmoetingen in openbare gelegenheden, maar het was niet meer
zoals vroeger. Er was nu een bewuste geladenheid tussen hen, een
besef van nieuwe aanpassingen, van onzekere maatstaven en van
veranderende waarden.
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Helen was geduldig maar werd bij tijden bewogen tot vlijmende
kritiek, Adele was prikkelbaar en breedsprakig maar kwam altijd uit op
een openlijke bijna naakte verontschuldiging voor haar tekortkomingen
Na verloop van tijd spraken ze nogmaals af bij Helen op de kamer.
Het was een dag van regen en natte sneeuw en Adele voelde zich
verkild en stug. Haar hoed en jas had ze uitgegooid en ze ging na een
terloopse begroeting peinzend in het vuur zitten staren 'We
vertegenwoordigen toch eigenlijk twee volstrekt verschillende typen,'
stak ze tenslotte van wal zonder de ander aan te kijken. 'Jij bent een
volbloed Angelsakser. Je weet wat je wilt en je gaat erop af om het te
krijgen zonder dagen en nachten te spenderen aan het voortgaan en
terugdeinzen van ja naar nee. Als jij iemand met een mes te lijf wilde
gaan dan ging je er zonder meer op af om hard en rechtstreeks toe te
slaan. Je zou hem waarschijnlijk om het leven brengen maar het zou zó
gebeurd zijn en ik, ik zou zoveel gewetensnood en consideratie
hebben dat ik de buitenkant van zijn anatomie vreselijk zou
beschadigen en er een lange marteling van zou maken maar ik zou
hem geen serieuze verwondingen toebrengen of hij zou per ongeluk
moeten doodbloeden. Nee, de dappere man ben jij, gepassioneerd
maar niet emotioneel, in staat tot grote opofferingen maar niet
teerhartig.
'En dan is het ook nog zo dat je de dingen intens genoeg wilt om erop
af te gaan en ze te krijgen en dat vind ik echt heel raar. Ik wil ook dingen
maar alleen om ze te begrippen en ik ga er nooit achterheen. Ik ben een
hopeloze lafaard, ik zou het vreselijk vinden om mezelf of een ander
eventueel te bezeren Het enige dat ik wil is eindeloos mediteren en
denken en praten Ik weet dat jij daar bezwaar tegen hebt omdat Je
gelooft dat je iets eerst moet voelen om erover te kunnen denken en je
meent dat ik mezelf de tijd niet gun om dat te ontdekken Ik erken dat
die kritiek gerechtvaardigd is en ik doe tegenwoordig mijn best om het
op te laten komen
Ze verviel in zwijgen en bleef ironisch in het vuur zitten staren. De
stilte duurde voort en haar glimlach werd tot een blik van walging bijna.
Tenslotte zuchtte ze mismoedig, schudde haar hoofd en stond op. `0,
niet weggaan,' kwam het prompte protest van Helen. Adele ging op de
woorden in. 'Nee, ik ga niet weg. Ik wil alleen naar die boeken kijken.'
Ze dwaalde een beetje rond. Tenslotte bleef ze bij Helen stilstaan, op
haar neerkijkend met een soort milde ironie die zweemde op de rand
van minachting.
Wist je eigenlijk,' begon ze op haar gebruikelijke toon van objectieve
uiteenzetting, 'dat je een prachtvoorbeeld bent van een dubbele
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persoonlijkheid. De jou die ik kende en die ik niet mocht, en die
hoogstzeldzame jij waarvan ik weleens een glimp opvang en die ik zo
vreselijk prachtig vind, die twee hebben volstrekt geen verband met
elkaar. Het is niet dat mijn beeld van jou geleidelijk is veranderd want
dat is niet het geval. Ik ben me altijd bewust van een hele jij die bestaat
uit een raspend harde lach, een stem die een indruk geeft van een
zekere brute grofheid en een zienswijze die agressief hardvochtig te
noemen is, en dat is allemaal een hele jij en die wisselt af met een
andere jij die een zuiverheid en intensiteit van gevoel bezit waarvan ik
helemaal sprakeloos word en een zachtheid van stem en gebaar en
een oneindig teder geduld waarvoor ik volstrekt door de knieën ga. De
vraag is dus welke jij de echte is want die twee lijken geen enkel
raakvlak te hebben. Als ik ooit echt iets van je afweet komt het
misschien tot een eenheid maar nu is het altijd of de een of de ander en
ik heb geen idee wie de echtste is. Er is van jou in elk geval één meer
dan ik aankan.' Ze haalde haar schouders op, spreidde met een
hulpeloos gebaar haar handen uit en ging weer voor het vuur zitten.
Eindelijk schrok ze op en merkte dat Helen hartverscheurend beefde.
Alle bedenkingen moesten wijken voor het onmiddellijke hartstochtelijke meegevoel van Adele voor een ander die kennelijk pijn leed en
met zuiver moederlijke tederheid nam ze haar in de armen. Helen gaf
zich volledig over. `Ik zou zo graag opgewassen zijn tegen je
experimenten,' zei ze tenslotte, 'maar jij had geen medelijden. Je was
niet tevreden voor je iedere zenuw in mijn lichaam had ontleed en
uitgekleed en het was te erg, te erg. Je moet je proefpersonen nu en
dan respijt geven, zelfs in het vuur van je onderzoek.' Ze zei het zonder
bitterheid. `Goeie God,' riep Adele geheel verbijsterd, 'heb je echt
gedacht dat ik je met opzet heb laten lijden om de gevolgen te
bestuderen? Waar zie je me in hemelsnaam voor aan! Dacht je dat ik
ook maar een moment heb geweten dat je eronder leed. Nee! Nee g het
is alleen mijn vervloekte gewoonte om alleen maar met mijn eigen
gedachten bezig te zijn, en weet je ik heb ook geen moment geloofd
dat je echt om me gaf, dat is een van de dingen die ik me met al mijn
arrogantie nooit voor kan stellen. Helen dat je ook maar iets met mij te
maken wou hebben als je dacht dat ik zo moedwillig gemeen kon zijn'
`Ik wist het niet,' antwoordde ze, 'ik wilde jou de vrijheid geven om te
doen wat jij wilde als je dat interesseerde en ik wilde het zo goed
mogelijk verdragen.' `O 1 O r kreunde Adele verteerd door berouw en
medelijden, `schat je gelooft me toch als ik zeg dat ik geen notie had
van je verdriet en dat mijn grofheid voortkwam uit onwetendheid en
niet uit moedwil?' 'Ja i ja i ik weet het,' fluisterde Helen en nestelde zich
dicht tegen haar aan. Na een poosje vervolgde ze, 'Weet je schat je

betekent toch zo veel voor me want je bent met al je ingewortelde
egocentrisme nog altijd de enige mens met wie ik ooit nader in contact
ben gekomen en die ik kon blijven respecteren.' 'Vertrouwen,' zei
Adele somber, 'ik moet bekennen dat ik niet inzie waarom. Zelfs op
mijn best ben ik tenslotte hoogstens redelijk fatsoenlijk. Er zijn zoveel
anderen, je hebt niet zulke gelukkige ervaringen gehad dat is alles en
het is ook zo dat je jezelf er altijd voor hebt afgesloten met die
noodlottige illusie van je dat je alles helemaal alleen afkon.' En toen
zong ze met zachtaardige spot 'And the very strong man Kwasind and
he was a very strong man' 'ook al was die onverbeterlijke
zelfstandigheid niet altijd zo gelukkig,' besloot ze.
(vertaling: Martha Vooren)

VACATURE
LUST EN GRATIE, lesbisch cultureel tijdschrift, vraagt een
voortvarende administratieve medewerkster, die graag zelf-

standig werkt.
Taken: correspondentie, contacten met boekhandels,
administratieve werkzaamheden.
Tijd: twee dagen per week op ons kantoor. Geld kunnen wij niet
bieden (heel 'Lust en Gratie' werkt onbetaald), wel een goede
werksfeer.
Schrijven naar. 'Lust en Gratie', Postbus 4098, 1009 AB
Amsterdam of bellen, di., do. of vrij. overdag naar het secretariaat 020-925813.
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Daar hadden ze hem te pakken:
van de koude grond opgeraapt,
naar het bureau vervoerd.
Nu was het heel verkeerd gegaan.
Het zweet in zijn kostuum bevroren,
in zijn hoed in zijn hemd.
Het stond wit uit op zijn das.
Hij gaf geen antwoord.
Hij zat beleefd te wachten.
Hij zweeg beleefd.
Waarvan ze hem verdachten
weerspraken zijn papieren.
Ik breng hem naar huis,
zei een jonge inspecteur,
die net als iedereen
naar hem was komen kijken.
U ziet mij vaag,
zei de jonge inspecteur,
want liever keek U nooit meer.
Ik doe een gok: U lag te wachten.
Ja, zei de man, ik zweet en wacht.
Bent U de politiepsycholoog.
Wat wilt U van mij - ik nat, U droog.
Raad, zei de jonge inspecteur.
Mijn liefste zuster zweet en wacht,
haar ogen staan gedraaid naar binnen.
Ik kan haar niet helpen,
maar U, misschien...

71

72

Uw zuster, zei de man,
en alles vanaf het begin.
Mijn verschijning geeft U hoop,
maar voorzichtig. Hij kan vals zijn.
Mijn familie, zei de jonge inspecteur,
is bijzonder levendig.
Dat komt, mijn vader heeft bedrijf aan huis.
Hij is tandtechnieker.
Een glorieuze man,
never a dull moment - nee nooit.
Hij vijlt, hij zaagt,
jongleert met tanden,
is echt niet te beroerd om spaans te dansen met een gebit als castagnet.
Ook moeder in de billen knijpen,
dat geeft getier.
Brullen en schreeuwen.
Vrouwenhaar is niet veilig.
Feestartikelen, bruisende suiker,
voor in de koffie.
Of klontjes, waar een skeletje in zit.
Kortom; een orkaan van een man.
Nu kunnen wij dat allemaal wel hebben.
Behalve mijn zuster.
Ze is nooit zijn lieveling geweest,
terwijl dat voor de hand lag ze is zijn enige dochter.
Ze was zo stil, hij haatte haar.
ze liep door ons huis als een verwijt,
een mooi nonnetje en lief voor dieren.
Toen ze tanden wisselen moest,
ze was zes jaar, heeft hij haar geopereerd.
Als grap leek hem dat leuk,
maar ik zag heel goed, dat hij,

met groeiend venijn,
mijn arme zusje demonteerde.
Hij heeft haar weer in elkaar gezet en moeder gerustgesteld, dat het niet gaf.
Ach, moeder zat te lachen,
het kon haar eigenlijk niet schelen.
Mijn zusje was een stil kind,
na deze grap veel stiller.
En U, zei de man,
hebt altijd een zwak voor haar gehad.
U zag het zwijgen en het zweten,
en zocht haar - als ze in een hoek lag.
Ja, zei de jonge inspecteur,
en nu is zij twintig jaar geworden.
Zij wacht nog steeds en ik weet niet waarop.
Vertel het mij, U moet het weten.
Vertellen wat ik weet, zei de man,
dat is zo wat. U ziet hoe ik zweet,
maar ik kan het proberen.
Het begon toen ik wees werd.
Vader verdronk bij de watersnoodramp.
Ik heb hem nooit gekend.
Moeder stierf - ze was toch wel gestorven maar anyway, zonder ouders waren we
nu verlaten, men bracht ons naar een tehuis.
Ik had een broer, we hielden het uit.
Maar de juffrouw van de linnenkamer,
eén vrouw met sentimenten,
achtervolgde mij al snel.
Nu kan ik jouw moeder zijn, zei ze.
Ik was een stil kind.
Ik schudde mjin hoofd: nee. nee. nee.
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Ik schudde mijn hoofd drie weken.
Toen heeft ze mij leeggehaald,
en gesteven, gestreken en geperst.
Gekaakt als een haring, kan men zeggen,
en ingelegd. Ik werd nog stiller.
Maar - mijn broer sprak voor mij.
Na zijn ontijdige dood,
hij viel van de trap bij de wasserij,
lag ik verbijsterd op de grond.
Ze raapten me op maar algauw lag ik weer.
Ook ik had een val gemaakt,
dat voelde ik, en als ik die val nu maar
kon afmaken, door te gaan liggen,
zou ik vanzelf ook sterven.
Want ik miste iets vanbinnen,
iets weeks - met draden en knopen zo stelde ik het mij voor.
Ik heb mijn broer op willen graven,
want deelden we het zijne niet?
Maar - alles is gesleten.
Ik heb diplomaas en een baan.
Soms echter komt het terug.
Dan geef ik toe. Dan ga ik liggen.
De val, de dood. Want wie weet:
misschien komt hij wel.
En het zweet, dat is te begrijpen,
ik ben leeg, elk woord voed ik
met niets, ik spuw het op,
een pijnlijke inspanning die ik liever vermijd.
Ik woon alleen. Ik kan niemand hebben.
I k werk op een kantoor.
De vrouwen achtervolgen mij,
de typistes. Maar ook in de tram,
zomaar, vrouwen.
Nu ziet U zelf wel, dat ik een mooie man ben.

Een zweter, maar een mooie man.
U heeft veel weg van een filmster,
zei de jonge inspecteur, maar ik dacht,
dat U een vrouw had. Bij het binnenkomen
zag ik daar, in die stoel, het voorpand van een trui.
Die trui, zei de man bitter,
brei ik zelf. Om mijn collegeas te verneuken.
Ik heb een verloofde verzonnen, voor de rust,
en over een paar weken heeft ze hem af.
Ik ben kapot, zei de jonge inspecteur,
want U heeft me verteld wat ik niet wist.
Ze wacht op de dood, mijn arme zuster,
en U lacht.
Mijn beste jongen, zei de man,
kunnen wij, uw zuster en ik,
op iets beters wachten?
Ik ben altijd gelukkig als ik weer lig.
Ik zal haar vertellen dat U bestaat,
zei de longe inspecteur, en alstublieft,
bezoekt U haar.
Dat ze weet, dat ze niet alleen is
Wel, zei de man, zo gek is dat niet bedacht.
Uw zuster en ik, wij hebben elkaar niets te vertellen
Het zou rustig zijn, zo wat te zitten,
met zijn tweeën, toch alleen
Maar ga nu, longe vriend,
ik ben uitgedroogd en moe
Ik geloof ook nauwelijks meer,
dat ik niet droom.
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de man had niet gedroomd.
Een week later zat hij naast haar,
in de voorkamer, terwijl de familie joelde.
Na twee uur zwijgen vertrok hij.
En, vroeg de jonge inspecteur,
is zij niet mooi?
Ze is mooi, zei de man,
maar wat meer is - ik kan haar verdragen.
Zo ging het die winter.
Ze zaten naast elkaar en zwegen.
Af en toe schonk zij hem,
schuchter, een dankbare blik.
Maar de vader werd gek.
ik hou het niet meer, brulde hij,
en sloeg in de voorkamer een plant van tafel.
Lazer op, ga trouwen jullie, wat een ellende.
Ze keek hem aan, de man.
Hij keek haar aan.
Ze knikte, bijna vrolijk.
En zo zijn ze getrouwd.
Het eerste, wat ze hem zei,
was dit: en je doet het met mij,
dat wil ik, daar is trouwen voor.
Hij deed het en het ging heel goed.
Het was stil in hun huis,
ook toen hun zoon in zijn wieg lag.
Een kind, zei ze, maakt geen lawaai,
als moeder er altijd is.

De man twijfelde, maar het leek waar.
Zijn zoon lachte, en knorde zacht.
Stil geluk verdrong zijn twijfel.
Van de typistes kreeg de man een rammelaar.
Maar hij bezag zijn vrouw.
Ze fluisterde tegen het kind,
en zweette niet. Haar ogen,
eens naar binnen gekeerd, draaiden terug.
Ik moet even naar moeder, zei ze op een avond,
om de wol. Haar moeder.
Dat katijf, waarvan hij haar gered had.
Ze vertrok, als een gewone vrouw.
Voor de kinderkamer heeft hij gestaan.
Zou hij haar wegsturen. Met de jongen.
Maar dan was hij haar kwijt.
Hij hield van haar - en hij hield niet van haar.
Hij heeft het kind, voorzichtig,
het werd niet wakker, het voelde niets,
zorgvuldig leeggehaald.
En met een lippenstift verfde hij het bij.
Later zag zijn moeder hem.
Een gewone vrouw, in slaapkamerlicht.
Bij die zachte schijn was ze tevreden.
Van zijn vader had hij zijn gezicht.
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DE SCHAAMTE
VOORBIJ?
ANALYSE VAN A. MEULENBELTS
LAATSI': ROMAN
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Anja Meulenbelt heeft een nieuwe roman geschreven: `Alba',
met als thema de blinde passie van de ik-persoon voor een
wat oudere man, Daniel. De formule voorin een roman
waarmee schrijfsters/schrijvers gewoonlijk aangeven dat het
om fictie gaat, is bij Meulenbelt wat eigenaardig uitgevallen.
`Hoewel de ervaringen van de hoofdpersoon in dit boek niet
geheel onbekend zijn aan de schrijfster, is dit geen
autobiografie. De schrijfster heeft de vrijheid genomen
gebeurtenissen om te keren en mensen bij elkaar op te tellen
of van elkaar af te trekken. Gelijkenis met bestaande
personen is daardoor noch toevallig, noch bedoeld.' Het is
duidelijk dat Meulenbelt graag over zichzelf vertelt. Daar is
niets op tegen, daarom begrijp ik niet waarom zij zo moeilijk
doet. Het wereldbeeld en de ideeën van de ik-persoon
vertonen volgens mij een treffende overeenkomst met die van
de schrijfster. Enkele aspecten daarvan wil ik nader
onderzoeken. Ik ga in mijn artikel niet verder in op Meulenbelts
beschrijving van de liefdesverhouding met Daniel. Wat mij
veel meer bezighoudt is de relatie van de ik-persoon tot
zichzelf en de vrouwenbeweging, haar opvattingen over
vriendschap tussen vrouwen, haar beschrijving van de relatie
met Martha en de lesbische liefde in het algemeen.
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Onbewustheid

Het is opvallend hoe vaak de ik-persoon niet in de gaten heeft wat er
met haar aan de hand is. Het schijnt dat nieuwe situaties,
gebeurtenissen haar worden aangedaan, ze overkomen haar.
Toen ben ik blijven slapen. (bij Daniel, C.B.) Ik kijk naar Martha. Die
slikt. En zegt dan, dat is leuk voor je. Ik had het wel gedacht hoor.
Achteraf blijkt iedereen het te hebben zien aankomen. Martha, Daniels
vriendin, Dorian. Daniel zelf. (de lezer/es trouwens ook, C.B.) De enige
die niks in de gaten had was ik.' (pag. 9)
In een gesprek met haar therapeute eenzelfde voorval. `Je hebt een
relatie uitgezocht die spannend genoeg is om veel oude emoties naar
boven te laten komen, en veilig genoeg om ze uit te kunnen sorteren,
zegt Hilde. Uitgezocht, sputter ik. Het is gewoon gebeurd.' (pag. 70)
Tijdens een ontmoeting met Dorian, de ex-vriendin van Daniel, laat
Meulenbelt de ik-persoon zeggen: 'Dorian was bits tegen me. Ik zocht
er niets achter. Toen nog niet. Veel vrouwen zijn bits tegen me zonder
dat ik weet waarom precies, om iets wat ik heb geschreven, om iets
wat ik heb gedaan als feministe, ik ben daaraan gewend. Maar Dorian
was slimmer dan ik, die zag iets aankomen wat ik niet wilde weten.'
(pag. 33)
De ik-persoon laat zich voortdurend meedeinen op golven van
emotionaliteit zonder zich af te vragen wat haar eigen aandeel is in de
ontstane verwikkelingen. Het is de onbewustheid van de ik - persoon
die de 'onbegrijpelijke', c.q. 'onverwachte' gebeurtenissen veroorzaakt en niet de mensen om haar heen. Zolang zijzelf daaraan niets
verandert, blijft ze slachtoffer van haar eigen onbewust gedrag.
Strenge Moeder

Alsof zij niet op de hoogte is van de tientallen stromingen binnen het
feminisme, spreekt de ik-persoon steeds over de vrouwenbeweging
(cursivering van mij) aan wie zij de functie geeft van de Strenge
Moeder, die haar kind voortdurend voorhoudt hoe zij als zich `als
schrijfster die toevallig ook feministe is' (pag. 52) moet gedragen.
Herhaaldelijk rechtvaardigt de ik-persoon haar eigen doen en laten: `Ik
ben geen bezit van de beweging. Ik ben geen rekenschap
verschuldigd. Ik hoef geen toestemming te vragen. Heb ik me aan een
huwelijk ontworsteld, en aan de patriarchale conventies om me
opnieuw voor te laten schrijven hoe ik me gedragen moet?' (pag. 52)
In een andere passage zegt de ik-persoon: 'Ik leer om te gaan met
de starheid van de verwachtingen van mensen die denken dat ik
eeuwig blijf zoals ze me hebben aangetroffen in De Tweede Zonde.

Alsof ik ze in de steek laat bij elke verdere ontwikkeling die ik
doormaak, alsof elke verandering in mijn eigen leven verraad is.' (pag.
18) Rancuneus en verbitterd laat de ik-persoon zich uit over de hele
vrouwenbeweging, die - en nu richt ik mij tot de schrijfster - de arme
Meulenbelt maar veroordeelt en wil bezitten. Ik krijg het gevoel dat er
iets heel anders aan de hand is. Want hoe hadden we Meulenbelt
eigenlijk aangetroffen in `De Tweede Zonde', lees: 'De schaamte
voorbij'? Als een vrouw die zich losmaakt uit een verstikkend huwelijk,
als een heterofeministe die - in adolescente euforie - een lesbisch
bestaan ontdekt, maar ook nog vlinders in haar buik kan krijgen van
een man. Van mij mag ze, maar Meulenbelt zèlf schijnt er zich nogal
ongemakkelijk onder te voelen. `Hoe zal dat nou vallen?' hoor je haar
denken over de bladzijden van 'Alba', 'dat ik nu weer hetero word?'
Iedereen die 'De schaamte voorbij' goed gelezen heeft, weet dat
Meulenbelt de deur naar heteroliefde altijd heeft laten openstaan,
maar kennelijk voelt ze zich daar schuldig over. In feite heeft zij last van
haar eigen gedachten met als gevolg de nodige schuldgevoelens die
zij projecteert op de Strenge Moeder. Zij voelt zich ambivalent naar
mannen en vrouwen, dat is heel begrijpelijk, daar hebben meer
mensen -ikzelf ook - last van. Met geen woord rept ze over de politieke
betekenis om van een langdurige, lesbische relatie weer in de armen
van een man te vallen. En de publieke opinie hoort dat maar al te
graag. Daarmee spant Meulenbelt - of ze wil of niet - de publieke
opinie voor haar persoonlijke karretje. De roman had aan betekenis
gewonnen, als de schrijfster over haar ambivalentie had geschreven,
dan had ze haar integriteit bewaard. Maar ze heeft zich helaas laten
verleiden tot een doorzichtige projectie op de vrouwenbeweging.
Vriendinnen

Onthullend vind ik hoe Meulenbelt de vriendschappelijke relaties van
de ik-persoon met vrouwen beschrijft. Ik moest onwillekeurig denken
aan haar lezenswaardige essay: 'De ekonomie van de koesterende
funktie l , waarin zij helder uiteenzet hoe groot het aandeel is van
huisvrouwen in de reproduktie van de arbeidskracht door haar partner
zowel lichamelijk als geestelijk te verzorgen, op te vangen en te
stimuleren, zodat hij/zij het werk (met plezier) volhoudt.
Daniel vraagt aan de ik-persoon waar zij haar ondersteuning
vandaan haalt, want ze leeft toch ook alleen zoals hij? En ze laat hem
weten: 'Een netwerk, bijna allemaal kennen ze elkaar weer, als de een
1 Anja Meulenbelt `De ekonomie van de koesterende funktie', in 'Te Elfder
Ure', nr 3, Amsterdam,
1975, pp 638-675
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niet beschikbaar is dan de ander wel, stuk voor stuk kan ik ze midden in
de nacht opbellen als ik bang word, omdat er een kerel geprobeerd
heeft mijn slaapkamerraam binnen te stappen, of als mijn sombe rt e
over me heen valt, onverwacht, door een kleine aanleiding. En omdat
ik weet dat ik ze kan bellen, hoeft het nooit. Werk en vriendschap door
elkaar heen, ik kan me verheugen op vergaderingen en werkgroepen
omdat het vrouwen zijn die me kennen, van jaren terug, voor wie ik
geen schijn hoef op te houden, en die al aan me zien dat het niet goed
met me gaat nog voordat ik dat gezegd heb.' (pag. 50)
De kwaliteit van de vriendschap met vrouwen is in 'Alba' zeer mager
en eenzijdig gericht op emotionele opvang en verzorging. Volgens mij
omringt de ik - persoon zich met pleegzusters - bloedwijn, die zij
vriendinnen noemt. Vrouwen weten van elkaar dat zij door haar
socialisatie uitblinken in empathie, zorgzaamheid en emotionaliteit,
eigenschappen die ik waardeer maar niet per definitie aan vrouwen wil
koppelen. Vrouwenvriendschap bestaat volgens mij ook uit avontuur
en spanning, plezier maken met elkaar, intellectuele uitdaging, erotiek,
heftige ruzies en spirituele ervaringen. Tevergeefs heb ik daar naar
gezocht in de roman `Alba'.
Martha

Ook haar lesbische relatie met Martha bezorgt de ik-persoon
voornamelijk kommer en kwel. Ze heeft het over haar `weekend
huwelijk'. (pag. 52)
Voordat de beide dames op vakantie gaan bekennen zij elkaar weer
iets met een man te hebben. 'We feliciteren elkaar om zoveel
volwassenheid, we kunnen dit wel aan. En waarom ook niet. Het is
volstrekt symmetrisch, zij een vriendje, ik een. Als kostschoolmeiden
zitten we te giechelen in de auto.' (pag. 11)
Tijdens de vakantie zijn beide dames vermomd als twee
onderwijzeressen. (pag. 16) `Ik ben onzichtbaar met mijn oude
mannenoverhemd, zonder make-up en met mijn haar in een slordig
staartje.' (pag. 12 e.v.) Het zou niet in mijn hoofd opkomen mezelf zo te
definiëren. Maar de ik-persoon kijkt door de ogen van mannen naar
zichzelf en komt tot deze kleurloze beschrijving. Het samenzijn met
Martha is geen pretje voor de ik-persoon: saaiheid, oppervlakkigheid
en frustraties voeren de boventoon. Zelf zegt ze daarover: 'Hoe lang
leven we al zo, zo bijna langs elkaar heen? Is het gemakzucht van
haar, van mij, dat we elkaar zo laten, elk met onze eigen gedachten, zo
weinig gedeeld? Het kwam me uit, jarenlang, een relatie die zo weinig
eiste. Aangename gewoontes, aangenaam gezelschap voor op reis.
We koken graag voor elkaar. We reizen graag samen. Maar wat is er

nog meer? Ik ken dat vage gevoel van teleurstelling, het is er vaker
geweest. Maar elke keer spreek ik mezelf toe; dit is wat je overhoudt
van een relatie van jaren, als de eerste passie weg is. Wees er blij mee,
meid. Of wil ik dan terug naar de pijnlijke en destructieve verhoudingen
zoals ik die kende, fel en altijd onmogelijk en kort? Ik word ook niet
jonger.' (pag. 113 e.v.)
Nog pijnlijker wordt het als de ik-persoon de intensiteit en de waarde
van haar relatie met Martha en Daniel vergelijkt. `Ik maak ruzie met
hem, zeg ik. Als hij te laat komt en ik al een uur op hem heb zitten
wachten.' (pag. 70) Verderop in het gesprek met Hilde, haar
therapeute: 'Wat doet Daniel als jij kwaad bent, vraagt ze. Die blijft
zitten, zeg ik. Of hij komt gewoon weer terug. Daar had je niet op
gerekend, niet? vraagt Hilde.' (pag. 71)
In hetzelfde gesprek met Hilde vertelt de ik-persoon ook over
Martha. 'Met Martha heb ik bijna nooit ruzie. Een keer valt ze uit dat ik
me teveel laat gaan, in dat eerste jaar, als ik haar iets vertel over
Daniel. Dan vertel ik haar maar niet veel meer, ze vraagt er ook niet
naar.' (pag. 71)
Tijdens haar vakantie met Daniel herinnert de ik-persoon zich haar
samenzijn met Martha op diezelfde plek. 'Toen het nog niet zo vuil was
zat ik hier met Martha. Ik weet nog precies dat toen de eerste dunne
plekken in de relatie zichtbaar werden, maar weet ook nog dat ik dat
alleen probeerde te verwerken. Met Daniel heb ik in de paar jaar dat we
elkaar nu kennen meer ruzie gehad dan in al die jaren met Martha bij
elkaar. Maar het lijkt alsof elk conflict dat we uitvechten de
fundamenten onder een gezamenlijk gebouwde geschiedenis verstevigen, niet verslijten.' (pag. 112) Wat mij buitengewoon irriteert is
het hardnekkig zwijgen van de ik-persoon over haar eigen aandeel in
de conflicten met Martha, die hun verwijdering tengevolge heeft.
Martha wordt afgeschilderd als een saaie burgertrut bij wie zij zich
schuldig en overspelig voelt, omdat ze in gedachten voortdurend bezig
is met haar minnaar Daniel.
De - in verhouding tot het hele verhaal - vrij lange passage over
Martha's rugkwaal tijdens hun vakantie en de zorgzaamheid waarmee
zij door haar vriendin wordt omringd, wekken onwillekeurig gevoelens
van sympathie op voor de ik-persoon. Bijna zou de lezeres/lezer
vergeten dat zij Martha nogal smakeloos de volle verantwoordelijkheid
geeft voor het mislukken van hun liefdesrelatie. Tenslotte verdwijnt
Martha geruisloos uit haar leven en de ik-persoon kan het niet nalaten
zichzelf weer buiten schot te houden: 'Martha was opgestapt, en met
achterlating van zo'n waslijst van achterstallige rancune dat het idee
dat we tenminste nog gewoon vriendinnen zouden kunnen zijn al heel
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snel was vervluchtigd.' (pag. 51 e.v.)
De politiek van kwaliteit en keuze
Waar gaat het eigenlijk om in de vergelijking van deze beide relaties?
Nièt om de tegenstelling homo/hetero, maar om de kwaliteit van de
relaties. De grote inzet en gedrevenheid die Meulenbelt de ik-persoon
in haar verhouding met Daniel aan de dag laat leggen, staan in scherp
contrast met de gemakzucht, onverschilligheid en onbewustheid in
haar relatie met Martha. De lesbische relatie schijnt niet van wezenlijk
belang te zijn geweest, de politieke context ervan wordt verzwegen.
Nergens wórdt de overgang van lesbisch naar hetero geproblematiseerd, maar plotseling is Meulenbelt terug van weggeweest. Met een
dergelijke voorstelling van zaken ondersteunt Meulenbelt het hardnekkige vooroordeel dat liefdesverhoudingen tussen vrouwen van
inferieure kwaliteit en betekenis zijn, vergeleken met heteroseksuele
liefde.
Als dit alles is wat overblijft van Meulenbelts lesbische periode, die
zij zo kritiekloos en euforisch beschreef in 'De schaamte voorbij', dan
vermoed ik dat zij die heeft gebruikt om te genezen van de pijn die haar
door mannen werd aangedaan. Het komt mij voor dat veel heterofeministen flirten met de lesbische liefde en hetzelfde doen als
Meulenbelt. Ook binnen de vrouwenbeweging heeft de economie van
de koesterende functie er heel wat toe bijgedragen om het geknakte
zelfvertrouwen van menige heterovrouw op te vijzelen, waardoor zij
weer in staat is de strijd/liefdesrelatie met man of vriend aan te gaan
c.q. voort te zetten.

De lesbische liefde in het algemeen
Naast de beledigende woorden aan het adres van Martha heeft de ikpersoon ook nog wat in petto voor de lesbische liefde in het algemeen:
`(...) wat er ook verder gebeurt, houden van een vrouwenlichaam kun je
net zo min verleren als fietsen, maar ik heb geen neiging om alleen nog
te verkeren in damessalons en mijn liefdesleven ondergeschikt te
maken aan de anti- patriarchale strijd.' (pag. 18 e.v.)
Meulenbelts vergelijking tussen houden van een vrouwenlichaam
en fietsen is behalve dom en lachwekkend ook schaamteloos
seksistisch: alsof een vrouwenlijf een ding is waarop je een aantal
vaste handelingen verrichte En de politieke betekenis van deze
'handelingen' ziet zij voor het gemak maar even over het hoofd. Haar
kennis over en ervaring met de lesbische liefde is van een bedroevend
gehalte dat veel vrouwen met haar gemeen hebben.

In het tweede gedeelte van het door mij aangehaalde fragment gaat
Meulenbelts ik-persoon weer in de verdediging, dit keer tegen de
lesbische wereld, waarover zij vreemde ideeën koestert, getuige haar
angst om voorrang te moeten geven aan de strijd tegen het
patriarchaat in plaats van je minnares te beminnen. Weet zij nog
steeds niet dat de meeste lesbiennes het patriarchaat links laten
liggen en haar energie steken in andere vrouwen om daarmee een
eigen cultuur te scheppen, soms tegen de verdrukking in? Dat
betekent overigens niet dat zij niet dagelijks met de onderdrukkende
heteronormen worden geconfronteerd. Waarom grijpt Meulenbelt
iedere gelegenheid aan om vrouwen zo ongunstig mogelijk af te
schilderen, waarmee ze de publieke opinie over feminisme haar eigen
excuusfabriek binnenloodst? (Wat zijn die feministen toch een
lelijkerds, dat zij willen dat Meulenbeltje potteus blijft. Het zijn ook
allemaal potten nietwaar?) Het lijkt De Telegraaf wel.
Ze beschuldigt en klaagt aan en groeit uit tot een haast
ongeëvenaard lijdend onderwerp. Waren het eerst de mannen die
haar het leven zuur maakten, (zie 'De schaamte voorbij') nu zijn het
(feministische) vrouwen aan wie zij ten prooi valt. Wordt het niet de
hoogste tijd voor Meulenbelt zichzelf aan een kritisch onderzoek te
onderwerpen, zodat ze erachter komt waarom zij altijd anderen de
schuld geeft?
Het feminisme voorbij?

Wie na het lezen van de roman zich nog de moeite getroost om ook
een blik te werpen op de achterkant van het boekomslag, wordt
geconfronteerd met twee tendentieuze vragen: 'Is er nog liefde na het
feminisme? En welke liefde?'
Wie ze gesteld heeft, de auteur of de uitgeverij doet niet ter zake.
Duidelijk is dat ze vanuit heteroperspectief en vijandigheid naar het
feminisme zijn geformuleerd. Er wordt gesuggereerd dat het
feminisme (welk?) voorbij is. Ja, het feminisme van Anja Meulenbelt is
blijkbaar verleden tijd, al zal ze dat zelf nog niet weten. Verder wordt het
feminisme in diezelfde vraag er ten onrechte van verdacht de liefde te
doden. Hier komt de angst van veel hetero's om de hoek kijken, maar ik
kan ze geruststellen: na het Meulenbeltiaans-post-feministischtijdperk is er de-met-ingebouwde-handicap-en-onwaarschijnlijkeliefde tussen man en vrouw. Zij vormen samen de hoeksteen van onze
Iaat-kapitalistische, patriarchale maatschappij.
Rest mij nog te zeggen dat ik de weigering van uitgeverij Sara om de
roman van Meulenbelt in deze vorm te laten verschijnen, waardeer.
Een vrouwvijandig boek als 'Alba' hoort niet thuis bij een feministische
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uitgeverij.
Ik wens Anja Meulenbelt toe, dat de dageraad waarin haar
bewustzijn zich momenteel bevindt, spoedig plaats maakt voor een
heldere dag.
Carla Brunott
Met dank aan Maaike Meijer,
1 een dierbare vriendin en Rieke van de Vi^f ei k^ e, mijn geliefde minnares,
voor de inspirerende gesprekken

Kongresbundel

Lesbies Gezond
Half maart komt n herdruk uit van
de kongresbundel "Landelijk Kongres
Lesbies Gezond". In de bundel vindt
u ervaringen, verhalen, skripties, onderz oe ken,
foto's en tekeningen van lesbiese verpleegkundigen,

artsen, therapeuten, docenten, ziekenverzorgsters,
maatschappelijk werksters, astrologen, tandartsen,
groepsleidsters, fysiotherapeuten e.a. Het verslag
van de kongresdag is in de map opgenomen evenals
adres- en literatuurlijst. De bundel is + 165 p. dik
en is te koop in de vrouwenb oe khandels voor f 20, -•
,

Carla Brunott (1938). Initiatiefneemster tot het oprichten van dit
tijdschrift. Belangrijke drijfveren in haar leven waren en zijn:
ondernemingslust en liefde voor vrouwen. Zij is een work-aholic,
hedoniste, diehard, manager eerste klas met gevoel voor theater.
Bemint de duinen, de poëzie en haarzelf. Eeuwig op zoek naar een
voorlopige waarheid.
May van Sligter (1942). Vertaalster; leeft met twee katten en een
schrijfmachine; vindt de gelijkheidsideologie in vrouwengroepen een
bron van ellende; is ervan overtuigd dat de potteuze mid-life crisis
bestaat; zoekt naar aanknopingspunten.
Jules Deckwitz (Amsterdam 1952). MMS Bergen (nh) 1970,
neerlandistiek Amsterdam 1976. Dichter. Tevens korte verhalen,
columns en boekbesprekingen.
Komt voort uit welvarende familie, waar brigadiers zichzelve
arresteren, overledenen door het sleutelgat adviezen schreeuwen, en
vaders het kleinste stukje vlees krijgen.
Renée Steenbergen, 23 jaar. Studeert kunstgeschiedenis aan de

Universiteit van Amsterdam sinds vier jaar. Vormt daar samen met vijf
andere vrouwen een `school' die zich bezighoudt met vrouwen (en)
kunst en het vrouwelijk schrijven. Kandidaatsskriptie: 'Romaine
Brooks, of een verbeelding van lesbiennes. Een waarnemingsproces.'
Redaktrice bij Homologie. Organiseert tentoonstellingen in vrouwenrestaurant Orka la Rose te Amsterdam.
Gertrude Stein (3 febr. 1874-27 juli 1946), dichteres en prozaïste,
studeerde medicijnen m.n. hersenanatomie. Noemt zichzelf een van
de drie genieën die zij gekend heeft. Haar huis in Parijs vormde vele
jaren een cultureel middelpunt voor onder andere de 'lost generation'.
Martha Vooren (29-5-1943, Rotterdam). Vertaler, kok, leegloper.
Zou het liefst in een wolk gekleed gaan.
Anna Cirkel (1956), fotografe, fervent reizigster, kapster van de
beweging.
Annettje Huizinga (1954). Schrijft zich door dit bestaan. Verder niets.
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Meryl Altman en Julie Abraham ontmoetten elkaar op Columbia
University in New York City, waar zij beiden Engelse literatuur
studeerden.
Meryl Altman (1959) groeide op in de buitenwijken van New York.
Bezocht het Swarthmore College, een kleine 'liberal arts school' in
Pennsylvania. Zij schrijft haar proefschrift over H.D. in de context van
andere modernistische Amerikaanse dichters uit haar tijd. Heeft ook
over Djuna Barnes geschreven en over de ideologie van populaire
seksliteratuur van de jaren zestig. Houdt zich verder bezig met
feministische discussies over de hervorming van het curriculum aan
de universiteit en voert strijd tegen de censuur. Stemde niet op Ronald
Reagan en is tegen de plaatsing van kruisraketten waar dan ook.
Biografische gegevens over Julie Abraham volgen in nummer 6 van
Lust en Gratie.
Het hier gepubliceerde essay van Meryl Altman en dat van Julie
Abraham in nummer 6 werden oorspronkelijk als paper gepresenteerd
op de zesde Berkshire Conference on the History of Women, Smith
College van 1-3 juni 1984. Zij vormden een onderdeel van het
onderwerp: 'Clio Liked Olivia: The Lesbian Writer and Literary History.'
Godelieve Smelt, geboren 31-3-1951 te 's-Gravenhage, wonende te
Amsterdam (tel. 020-832510).
Opleiding: Rietveld Academie. Beroep: schilderes en grafica.

Maak nu kennis
met de complete
Adrienne Rich
Bloed, Brood en Poëzie
Essays 1971-1984
In deze eerste Nederlandse overzichtsbundel van het werk van
Adrienne Rich maken we kennis met haar grote veelzijdigheid. Met
haar essays over Jane Eyre, Emily Dickinson en Elizabeth Bishop verplaatst zij zich in de levens van bekende vrouwen.
Hetfascinerende daarbij is datzij hen behandeltalstijdgenoten, en hen
daarmee verlost uit hun historisch isolement. Ze worden bij Rich
exemplarisch voor een overlevingsstrategie, die vrouwen vandaag de
dag nog steeds kunnen kiezen.

Prijs f 29,50

Een keuze uit de gedichtenl95O -1984
vertaling en inleiding: Maaike Meijer
Maaike Meijer koos voor deze Nederlandse vertaling van de poëzie
van Adrienne Rich ruim honderd gedichten uit haar rijke en veelzijdige
oeuvre. Als richtsnoer bij haar keuze gold de persoonlijke ontwikkeling die de dichteres vanaf de jaren vijftig tot nu toe doormaakte, en
waarvan zij in haar poëzie op betoverende wijzegetuigt. Rich chronologisch lezen is de geschiedenis van voortdurende verandering lezen.
Haargedichten werden in deVerenigde Staten alsgebeurtenissen in de
literaire wereld ontvangen.
Prijs f 24, 50
Verkrijgbaar in de boekhandel.
Feministische Uitgeverij Sara

VROUWENKULTUUR
Volkshogeschool 'Noord Brabant' in Oisterwijk
organiseert een aantal weekenden en een zomerweek rond het thema vrouwenkultuur.
15 - 17 maart: Vrouwenkursus
'Het verhaal van je lichaam'
Kosten: f 125,- p.p.
26 - 28 april: Dichterlijke vrouwen, weekend
over vrouw en poezie.
Begeleiding: Christien Quispel
Kosten f 125,- p.p.
26 - 28 april: Muziek weekend
Begeleiding: Joan Bulder
Kosten f 125,- p.p.
15 - 18 mei:

Feministische Spiritualiteit
Begeleiding: Christien Quispel
Gastdocente: Amelie Picard
Kosten: f 200,- p.p.

15 - 19 juli: Zomerweek Vrouwenkultuur
Inspiratie & Produktie
Begeleiding: Christien Quispel
e.a.
Kosten: f 325,- p.p.
Individuele korting voor alle kursussen is
mogelijk.
Inlichtingen en opgave:
Volkshogeschool 'Noord Brabant'

Kievitsblekweg 18
5062 SV Oisterwijk
Tel: 04242 - 83028
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tweemaandelijks feministies .,ijdschrift

Eind februari komt nr. 25 uit: DE ONDERGANG VAN DE
FEMINISTIESE MORAAL.
Artikelen:
—mythen, symbolen en verbeelding
—welingelichte vrouwenkringen: feminisme op,de radio
—wordt het feminisme liberaal?
—de mythiese zwarte vrouw
—carrousel van de herkenning: 8 feministiese identiteiten
Abonneer je door 27,50 te storten op giro 1741515 t.n.v. Katijf,
Postbus 16572, Amsterdam, en ontvang als welkomstgeschenk
het boek `Want zwijgen biedt geen bescherming, portretten
van zwarte schrijfsters, uitgave Katijf.
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E EN FEMME FATALE

VOOR VROUWEN

In het dubbeldikke maartnr:

• Prostitutie: hard werken in San Francisco • Is rugby leuker dan seks? • In-

cerviews: de beschadigde dienstkleding van agent Els Thissen; Sarah
Schulman - een Jiddische lesbo in Brussel; Betty Paërl en de dubbele dildogordel • Theater: Peggy Shaw & Lois Weaver • En verder: Eileen Gray; Zelfverdediging Lees - Alice Walker en Onder mannen, onder vrouwen; Kort Haar
- adressen, oproepen en be ri chten;
strip (60 pagina's)
Diva verschijnt tweemaandelijks en
kost in de boekhandel f 5,25. Voordeliger is een abonnement: f 29,45 voor 6
nummers.
BON
Noteer mij als abonnee en ik ontvang

gratis: HET LEVEN ZELF, boekje van

Wij maken vertalingen van brieven, romans,
rapporten, tijdschriftartikelen, scripties enz.
Ook corrigeren en redigeren van teksten.
Vertalingen naar en uit het Frans, Duits en
Engels; andere talen op aanvraag.
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BRON

Maaike Meijer en Dorian Riethaar.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:

OPSTUREN NAAR:
Diva, Postbus 10642
1001 EP Amsterdam.
Ik zie
het maartnummer met
acceptgiro tegemoet.

vrouwenvertaalkoBektief

Postbus 4098
1009 AB Amsterdam

Telefoon: 020-925813

In verband met onze verhuizing zijn wij
moeilijk telefonisch bereikbaar. Even
geduld a.u.b.
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VROUWENBEWEGING

Ill

In haar betoog over moederliefde en het mannenstelsel laat Lily
E. Clerkx zien hoe Elisabeth Badinter de mythe van de onverschillige
moeder zelf schept.
Juriste, anarchiste, feministe, pacifiste; Clara Meyer-Wichmann werd
honderd jaar geleden geboren. Heikelien Venijn Stuart omschrijft
haar als iemand die vurig maar genuanceerd haar idealen beleed.

•

De familie is een broeinest van machtswellust, eenzaamheid,
wreedheid, incest en moord Maar, volgens Sjuul Deckwitz, Ivy
Compton-Burnett beschrijft het opgewekt cynisch.
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Verkrijgbaar in de betere boekhandels Of neem een abonnement,
schrijf
I hts f z2 3 erp)
jaar Bel 020-277054 of schrijf
naar LOVER,
sec
Keizersgracht
10,1015 CN Amsterdam
9

Alweer vijf jaar

Tijdschrift voor vrouwenstudies
Het

tijdsch ri ft wil bijdragen aan de ontwikkeling van een

feministiese wetenschapsbeoefening. Daartoe wordt

histories, empiries en theoreties materiaal aangedragen en
uitgangspunten en resultaten van onderzoek worden ter
diskussie gesteld — al dan niet rond een thema.
In boekbesprekingen, verslagen van bijeenkomsten en
aankondigingen van kongressen e.d. wordt informatie
verstrekt betreffende vrouwenstudies-aktiviteiten.
Een jaarabonnement omvat 4 nummers van ca. 130 blz.
en kost f 48,50. Voor studenten en anderen met een
minimum-inkomen geldt een gereduceerd tarief: f 38,50.
Losse nummers, in de boekhandel, f 16,50.
Abonnementen opgeven bij: Uitgeverij SUN,
Bijleveldsingel 9, 6521 AM Nijmegen, tel. 080-221700

Inhoud nummer 1:
Margret Brugmann, Christa Reinig, een amazone met de pen;
Christa Reinig, Stof en as; Maaike Meijer, De oorlog van de beelden.
Een inleiding tot de poëzie van Adrienne Rich; Dorian Riethaar, Zes
tekeningen; len Dienske, Geleefde werkelijkheid en betekenissen.
Over fenomenologie, vrouwenstudies en spiritualiteit; Christina
Maria Quispel en Mart J. Tobi, Waar gisteren; Elly de Waard en
Diana Blok, Strofen; Margret Brugmann, De gebrandmerkte vrouw.
Strukturele aspekten van heksenvervolging en de overname van
'heks' als feministische geuzennaam; Dora D., Minnaressen en
Motorguys. Reisbrieven uit de gordel van smaragd.
Inhoud nummer 2:
Elly de Waard, Over Emily Dickinson en de nieuwe tachtigers; Noor
van Crevel, Van vrouwen, tuinen en geheimen; Mary Schoonheyt en
Els Timmerman, Het innerlijk landschap. Veertien tekeningen; Jules
Deckwitz, Zeven gedichten; Ineke van Mourik, De borsten van
mevrouw Lozinski; Chris Voets, Zeven gedichten; Marianne Gossije
en Els Zuurdeeg, Nathalie Sarraute; Nathalie Sarraute, Het woord
Liefde; Roos de Lange, Afscheid. Acht tekeningen; Myriam DíazDiocaretz, Twee gedichten; Ruth Weber, Alles stroomt. Ecriture
féminine in een literaire en culturele context; Dora D., Peruaanse
passie en Canadese kou. Reisbrieven uit de Amerikaanse continenten.
Inhoud nummer 3:
Adrienne Rich, Een politiek van plaats; Willemien Gerstenhauer, Ik
hurk bij je zustertje. Een cyclus gedichten; Chris van der Hoek, Het
labyrinth van Ariadne. Het vrouwbeeld van Nietzsche in de
interpretatie van enkele moderne Franse filosofen; Lidy van
Marissing, Het naakt in het landschap; Elsa Wouters-D'haen,
Tekeningen.
Inhoud nummer 4:
Bernadette van Dijck en Maaike Meijer, Zwijgen zal ons niet
beschermen. Gesprek met Audre Lorde; Bernadette de Wit, De New
York Womens Salon. Opkomst en ondergang van een feministisch
ideaal; Eugenie de Munck, Twee gedichten; Megchel J. Doewina,
Fragment uit: Het Duikbootmysterie. Roman in wording; Cathar
Wertheim, Grafiek; Dora D., Sisterhoods in Singapore. Godin Guan
Yin en haar vegetarische tantes.
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R EDACTIONEEL
Naar buiten en naar binnen
In de kruimel tijd (wat is tien jaar op eeuwen onderdrukking?) die de
Verenigde Naties het vrouwenvraagstuk heeft toegeschoven, gaan
vrouwen er in de allerlaatste fase nog even fors tegenaan. De positie
van vrouwen is mondiaal gezien nog steeds belabberd - de positie van
lesbische vrouwen echter wordt nauwelijks besproken en mag in
officiële VN-stukken zelfs niet worden genoemd. Wie denkt dat het
woord lesbisch al in de kast van antiquiteiten en nostalgie kan worden
opgeborgen, leze vooral het stuk over de conferentie in Nairobi in dit
nummer van lesbisch cultureel tijdschrift Lust en Gratie. Wij vinden het
van het grootste politieke belang hier aandacht aan te besteden,
ondanks de aandacht die er in de vrouwenmedia al aan is gegeven.
Dichter bij huis was het poëziefestival dat op 27 en 28 april werd
gehouden in de Brakke Grond te Amsterdam (organisatie Stichting
Amazone). Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis traden
onder grote belangstelling dichteressen in zo grote getale naar buiten.
Een zeer indrukwekkend festival, dat zeker niet beperkt zal blijven tot
deze ene keer. In dit nummer van Lust en Gratie is werk opgenomen
van twee dichteressen die in de Brakke Grond optraden: Willemien
Gerstenhauer en Elly de Waard. Hun gedichten laten iets zien van de
diversiteit in thema en vorm van vrouwelijke dichters.

Het gedicht van Annettje Dia Huizinga dat in nummer 5 stond,
drukken wij opnieuw af omdat er een hinderlijke zetfout was
ingeslopen, waarvoor onze excuses.
In dit nummer vindt u ook enkele prachtige portretten van Jane
Bowles door Ellen van Eldik en een intrigerende impressie van Isabel
Hoving over Jane ('Mevrouw Bowles moet voorzichtig worden
gelezen, niet als een comfortabel verhaal'). Het wordt tijd dat de
excentrieke schrijfster, die met haar kleine oeuvre reeds jaren een select gezelschap bekoorde, een grotere schare bewonderaarsters
krijgt. Na de succesvolle opvoering van toneelstukken van en over
haar en het verschijnen van twee boeken in vertaling, organiseerde
Lust en Gratie in samenwerking met Van Ditmar Boekenimport en
uitgeverij De Bezige Blj op 18 mei een symposium over Jane Bowles in
Artis te Amsterdam.
Het Jane Bowles symposium in Artis, het poëziefestival in de Brakke
Grond, de VN-conferentie in Nairobi. Komt u ook zo weinig toe aan uw
innerlijk leven omdat de Grote Buitenwereld niet aflatend aan u trekt
en sjort? Lees dan de bijdrage van Andreas Burner. Deze bevat haar
notities voor een lezing die zij hield als onderdeel van een cyclus over
evolutie, georganiseerd door De Kosmos te Amsterdam. Het stuk
heeft derhalve een wat schematisch karakter, maar het leek ons
interessant deze nog ongepubliceerde tekst op te nemen, omdat het
handelt over een thematiek die tot dusver zelden in de feministische
literatuur aan de orde is gekomen.
Verder vindt u in dit nummer van Lust en Gratie een artikel over de
schrijfster Bryher. In het vorige nummer wijdde Meryl Altman het essay
'Kennis van het Grieks' aan de Amerikaanse dichteres H.D. (Hilda
Doolittle). Altman herschreef een fragment literatuurgeschiedenis
vanuit lesbisch perspectief. Zij liet zien welke wegen H.D. vond om zich
te profileren als vrouwelijke dichter, en hoe zij de Griekse
geschiedenis gebruikt als code om te verwijzen naar lesbische liefde.
Zoals Altman H.D. 'de-codeerde', zo decodeert Julie Abrahams in dit
nummer van Lust en Gratie het werk van Bryher, historica, schrijfster
van historische romans en gedurende veertig jaar vriendin en
levensgezellin van H.D. Deze twee stukken over H.D. en Bryher
behoren bij elkaar, en werden in Lust en Gratie nummer 5 samen
ingeleid door Ineke van Mourik onder de titel 'De alchemie van de
vriendschap'.
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JANE BOWLES
GEPORTRETTEERD
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De Amerikaanse schrijfster Jane Bowles (1917-1973) is één
van de nieuwe heldinnen van de beweging. Ze was een
grillige, fascinerende persoonlijkheid, die meer schrijfster was
dan dat ze daadwerkelijk schreef. Haar leven was even
excentriek als haar werk. Ze was getrouwd maar hevig
lesbisch, ze koos de meest onwaarschijnlijke minnaressen

uit, ze leefde (in Amerika, Parijs en Marokko) veel onder
vrouwen. Ze moet onweerstaanbaar grappig en warm zijn
geweest: 'a golden rebel'.
In Nederland begint haar roem zich pas vanaf 1983 te
verspreiden, door een prikkelend theaterstuk over haar leven
en werk ('Jane'), door opvoeringen van haartoneelstuk `In het
Tuinhuis', dat ook op de televisie vertoond werd, en door de
vertaling van 'Two Serious Ladies', haar eerste en enige
roman. Haar biografie (door Millicent Dillon) is sinds 1982 ook
in Nederland verkrijgbaar.
Toen Jane's roman 'Two Serious Ladies' in 1943 verscheen, waren de reacties helemaal niet zo positief In de
daarop volgende veertig jaar hebben lezeressen Ieren
wennen aan onconventionele verhaalstructuren als de hare.
We lezen Jane's boek nu binnen een context van vrouwenliteratuur en herkennen onmiddellijk thema's: wegbreken naar
autonomie; jacht op zelfkennis, op geluk, risico's van

10

zelfvernietiging. Dat het boek alle moraliteit mist was veertig jaar
geleden verwarrend, nu draagt het juist tot een enthousiaste receptie
bij.
Jane's roman heeft echter vanaf het begin een Reputatie gehad.
Haar literaire vrienden en vriendinnen waaierden hun lof ver in het
rond. De moeilijkheid van een reputatie is echter, dat zij doet
schuilgaan; Jane ging er tijdens haar leven al gewillig achter schuil en
ze ging er achter kapot; in 1957 kreeg ze een hersenbloeding en ze
stierf in 1973; na zestien zware jaren in en uit inrichtingen.
Jane heeft uiteindelijk maar weinig geschreven. Na haar in kleine
kring befaamde roman nog een toneelstuk en een paar (deels
onvoltooide) verhalen. Samen nog geen 500 bladzijden. Maar haar
zwijgen is misschien even veelzeggend als haar spreken; Angela
Grooten noemde haar een martelares van het probleem van elke
vrouw die het woord probeert te nemen in een wereld waardevrouw
van de cultuur is buitengesloten. Haar werk wordt desondanks
gelezen als het bevrijdende beeld van een levensstijl en een visie op
vrouwen, die zijzelf een tijdlang glorieus en zonder verontschuldiging
in praktijk bracht. Haar leven en werk zijn voor haar lezeressen
samengesmolten tot één schitterend verschijnsel: het fenomeen Jane
Bowles. Niet haar werk, maar dit verschijnsel is tenslotte gemeengoed
geworden. Haar teksten, zelfs de (wat critici noemden: volwassener)
latere verhalen, lopen gevaar als illustratie van het fenomeen gelezen
te worden. Er is bij mijn weten dan ook nog geen uitvoerige
literatuurwetenschappelijke studie van haar werk gemaakt. Maar haar
persoon wordt steeds opnieuw in beeld gezet; in theaterstukken, in
tekst, op foto's, op affiches, op schilderijen. Wat doet een vrouw
immers als een andere vrouw haar intrigeert?
Ze schildert haar portret.

Het portret

Ik zal je eerst vertellen hoe ze eruit ziet. Nee, ik moet het anders
zeggen: ik zal je het beeld dat je al kent omdat het in onze portretgalerij
hangt nog eens vertellen. Ze staat rechtop. Ze loert je aan met de
donkere glans van een gevallen engel. Haar rechterarm is gestrekt, ze
leunt tegen een deurpost. Tussen de vingers een sigaret. Ze heeft een
ronde, stevige hand. Het is heel stil Het brandt op die foto. Misschien
zijn het haar smeulende ogen. Het is vanwege de passie dat ze uit de
hemel gesmeten is, natuurlijk.
Herinner je je het? Maar op 22 februari zetten de suppoosten het beeld

op de kar met de van blijdschap blozende merrie ervoor. En dan gaan
we schreeuwend door de stad dagen, onze bloemenmandjes over de
juichende omstanders leeggooien, en buigingen maken yup yup yup,
happy birthday Jane. En als we haar weer in het museum terugzetten
is ze van gips. Hardgelakt.

Love is the most important thing in life

Ik weet niet hoe je van dode Jane Bowles moet houden. Ik weet dat
een vrouw er altijd drie keer is: eerst is ze het lichaam met de stijl die
anderen als onmiskenbaar de hare herkennen; dan is ze haar werk,
het lichaam, de heel andere persoon die haar werk is; en dan is ze haar
eigen verhaal, dat is het verhaal in haar eigen hoofd waarmee ze
zichzelf beschrijft. The private language of her vision, noemt Millicent
Dillon het.
Ik kan grenzeloos van haar verbrokkelde 476 pagina's blijven
houden, o ja, met hartstocht. Maar dat is een heel ander persoon, dat is
niet mevrouw Bowles.
Er is namelijk op de eerste plaats dat lichaam dat nu dood is, ik
geloof dat ze het fascinerende persoonlijkheid noemen. Die vrouw die
een kin had die ze in de kom van haar hand liet rusten, die een
onweerstaanbaar grappige timing had, een spitse humor die niemand
me kan navertellen. Dit vertellen ze me. Er is een bandje met haar
stem, ik kan me niks luguberders voorstellen. Ik kan haar niet kennen.
Je kunt alleen de levenden kennen
Stijl sterft en verdwijnt voorgoed.
Wat wel blijft is het verhaal van anderen. En die roepen dus luid door
elkaar heen, o die foto's néé Jane in het echt was zóveel
aantrekkelijker en dan gaf ze niet de indruk van verkleed klein meisje o
ze was de heerlijkste gemakkelijkste persoon om bij te zijn. Ik zeg
basta. Ze is dood. En trouwens, jullie werden op het einde bang van
haar, dus je hoeft heus niet de uitverkoren ingewijde uit te hangen.
Goed. Vertel je me nu nog wat meer over Jane, wie ze was?
Want alles wat ik doen kan is met jullie herinneringen een nieuwe
Jane gaan schrijven, een niet ter zake doend vals verhaal van
anekdotes en verlangens

Het portret

De foto van Jane die in onze portretgalerij hangt is bijgewerkt. Haar
gezicht was geschramd. Cat fight, zei ze. Cat? zei de fotograaf. Ze is 29
en het is in New York. Airbrushed ikoon. Misschien zijn foto's de vierde
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manier van bestaan van een vrouw. Ik ben er bang voor van foto's te
houden.
Mooi was ze. Jaja.

I want you to know the whole truth about me. But
`Nou zal ik je eens wat vertellen over mevrouw Bowles,' zegt Groma
geergerd. 'Foto. Ze zit op het strand op de grond in elkaar en ze houdt
met benige vingers de grote hoofddoek die over haar hoed geslagen is
onder haar kin vast. Ze kijkt met inktzwarte ogen naar de camera. Ze
glimlacht met een verontschuldiging, als een oud mens. Ze dacht
steeds meer gehaat te worden naarmate ze ouder werd. Hang je die
foto's van oude Jane ook op? Toen ze ouder werd was dat eeuwige
getwijfel van haar zo charmant niet meer. Two Serious Ladies vond ze
achteraf maar niks. Een grap was 't, veel te licht. Haar latere werk is
ernstiger, met een degelijke psychologische toets, iets volwassener,
waardeert de heer Kraft, ga zo door. Sommige van haar verhalen zijn
pas uitgegeven nadat Paul ze volledig had omgewerkt. Je kon geen
gesprek met haar voeren Ze bleef maar onvolwassen en dat was
eigenlijk het enige dat geheimzinnig aan haar was. Als je dat eenmaal
door had snapte je ook dat een vriendschap met Jane niets
waardevols kon schenken. Zegt mevrouwToklas. De meeste vrouwen
vonden haar niet aardig. Ze speelde altijd spelletjes. Haar verhouding
met Cherifa was onder andere een imitatie van die tussen Paul en
Ahmed Yacoubi. Sterker nog, haar relaties met vrouwen kregen
uitsluitend betekenis door ze aan Paul te vertellen. Dit zegt mevrouw
Dillon, die het weten kan. Seks was een spel, echt bevredigd werd ze
nooit. Ze was niet echt lesbisch. Jazeker', zegt ze over haar bril heen
kijkend, 'dit is allemaal echt gezegd door ter zake kundige lieden.' Ze

breit nijdig verder.

Yes, yes, they're beautiful, but it's terrible. I don't want to look at it,
thank you
Ze ligt op de grond en zegt niets. Zo'n diepe ellende was er nooit eerder
geweest. Alle obsessies van vroeger verbleken hierbij. Het is de hel.
Dit is de ware verschrikking. Niets dan marteling en hevige pijn. Er is
geen hoop. Maar gek ben ik niet, ik ben nooit gek geweest, alleen de
angst kan me gek maken, Paul. Ik moet sterven, ik wil sterven
Ze neemt het boek bevend in haar handen en ze signeert: 'Of Dead
Jane Bowles.'

Volstrekt, volstrekt geisoleerd.

I cannot however think of anything that I have really liked that has
made me sad or depressed, no matter how depressing or sad it really
was

Een portret
Wat hebt u dat snedig geformuleerd, mevrouw Bosworth, de 'quicktongued fragile writer who was going slowly mad.' Een leuk plaatje,
inderdaad.

Het portret
Zebra. Waarom heb je die pin-up nou opgehangen? Om te gaan zitten
dromen dat ze achter jou aanjaagt met verslindende passie?
Libra. Heb je wel eens iemand gezien die zo naar vrouwen kijkt?
Zebra. Ze kijkt niet naar vrouwen, ze kijkt naar de fotograaf, naar
Karl, en daarbij ben jij het die naar haar kijkt.
Libra. Ja, dat was eerst.
Zebra' Jullie zagen Jane en jullie wierpen je op haar als beesten en
toen heb je Jane Bowles-heldin-lesbienne gemaakt Bravo. Ik ben
zeer benieuwd welke overleden schoonheid nu aan jullie ten prooi
gaat vallen.
Libra Ik zeg helemaal niet heldin Heldin dat is een doodgemaakt
ding, daar kijk je naar met een kapitalistische blik. Ik heb haar niet
gemaakt, het is net andersom met iedere zin die ze schrijft voegt ze
iets aan mij toe, ze maakt mij langzamerhand, begrijp fie, door te kijken
en te kijken en erop te staan alles te zien, voor de lol En dan laat ze me
totaal iets anders betekenen, iets veel leukers, dan daarvoor Elke
vrouw, míá

The full horror of having no serious work behind me at this age is
an official fact

Libra vertelt
Ik wil schrijven en ik kan niet schrijven Vroeger kon ik schrijven,
lange avonturenverhalen in schoolschriften, middeleeuwse langbenige verhalen Totdat bleek dat ik geen arbeider was en ook geen genie
en dat wat ik te zeggen had van geen enkel belang was. Jane vond
haar eigen ervaring voor niemand van belang Pauls uitspraken waren
oorspronkelijk en waar, omdat hij sprak vanuit een gladgesloten
isolement, terwijl zij, beweeglijker en verliefder, niet fanatiek binnen de
volmaakte cirkel van een eigen mythe blijven wou. En evenmin een
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mooie algemeen menselijke ervaring leefde met daarin een diepvolwassen betekenis. Dus, zei ze, zijn mijn uitspraken niet echt waar,
noch voor mezelf noch voor de wereld.
En ze probeerde te schrijven. Het is 1948 bijvoorbeeld. Wat kan je
schrijven als je geen goede taal hebt, als je alleen een nobele taal
waarderen wilt, een zuivergeslepen hoogstpersoonlijke taal of een
klassieke wereldtaal? Wat ze al geschreven had was niks, maar het
was alles wat ze had. Als ze opnieuw schreef, moest ze op oude ideeën
steunen. Haar eigen leven van dat moment had geen geldigheid.
Alleen het schrijven van vroeger had waarde, niet de teksten zelf, maar
de daad van het schrijven die ze gesteld had, en de ideeën die van
haar zelf waren, maar die ze nog niet waardig genoeg verwoord had.
Dat wat vroeger gebeurd is is beter dan wat nu zou kunnen
gebeuren, omdat het voltooid is, verhaal geworden: niet meer goed of
fout. Het heeft een eigen wetmatigheid gekregen. En als ik dan
opnieuw wil schrijven, de reddende daad stellen, en de inspiratie van
de onschuld is gestorven, dan wil ik misschien de oude ideeën
gebruiken, of anders zwijgen. Maar ook wil ik iets anders zeggen dan
toen, omdat de tijd verder gedraaid is. Maar de stroom vloeit traag. En
mijn woorden zijn zo bleek. En zo helemaal niet klassiek.
Dit denk ik, dat het zo is
Libra vertelt:
Ik wil schrijven en ik weet niet of het kan. Jane's werk is wild en wild,
en dat slaat me los. Het betekent dat schrijven kan, gewoon door niet
meer in te houden en mijn eigen mijn eigen naam te schreeuwen.
Welnee, dit is niet waar. Schrijven is hard werk, en je barst niet
voorgoed heerlijk los door vader uit het raam te kieperen. Jawel, Jane
Iaat me zien dat schrijven mogelijk is. Ze geeft de vonk en de moed.
Maar tenslotte is haar boek in mijn handen alleen een klaar boek, het
schrijven is er uit verdwenen, want het schrijven was Jane's karwei.
Wat blijft is het bovenste patroon, dat schitterende eigenzinnige
kartelfiguur. Het schrijven moet opnieuw gebeuren.
Dat moet ik doen.
Libra vertelt:
Maar waarom wil ik schrijven? Dat vraag ik me af: om god een boek
te laten zien? Kijk god, mijn boek. Gered! Gered is een mannenwoord.
Ik word alleen gered als de openbaarheid mij hoort, welkom in de
heilige orde, Libra. Maar wat ik zeggen wil is eigenlijk niet bestemd
voor openbare oren, want het gaat over mijn viezige avonturen in mijn
eigen domein. En ik wil het niet uitleggen, want het is van mij. Jane's

boek is op de grens van de openbaarheid. Ze wil het wel een beetje
zeggen, want ze wil wel gered worden, is het niet?
Libra vertelt:
En dan vraag ik me af hoe Jane's stem in de intimiteit klinkt. Wat zei
ze tegen Helvetia, Cherifa, Frances Martha Sonya Libby ja en Lenore
Werner? Millicent Dillon spreekt over oordelen van anderen. Ze schrijft
ze op ter wille van de openbaarheid. Verhalen verhalen. `I don't think
other women liked Jane.' Ik zal nooit iets te weten komen en dit is juist
het belangrijkste om te weten. Want ik kan Jane's werk toch zeker niet
lezen als een mislukt klassiek meesterwerk,-wat een onzin. Dat is niet
de reden waarom ik van haar hou. Ik hou van die nietsontziende
vanzelfsprekendheid waarmee ze alle ideeën over dame en heer
samen met de gevestigde seksenstrijd terzijde schuift, om dan gretig
elk van haar vrouwen aan te moedigen zo gek aCs een vis te zijn. Niks
vergeefse bestorming van het cultureel bolwerk, dat er tegenwoordig
anders uitziet dan in Jane's tijd. Ik vind dit de meest bevrijdende,
schaamteloze en lichamelijke manier waarop vrouwen tot waarachtige vrouwen geschreven worden die ik ken.
Die schrijfwijze moet van buiten de openbaarheid komen. Ja, Jane?

And if I don't find it humorous, I would weep

Libra vertelt:
Maar kan ze wel wat zeggen? Op de bodem van al haar praatjes en
moppen ligt iets wat er enorm toe doet, iets dat te allesbeheersend is
om over te vertellen. In het land van de rottende ethiek waarin we leven
roept meneer Kerr uit dat zij, een man van talent toch, moet ophouden
haar bedoelingen duister te houden of anders als toneelschrijfster en
tegenover het grote publiek moet zwijgen
Maar wat moet ze vertellen? Ze kan het uiteindelijk niet in een
boodschap wringen. Die betekenis op de bodem is niet het bezit van
Jane. Het is eerder andersom. Maar daarbovenop, aan de oppervlakte
van het verhaal, metselt ze de ene moralistische uitspraak op de
andere. Je struikelt over de tobberige of bemoeizuchtige dames, die
onophoudelijk met dikke tong zeer uitgesproken gedragsregels
formuleren. Hun moraal is vettig en fysiek, even concreet als de
etenswaren en de lauwe lucht van de setting. In Jane's werk wordt elke
uitspraak en elk voorval een even zwaar plomp blok, dat steeds weer
heerlijk is om naar te kijken en heel grappig omdat het volslagen los in
de omgeving staat De betekenis trekt zich een tijdlang achter het
beeld terug' wat voorafgaat bepaalt nooit wat volgt. I k zou net zo goed
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precies het tegenovergestelde tegen je kunnen zeggen, zegt Lionel
tevreden. De nadrukkelijke stijl van het beeld eist alle aandacht voor
zich op.
Nu moet ik dus langzaam gaan lezen, op mijn hoede. Ik leer de
onverwachte draaien te incasseren. Het leven is een serie losse
evenementen die uit de hemel op ons neer gekatapult worden, zo zien
de personages dat en zo lees ik dat. De dames aanvaarden alles,
soms onder protest - I have enough real grief in my life without having
to encounter lunatics - terwijl ik met steeds wijder opengesperde ogen
kijk en allang ben opgehouden de structurele rol van elke scène te
beoordelen. De beweging van het vertellen zwiept me mee, ik schiet
belust op een lolletje weg van de tragiek, en terug, en dan maakt ze me
weer wild aan het lachen en ik draai weer weg. Maar de tragiek is er
wel degelijk, het lachen is uitstel. En wie in Jane's verhalen verzeild
raakt, krijgt steeds minder uitstel.

Een portret

Als ik nu een hinderlijk vrouwspersoon tegen het lijf loop denk ik, denkt
Carla Grissman, wacht nu eens even, misschien is dit er één van Jane
Bowles
Verhaalmaken is een manier van leven geven. het kijken naar een
vrouw als naar een grillig verhaal doodt haar niet. Maar er is ook een
doodmakend soort verhalen, zo ken ik iemand, die maakt iemand
anders tot rond verhaal om dan veilig vanaf een afstandje te gaan
zitten loeren en genieten
Zo kun je Jane ook inlijsten, ja En ze lokt ertoe uit.

We were kept far away from tragedy, weren't we? No — none of us
have been kept from it

Jane is begeerlijk door de geruststellende humor die ze in zichzelf en in
haar verhalen mee laat klinken, opdat we zouden kunnen ontsnappen
aan de monsterlijke vormen aan de wortels van haar bestaan. Maar zij,
kaalgeslagen, moet de verschrikkingen tenslotte in de ogen zien. Dat
is helemaal niet meer leuk. En daarom moet ik mevrouw Bowles
voorzichtig lezen, niet als een comfortabel verhaal Ze is niet rond en
af, zelfs al troost ze ons met haar onvermoeibare schitterende humor
Haar nachtmerrie dondert nog in de vrije ruimte rond
Maar dat is nu onze ruimte. Die verschrikking is voor de
overlevenden bestemd En ieder die de pen opneemt, schrijft verder

aan Jane's biografie.

Een portret

Dames, u kunt nu het vuurwerk ontsteken

Alle impliciete en expliciete citaten komen uit Millicent Dillon, A Little
Original Sin en Jane Bowles, My Sister's Hand in Mine.
Werk van Jane Bowles
My Sister's Hand in Mine. An Expanded Edition of The Collected
Works of Jane Bowles. With an Introduction by Truman Capote. New

York. The Ecco Press, 1978
Eenvoudige genoegens. Vertaling L. Coutinho. Amsterdam: De

Bezige Bij, 1985.
Plain Pleasures. London etc Arrow Books, 1985.
Twee Dames die het leven ernstig nemen. Vertaling M. En L

Coutinho. Amsterdam' De Bezige Bij, 1984
Two Serious Ladies. With a new introduction by Francine du Plessix
Gray. London Virago Press, 1985
Zojuist verschenen Out in the world: selected letters of Jane
Bowles 1935-1970. Ed by M Dillon Santa Barbara Black Sparrow
Press, 1985
Werk over Jane Bowles

Christel van Boheemen De hang naar oorspronkelijkheid in het
werk van Jane Bowles. In Literair Paspoort 298, 1982
Sjuul Deckwitz Loutering en geluk. Twee serieuze dames:
tragische heldinnen. In. Lover, 1981/1
Millicent Dillon A Little Original Sin. The Life and Work of Jane
Bowles. New York Holt, Rinehart and Winston, 1981
Ed Schilders Angst en morele ontregeling. Het leven van Jane en
de verhalen van Paul Bowles. In Vrij Nederland Boekenbijlage 23
april 1983
Jane Bowles. Een vrouwelijke esthetica? In Toneel Teatraal,
1984/2.
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Bryher is een van de vele twintigste-eeuwse lesbische
schrijfsters die in onze bibliografieën en geschiedenissen van
de lesbienne in de literatuur een vraagteken krijgen. Ze zijn
daarin alleen aanwezig vanwege suggestieve of dubbelzinnige passages in hun autobiografie, of korte min of meer
duidelijke lesbische verwijzingen in een uitgebreid oeuvre van
officieel 'niet-lesbisch' werk. 1 Ik wil anders naar Bryher kijken:
minder gefixeerd op het expliciete, meer gericht op de
subtiele en verhulde manier waarop zij haar lesbische
identiteit opbouwde door haar hele werk heen. Zij deed dat op
een manier die ik als paradigmatisch beschouw voor een
generatie. Centraal daarbij was de manier waarop zij gebruik
maakte van de geschiedenis. Bryher zag zichzelf als historica:
Clio was 'de meesteres van haar leven' verklaarde ze in haar
autobiografie 'The Heart to Artemis'. 2 Hoe kunnen we haar
historische romans lezen? Hoe kon de geschiedenis een
voertuig worden voor een netwerk van verwijzingen naar
lesbische liefde? Wat betekende de relatie tussen H.D. en
Bryher, en hun beider werk, voor de geschiedenis van de
lesbische literatuur en voor ons inzicht in de literaire
geschiedenis? Dat zijn de vragen die ik in dit artikel hoop te
beantwoorden.

,)!,^.:g`

bryher, rond 1950 in anticola foto Islay
Isla Ions uit barbarg 9guest, herself defined

Bryher werd in 1894 in Londen geboren als Annie Winifred Ellerman,
en stierf in 1983 in Zwitserland onder de naam Bryher, die zij voor
zichzelf had gekozen Het meest uitgebreide verslag van haar leven
staat in Barbara Guest's recente biografie van H.D.. `Herself Defined:
The poet H.D and Her World'. 3 Bryher begint pas de laatste tijd weer
bekend te worden, en wel als H D.'s minnares of kwelgeest, al
naargelang de geraadpleegde bron. Ze begon in het begin van de
uren twintig haar literaire carrière met twee gedichtenbundels en een
reeks autobiografische romans. 4 Daarop volgden in de uren dertig
een boek, pamfletten en essays die hoofdzakelijk over film gingen. De
historische romans waardoor ze uiteindelijk bekend werd begon ze
pas in de uren veertig te schrijven, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ze bracht die tijd door met H.D. in Londen, en was toen al achter in de
veertig. De eerste historische roman heette The Fourteenth of
October' en werd pas in 1952 publiceerd, terwijl de laatste, The Colors
of Vaud' in 1969 verscheen. Ze schreef ook een tweedelige
autobiografie. 'The Heart to Artemis' (1962), waarin ze verslag doet
van haar leven tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en 'The
Days of Mars' (1972), waarin ze haar ervaringen van die oorlog
vertelt.5
Bryher's boeken zijn geen van alle lesbisch in de zin dat ze openlijk
blijk geven van een lesbische identiteit of duidelijk lesbische
handelingen beschrijven. 6 Dat is de reden waarom schrijfsters als
1 Zie voor die bibliografieen noot 6
2 Bryher, 'The Heart to Artemis A Writer's Memoirs', New York (Harcourt, Brace & World) 1962, p
110
3 Barbara Guest, 'Herself Defined' De enige andere betrouwbare informatiebronnen over Bryher's
leven zijn haar autobiografieen 'The Heart to Artemis' en `The Days of Mars A Memoir, 1940-1946',
Londen (Marion Boyars Ltd )1981 Bryher wordt ook vermeld in Janice Robinson, 'H D The Life and
Work of an American Poet , Boston (Houghton Mifflin Company) 1982 Robinson's beschrijving van
de relatie tussen Bryher en H D is echter even onnauwkeurig en onverschillig als de rest van dit
boek
4 Ofschoon 'The Heart to Artemis' als ondertitel 'A Writer's Memoirs' heeft, zegt Bryher in dit boek
erg weinig over haar eigen werk Over de meeste boeken die ze vóór haar historische romans
schreef blijft ze erg vaag Haar tweede en meest lesbische roman 'Two Selves', Parijs (Contact)
1923, wordt helemaal niet vermeld
5 Bryher schrijft in 'The Days of Mars' wel over de redenen en omstandigheden waardoor ze
historische romans ging schrijven
6 Wanneer Amerikaanse literaire critici probeerden de relatie tussen lesbianisme en literatuur te
ontleden, hielden ze zich voornamelijk bezig met de vraag waardoor een tekst lesbisch is Dit is te
zien in het baanbrekende werk van Jeanette Forster, 'Sex Variant Women in Literature', Baltimore
(Diana Press) (1956)1975, tot en met de bibliografieen die Barbara Grier en anderen samenstelden,
'The Lesbian in Literature, a Bibliography', 2e editie, red Gene Damon (Grier), Jan Watson en Robin
Jordan, Reno, Nevada (The Ladder) 1975, 3e editie, Florida (Naiad Press) 1981, Jane Rule, `Lesbian
Images', Garden City,
Y N Y (Doubleday) 1975 en Lillian Faderman, 'Surpassing the Love of Men
Romantic Friendship and Love Between Women from the Renaissance to the Present', New York
(William Morrow) 1981 Deze literaire discussie werd steeds in verband gebracht met algemenere
discussies binnen het feminisme en lesbisch-feminisme over de definitie van lesbianisme De twee
kernpunten van literaire (en misschien ook algemenere) kritiek in deze discussie zijn uitstekend
weergegeven in Adrienne Rich, `Gedwongen heteroseksualiteit en lesbisch bestaan,' in SocFem
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Bryher een fundamenteel probleem vormen voor lesbisch-feministische literatuurcritici en -historici. Hoe moeten we denken en
schrijven over het werk en leven van vrouwen die hun lesbisch-zijn
verborgen hielden, of die daar alleen in bedekte termen over schreven,
maar die we pas kunnen begrijpen als we die factor erbij betrekken?
Bryher was in de eerste plaats een lesbische schrijfster in de
simpelste betekenis van het woord: ze was een lesbienne die schreef.
Maar ik hoop aan Bryher duidelijk te maken, dat een lesbische
schrijfster die historische romans schreef (waarin geen lesbische
personages voorkwamen) toch ook op een betekenisvolle manier een
lesbische schrijfster kan zijn.

De heteroseksuele plot

Voor Bryher's uiteindelijke keuze voor historische romans zijn veel
verschillende redenen aan te wijzen. Ten eerste reisde ze als kind veel
met haar ouders door Europa en Noord-Afrika, waar haar invloedrijke
vader zaken deed en met staadslieden onderhandelde. 7 Zo vormde
geschiedenis een deel van haar persoonlijke ervaring. Tegelijk werd
ze pijnlijk buitengesloten van die geschiedenis, omdat ze haar vader's
dochter was en niet zijn zoon. Daardoor kon zij de historische positie,
de sociale en politieke macht niet erven die ze had gekregen als ze
een man was geweest. Als geschiedschrijfster nam ze zelf macht, en
kwam in opstand tegen haar uitsluiting van de geschiedenis en de
maatschappij, als vrouw en als lesbienne. Zoals ze schreef over haar
taak als historica in haar autobiografie: 'Over dingen schrijven was er
deel van worden. Dat betekende kijken naar voor het begin en tot na
het einde.'8
Naast persoonlijke en politieke motieven was er ook een belangrijke
literaire reden voor Bryher's keus van historische onderwerpen.
Volgens de heersende literaire conventies konden beschrijvingen van
vrouwen uitsluitend rond een heteroseksuele plot worden geconstrueerd. 9 Bryher's eerste twee romans, 'Development' (1920) en 'Two
Teksten 6, Amsterdam (Sara) 1981 en Catharine Stimpson, 'Zero Degree Deviancy The Lesbian
Novel in English'
in 'Critical Inquiry', vol 8, nr 2, winter 1981, pp 363-380
9
7 Bryher
gedetailleerd
in het eerste deel van 'Development', New York
9
19
Y beschreef haar jeugdreizen
(Macmillan) 1920, en in 'The Heart to Artemis'
8 Bryher, 'The Heart to Artemis', p 110
bes rekin van 'plot' ben ik veel dank verschuldigd aan Nancy Miller's beschrijving van
9 Voor mijnn bespreking
de rol van dep
delotloin het werk van vrouwen, vooral door haar essay, 'Emphasis Added Plots and
in Women's Fiction' in 'PMLA', vol 96, nr 1, januari 1981, pp 36-48 Hierin schrijft ze
Deeromantiseerde
hartstocht achter de desiderata in fictie zijn mannelijke en geen universele
9
concepties
de maximes die worden voorgesteld als algemeen menselijke ervaringen, zijn
p
constructies, zo niet fantasieen, van de dominante cultuur ' (p 46) Nancy Miller noemt de
'geromantiseerde hartstocht' in vrouwenliteratuur 'de vrouwelijke plot', maar vanuit het oogpunt van

Selves' (1923) kunnen gelezen worden als demonstraties van het
conflict van de lesbische schrijfster met die literaire conventies.
`Development is een Bildungsroman over het meisje Nancy. De
roman stokt en verzandt op het moment dat Nancy -volgens de
wetten van de laat-Victoriaanse middenklasse én volgens de wetten
van het genre van de vrouwelijke Bildungsroman - zou moeten
trouwen.
Zowel de literaire als de maatschappelijke regels verzetten zich
tegen de mogelijkheid dat een schrijfster openlijk over lesbische
personages schreef, tenzij ze voldeed aan de eis om lesbisch-zijn te
veroordelen. Ook moest ze dan de consequentie aanvaarden dat ze
publiekelijk bekend werd als lesbienne, zoals Radclyffe Hall zou doen
met 'The Well of Loneliness' (1928). Zoals H.D. schreef in het gedicht 'I
Said' (1919), dat duidelijk aan Bryher is gericht:
Begrijp je dan niet
dat als je nu in een grove taal
in een duister landschap zou spreken,
één woord zou zeggen over de vreugde die wij beleefden
(tegen mensen die trouwens niet willen begrijpen)
o begrijp je dan echt niet

dat je jezelf nu, nu dood kunt verklaren ?lo

Na 'Development' (1920) probeerde Bryher het met een gecodeerde
lesbische roman. 'Two Selves' (1923). 11 Hierin probeert de hoofdlesbische schrijfsters is het juister om het de heteroseksuele p lot te noemen
Virginia Woolf schreef over literaire conventies en hun invloed in haar essayY 'Mr Bennett and Mrs
Brown' (1924) `Wat is een conventie, een werktuig, zult u misschien vragen
9 Die vraag 9is moeilijk1 ik
zal proberen kort te zijn Een conventie in de literatuur verschilt niet zoveel van een conventie in de
etiquette Zowel in het leven als in de literatuur is het noodzakelijk om over middelen te beschikken
waarmee de kloof tussen de gastvrouw en haar onbekende gast aan de ene kant overbrugd
9 kan
worden en die tussen de schrijver en zijn onbekende lezer aan de andere Deastvrouw
denkt
g
daarbij aan het weer, want generaties gastvrouwen hebben vastgesteld
dat dit een onderwerppis dat
g
universele belangstelling geniet, waarin we allemaal geloven Ze begint
g te zeggen
99 dat het weer deze
mei-maand bar slecht is en nadat ze zo contact heeft gelegd met haar onbekendeast,
9 vervolgtg ze
met zaken van groter gewicht Zo is het ook met literatuur De schrijver moet contact leggen
99 met zijn1
lezer door hem iets voor te leggen dat hij herkent, dat zijn
prikkelt en waardoor hij1 bereid
1 verbeelding9p
is mee te werken bij de veel moeilijker kwestie van intimiteit En het is van groot belang9 dat deze
plaats van samenkomst gemakkelijk bereikt wordt, bijna instinctief, metesloten
gogen hoe scherpp
voelde ik het gemis aan een conventie, en hoe ernstig is het wanneer de werktuien
9 van de ene
generatie nutteloos zijn voor de volgende ' Uit Mr Bennett and Mrs Brown in 'TheCa ptain's Death
Bed and Other Essays', New York (Harcourt Brace Jovanovitch)) 1975,94-119,110-111
pP
10 H D , 'Collected Poems, 1912-1944', New York (New Directions)) 1983, pp 322-325
11 'Two Selves' is 'gecodeerd' omdat de speurtocht
van
de
hoofdpersoon
naar de 'vriendin'
p
p
tegelijkertijd een speurtocht is naar'een minnares, maar het laatste wordt niet duidelijk
19gezegd
9 Naast
biografische overeenkomsten wordt deze onderliggende structuur versterkt door verwijzingen in de
tekst naar geslachtsverandering, ontevredenheid met de vrouwenrol enebrek
aan belangstelling
g
9
9
voor mannen
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persoon `twee persoonlijkheden' in zichzelf te integreren: een
maatschappelijke persoonlijkheid die ze `vrouwelijk' noemt en een
geestelijke, intellectuele persoonlijkheid die ze 'mannelijk' noemt.
Deze verdeeldheid wordt overwonnen door het schrijven zelf, waarbij
ze het eigen inzicht in haar situatie onder woorden brengt, en door de
ontmoeting met de vriendin/minnares die ze door dat schrijven krijgt
en die het slot van de roman vormt. Maar de termen blijven zo bedekt,
dat het boek geheel plot-loos en structuurloos wordt - een statische
en ogenschijnlijk nogal lukrake verzameling hoofdstukken over de
manier waarop een jonge Engelse vrouw tijdens de Eerste
Wereldoorlog de wereld om zich heen beleeft. 12 De maatschappelijke
regel was literaire conventie geworden. Na de verwerping van
heteroseksualiteit bestond er geen plot voor een vrouwelijke
romanfiguur, net zoals er in Bryher's eigen leven geen model bestond
toen ze heteroseksualiteit afwees. Hoewel haar werk onze aandacht
verdient vanwege de literaire kwaliteiten en historische waarde, bezat
Bryher niet het literaire genie om dit dilemma op te lossen door een
modernistische, niet-verhalende stijl te ontwikkelen - wat Virginia
Woolf bijvoorbeeld wel kon. De ernst van dit probleem van vorm en
inhoud blijkt uit het feit dat ze halverwege de jaren twintig ophield met
het schrijven van romans en daar pas weer in de uren veertig mee
begon. En toen Bryher weer romans ging schrijven, schreef ze niet
meer over haar contemporaine wereld, maar over geschiedenis.

Historische romans

Bryher nam haar toevlucht tot geschiedenis omdat het haar een
structurele bescherming bood, haar een verhalend kader gaf dat niet
werd gedomineerd door de heteroseksuele imperatief. Hier kon zij zich
onttrekken aan de eisen van conventionele romantiek. Maar het
probleem bij historische romans is weer, dat vrouwelijke personages
er onvermijdelijk een marginale positie in innemen. Een schrijfster die
geschiedenis als onderwerp kiest om heteroseksualiteit te vermijden,
moet een door mannen gedomineerde geschiedenis herscheppen een versie geven van het verleden waarin vrouwen randfiguren of
totaal afwezig zijn.
Het was onvermijdelijk dat de historische verhalen die Bryher
schreef door deze beperking werden beinvloed. Steeds als ze een
personage gebruikte om eenheid in het verhaal te scheppen (in
12 Hoewel de bedoelingg van 'Two Selves' alleen in bedekte termen is weergegeven en het verhaal
vaag
ubliceerd door Contact Editions, de kleine uitgeverij van Bryher's
g blil^ft werd het boek e9p
echtgenoot,
Robert McAlmon, met haar eigen
echt g
g ggeld Zie Guest, Herself Defined , pp 160-161

overeenstemming met de conventionele eenheid van verhaal in de
geschiedschrijving zelf) 13 , was dat een man - zoals bijvoorbeeld in
haar eerste twee historische romans 'The Player's Boy' en 'The
Fourteenth of October' De rol van de vrouwen in die boeken is dat ze
een punt van een emotionele driehoek zijn waarvan de andere twee
punten mannen zijn. De feitelijke karakters van de vrouwen zjin dan
bijzaak, want het is hun primaire taak als uitdrukkingsmedium van
liefde en haat te fungeren tussen de mannen.
De enige die recentelijk commentaar gaf op de historische romans
van Bryher, was Barbara Guest in haar biografie van H.D. Ze besteedt
maar één alinea aan Bryher's werk, een bevestiging van haar
conclusie dat Bryher nooit volwassen is geworden. 'Ter compensatie
schreef ze schitterende avonturenverhalen... uitstekende voorbeelden van historische fictie waarop kinderen hun eerste inzichten over
geschiedenis kunnen baseren.'14
Dat Guest de romans van Bryher afdoet als kinderboeken, komt
voornamelijk door de vermeende afwezigheid van 'seks' daarin. Maar
Guest verwart seks met heteroseksualiteit en ze gaat voorbij aan het
feit dat ze schrijft over een lesbienne. Bryher schreef inderdaad niet
uitvoerig over seksuele handelingen Ze schreef zelfs nog minder over
heteroseksuele emoties dan over heteroseksuele seks. Guest heeft
de seksuele onderstroom in haar romans niet onderkend. De werelden
van Bryher's historische verhalen zijn vrijwel allemaal homosociaal en
vaak bedekt homoseksueel
Vrouwen in Bryher's werk zijn, zoals eerder opgemerkt, vaak alleen
aanwezig om de hechtere relaties tussen mannelijke personen zowel
te verdoezelen als tot stand te brengen. In `Ruan' (1960) bijvoorbeeld,
heeft de gelijknamige held zijn intiemste band met een longe zeeman.
Ruan's kortstondige seksuele verhouding met de dochter van een
plaatselijke hoofdman heeft slechts de functie dat de haat tussen twee
mannen wordt aangewakkerd.
In 'The Fourteenth of October' (1952) ontsnapt de Saksische
gijzelaar Wulf uit zijn gevangenis in een Normandisch kasteel met de
hulp van Rafe, een Saksisch krijger Dat Wulf later overtuigd is van zijn
liefde voor de vrouw met wie Rafe trouwt, is meer een bezegeling van
zijn band met Rafe dan een geste tegenover de vrouw.15
In 'The Player's Boy' (1953) is de affectie van de hoofdpersoon
13 Zie bijvoorbeeld Hayden White, 'The Value of Narrativity in the Representation of Reality' in
'Critical Inquiry', vol 7, nr 1, herfst 1980, pp 5-28
14 Barbara Guest, 'Herself Defined', p 115
15 Bryher, 'Ruan', New York (Pantheon) 1960, 'The Fourteenth of October', New York (Pantheon)
1952
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James Sand gericht op zijn oude leermeester Awsten en een
medeleerling. James' leven draait om zijn liefde voor de toneelschrijver Francis Beaumont. Beaumont schreef na zijn ontmoeting met
James in een romantische, bosrijke omgeving het stuk `Philaster', met
daarin de travestierol van Bellario voor de toneelleerling. 16 Als James
later uiting geeft aan zijn liefde voor de jonge vrouw met wie de
toneelschrijver later zou gaan trouwen omdat het huwelijk nu eenmaal
afgesproken was, zijn de gevoelens van de jongen voor het meisje een
weerspiegeling van zijn gevoelens voor de oudere man. In deze roman
wordt de mogelijkheid dat hier sprake is van homoseksualiteit
uitdrukkelijk geopperd, want James wordt bespot om zijn relatie met
Beaumont omdat zijn leeftijdgenoten vermoeden dat hun verhouding
seksueel is. Hij doet zonder verder commentaar verslag van het
hoongelach en de toespelingen die zijn vrienden maken.17
In The Coin of Carthage' (1964) slaapt een jonge Romeinse
landeigenaar met zijn dienstmeisje terwijl hij thuis herstelt van een
wond en de verveling wil verdrijven. Ook wil hij de herinnering
verdrijven aan de 'vriend' een medesoldaat aan wie hij erg gehecht is
en die hij kwijtraakte toen deze gevangen werd genomen door de
Carthaagse vijand. Hij vergeet het meisje Verna zodra hij is genezen
en zich weer bij het leger kan voegen 18

Ofschoon Bryher vaak hechte emotionele banden tussen mannen
beschrijft, is mannelijke homoseksualiteit in haar werk minder
belangrijk dan in dat van lesbische historische romanschrijfsters uit
dezelfde periode, zoals Mary Renault en Marguerite Yourcenar. 19 Bij
Renault en Yourcenar is de geschiedenis geheel mannelijk. Vrouwen
zijn er totaal van uitgesloten. Alle emoties, alle liefde, zelfs vrijwel alle
seksualiteit speelt zich tussen mannen af. Maar Bryher weigerde om
de regel van mannelijke dominantie volledig te aanvaarden, en verder
ziet ze ook niets in de theorie, dat geschiedenis het verslag is van
heersende individuen of klassen. Vooral in tegenstelling tot Renault
16 Wat de inspiratiebron voor het toneelstuk 'Philaster, or, Love Lies a Bleeding' ook mag zijn
geweest, het werd geschreven door Francis Beaumont en John Fletcher, voor het eerst opgevoerd
waarschijnlijk in 1608 en voor het eerst gepubliceerd in 1620
17 Bryher, 'The Player's Boy', New York (Pantheon Books) 1953, pp 110-111, 130
18 Bryher, `The Coin of Carthage', New York (Harcourt, Brace & World) 1963
19 Van de acht historische romans die Mary Renault schreef tussen `The Last of the Wine' (1956)
en `Funeral Games' (1981), hadden er vijf mannelijke homoseksuelen als hoofdpersoon Hoewel
'The Praise Singer' (1978) een heteroseksuele hoofdpersoon heeft, draait een groot deel van het
boek om de twee beroemdste minnaars uit de klassieke geschiedenis Harmodius en Aristogiton
Mannelijke homoseksualiteit en lesbianisme zijn ook belangrijke factoren in de achtergrond van haar
andere twee historische romans 'The King Must Die' (1958) en The Bull from the Sea' (1962)
De boeken van Marguerite Yourcenar die een historische achtergrond hebben, en waarin
mannelijke homoseksuelen voorkomen, zijn onder andere 'Alexis' (1929), 'Le Coup de Grace'
(1939), 'Memoires d'Hadrien' (1951) en 'L'Oeuvre au Nair (1968)

hanteerde Bryher een minder conventionele versie van geschiedenis:
ze schreef over mensen die geen heersers waren, maar handelslieden, kinderen, soldaten achtergebleven in een verre uithoek van het
keizerrijk en boeren die de Slag bij Hastings net niet bereikten. De
geschiedenis van gewone mensen die hun bezittingen kwijtraakten
aan binnenvallende legers en tijdens oorlogen, mensen die weinig
macht hadden over hun eigen leven en helemaal geen invloed op de
loop van de geschiedenis Aan de hand van haar personages - en
door de bijkomstige gebeurtenissen die ze door haar uiteindelijke keus
voor een veranderend perspectief kon beschrijven - creëerde Bryher
een geschiedenis van de machtelozen en herschiep ze de manier
waarop geschiedenis door de machtelozen werd ervaren. Door deze
andere kijk op geschiedenis was Bryher vooral in haar latere romans
ook in staat om een aantal vrouwelijke personages op te nemen Hun
aanwezigheid wordt gerechtvaardigd door de manier waarop ze de
gebeurtenissen ervaren en niet zozeer door een relatie met een man.
De jonge Sophie in 'The Colors of Vaud' (1 969) wil deelnemen aan de
Franse revolutie als die zich uitstrekt tot in haar Zwitserse kanton,
maar ze wil ook een revolutie die haar dezelfde maatschappelijke
vrijheden geeft als haar mannelijke kameraden.
Een enkele keer beschrijft Bryher ook hechte banden tussen
vrouwen. In 'The Coin of Carthage' wordt de pendant van de affectie
van de Romeinse soldaat voor zijn vriend gevormd door de relatie
tussen zijn moeder en het dienstmeisje Verna. Omdat Verna zijn
minnares wordt nadat hij haar de vrijheid heeft beloofd, wordt de
hechte band tussen haar en zijn moeder teniet gedaan. Domina
Sybylla is niet zozeer jaloers op het seksuele avontuur van haar zoon,
maar kwaad omdat het meisje dat ze heeft opgevoed en bijna als haar
dochter beschouwt, haar voor hem in de steek laat. Als de soldaat naar
het leger teruggaat, zijn de vrouwen van elkaar vervreemd. Verna krijgt
koortsaanvallen en is al erg ziek voordat Domina Sybylla dit te weten
komt, waarna ze gedreven door grote bezorgdheid haar gevoelens
voor het meisje toegeeft. Ze wil haar haar vrijheid geven, iets wat haar
zoon vergeten was te doen, in de hoop dat dit het leven van het meisje
zal redden. Maar Verna is dan al gestorven. De oudere vrouw krijgt nu
zelf koortsaanvallen en sterft spoedig daarna. De zeer destructieve
gevolgen die de inbreuk van heteroseksualiteit heeft op de relatie
tussen de twee vrouwen, kan worden beschouwd als het spiegelbeeld
van de intensiteit van hun oorspronkelijke band. Het is echter niet
voldoende om Bryher's werk te onderzoeken op eventuele onderdrukte lesbische elementen in de meestal genegeerde relaties tussen de
vrouwelijke personages.
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Het is noodzakelijk om de complexiteit, het impliciet vermelde, van
Bryher's historische romans te onderkennen, willen we de betekenis
van sekse en `gender' in haar werk kunnen begrijpen. Bryher koos
geschiedenis als thema om te vermijden dat ze zichzelf als lesbisch
schrijfster moest verloochenen elke keer als ze een heteroseksuele
plot moest schrijven als het over vrouwen ging. Maar juist door de
mannelijke dominantie bij het beschrijven van geschiedenis, konden
vrouwen geen hoofdpersoon zijn, wat ogenschijnlijk weer een
ontkenning van de lesbische identiteit inhoudt. De grootste paradox is
echter dat wat een andere versie leek van het verloochenen van een
lesbische identiteit, juist het tegenovergestelde was. Geschiedenis, en
een combinatie van geschiedkundige en literaire bronnen, gaf zowel
Bryher als haar vriendin H.D. de mogelijkheid om te denken en te
schrijven over hun lesbische seksualiteit en hun 'gender'-ervaring.
Verbanden tussen homoseksualiteit en de antieke wereld, vooral
met de Griekse geschiedenis en cultuur, werden eind negentiende,
begin twintigste eeuw door een aantal auteurs gebruikt. 20 In haar
artikel besprak Meryl Altman al de betekenis van de Grieken voor H.D.
die zich uitdrukte in haar werk en haar seksuele identiteit. 21 Die
associaties werden ook door Bryher gebruikt. Maar voor Bryher waren
de vrouwelijke travestierollen in Elizabethaanse drama's het belangrijkst.

Geslachtsambiguïteit als code

Barbara Fassler heeft er al op gewezen dat een eenvoudige verwijzing
naar Shakespeare in de jaren twintig en dertig al als een verwijzing
naar homoseksualiteit kon worden opgevat. 22 Bryher concentreerde
zich op Rosalind, Viola en Imogen uit Shakespeare's 'As You Like It',
'Twelfth Night' en `Cymbeline' en vooral op Bellario, een personage uit
`Philaster van Beaumont en Fletcher.23
Doordat deze verwijzingen naar de Grieken en sommige Elizabethaanse personen in Bryher's ogen een lesbische identiteit kregen,
werden het metonymisch ook verwijzingen naar lesbische seksuali20 Zie bijvoorbeeld André Gide, 'Corydon' (1920), John Addington Symonds, A Problem in Greek
Ethics' (1873) en Paul Fussell, 'The Great War and Modern Memory', New York (Oxford University
Press) 1979, pp 248-309 Natalie Clifford Barney en Renée Vivien gingen in 1904 naar het eiland
Lesbos om er de wereld van Sappho opnieuw tot leven te laten komen, zie Faderman, 'Surpassing
the Love of Men', p 370
21 Zie Meryl Altman, 'Kennis van het Grieks' In Lust en Gratie nr 5, Lente 1985, p 25
22 Barbara Fassler, 'Theories of Homosexuality as Sources of Bloomsbury's Androgyny', in 'Signs',
vol 5, nr 2, winter 1979, pp 251-252
23 Verwijzingen naar deze Elizabethaanse heldinnen zijn te vinden in Bryher's 'Development', 'Two
Selves', 'The Heart to Artemis' en 'The Days of Mars'
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teit. De code zelf werd geërotiseerd. Omdat dergelijke verwijzingen op
'geschiedenis' waren gebaseerd en geschiedenis als mannelijk moest
worden beschouwd, kregen ze ook automatisch mannelijke eigenschappen, of was er sprake van geslachtsambiguïteit, zoals bij
Elizabethaanse verwijzingen. Bryher suggereerde in beide gevallen
een dergelijke ambiguïteit als het over vrouwen ging. De mogelijkheid
om onduidelijk te zijn over het geslacht was juist een van de redenen
van de waarde, de aantrekkingskracht van historische verwijzingen.
Uit het vroege werk van Bryher blijkt duidelijk dat de ervaring van
ambiguïteit van het geslacht voor haar onlosmakelijk was verbonden
met lesbianisme. Door de integrale plaats die deze ervaring in haar
systeem van opvattingen en verwijzingen inneemt, werd deze
ambiguiteit zelf ook geërotiseerd. Op deze manier werd geschiedenis
voor Bryher de plaats voor een lesbische identiteit en erotiek.
Bryher's verwijzingen naar de Grieken en de Elizabethanen en
daarmee naar geschiedenis, werden de locus van een complexe
reeks betekenissen en uitspraken. In 1923 schreef Bryher aan het slot
van 'Two Selves' over haar eerste ontmoeting met H.D.:
Een rijzige gestalte opende de deur. Jong. Een speerbloem
wanneer een speer zou kunnen bloeien. Ze keek omhoog in ogen
die de zee weerspiegelden, het vuur en de kleur en de stralende
schoonheid van de zee.24
In 1972 haalde Bryher aan het slot van The Days of Mars'
herinneringen op aan H.D., toen deze 'op het toppunt van haar
schoonheid' was:
Toen ik haar voor het eerst ontmoette deed ze me denken aan de
zeeën rond mijn zo geliefde Scyllie- eilanden. Haar ogen waren zo
helderblauw dat als het licht erin viel ze de groene tint kregen die
alleen te zien is als golven over zandkorrels spoelen. Ze had de
lichaamsbouw van een Grieks atleet en ik heb nooit iemand
poëzie horen voorlezen zoals zij het deed.25
Deze voorbeelden zjin afkomstig uit het begin en het einde van
Bryher's literaire carrière. Allebei zijn het beschrijvingen van de
lesbische geliefde, in dit geval H.D., door de lesbische minnares/
spreekster, Bryher. De grondtoon in beide beschrijvingen is gelijk. 'Een
24 Bryher, 'Two Selves'
25 Bryher, 'The Days of Mars', p 163
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speerbloem wanneer een speer zou kunnen bloeien' is een beeld
waarin het mannelijke en vrouwelijke gecombineerd zijn, en door de
verwijzing naar speren wordt het impliciet in de oudheid, de
geschiedenis, geplaatst. Ook later, toen Bryher dacht aan H.D.'s
lichaamsbouw van een Grieks atleet'; beschreef ze H.D. als een
personage van onduidelijk geslacht (want Griekse atleten waren altijd
mannen), terwijl ze een uitspraak deed over lesbische identiteit die ook
specifiek seksueel is door die verwijzing naar de geschiedenis. Op
dezelfde manier deed Bryher uitspraken over haar eigen identiteit
waarin haar opvattingen over haar eigen geslachtsambiguïteit en
seksualiteit waren verwerkt door in haar vroege romans en latere
autobiografieën over haar passie voor de Elizabethanen te schrijven
en altijd te verwijzen naar Rosalind, Viola, Imogen of Bellario.
Als we dit aspect van Bryher's gebruik van de geschiedenis
onderkennen, wordt duidelijk dat minstens twee van haar romans - het
Griekse 'Gate to the Sea' (1 958) en het Elizabethaanse 'The Player's
Boy' -volledig overeen komen met haar identificatiepatronen in de
geschiedenis. De auteur is nergens anders in haar werk in zo sterke
mate aanwezig als in deze twee romans.
'Gate to the Sea' draait om de emotionele band tussen Bryher en
H.D., die tot uiting komt in het jonge meisje Myro dat weigert haar intrek
te nemen in het vrouwenhuis en ongevraagd meegaat op een
gevaarlijke expeditie, en Harmonia, de priesteres van een bedreigde
tempel. Harmonia wordt op een cruciaal moment - heel ambigu - als
volgt beschreven:
[...1 toen zij [het beeld] de stenen trappen opdroeg [en] de plooien
van haar chiton recht naar beneden vielen als bij de tuniek van
een wagenmenner als hij zich schrap zet voor de laatste,
gevaarlijke bocht.
`Het was de mooiste gestalte die ze ooit in haar leven had gezien,' laat
Bryher het toekijkende meisje denken.26
De grondslag voor al Bryher's historische werk werd gelegd in 'The
Player's Boy'. In 'The Days of Mars' vertelt ze dat het de eerste
historische roman was die ze schreef en daarmee het begin van het
tweede deel van haar literaire carrière. Ze begon tijdens de Tweede
Wereldoorlog die ze met H.D. in Londen doorbracht, aan het boek te
werken en ze droeg het aan haar op. Uit haar vroege romans blijkt
duidelijk dat Bryher zich van alle Elizabethaanse travestieheldinnen
26 Bryher, 'Gate to the Sea', New York (Pantheon Books) 1958, p 53
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het meest identificeerde met de rol van Bellario, een rol die in de roman
voor de held is geschreven. In 'The Days of Mars' legt ze ook uit dat
toen ze 'Philaster' voor het eerst las - en de andere toneelstukken met
heldinnen van onduidelijk geslacht - ze niet wist dat de vrouwenrollen
allemaal door mannen werden gespeeld, of in deze gevallen door
jongens. 27 Voor het jonge meisje vertegenwoordigden dergelijke
personages, die zich in de loop van het stuk van meisjes in jongens
transformeerden, de mogelijkheid zich te bevrijden van de beperkingen van hun geslachtsrol en van de seksuele plot die door deze rol
werd vereist. Later zou ze schrijven dat het, na haar adolescentie,
Bellario was, 'een personage uit een nu bijna vergeten toneelstuk, die
me verankerd hield in de wereld van de realiteit.' 28 Toen ze dit in haar
eerste historische roman verwerkte, beschreef ze een jonge
mannelijke acteur die een aantal van haar karaktertrekken bezat en
een rol speelt met en voor detoneelschrijver/kunstenaar. Maar omdat
ze het leven van de acteur beschrijft en niet zozeer de rol die hij speelt
of het verhaal van het stuk, benadrukt Bryher tegelijkertijd de
gekunsteldheid van het begrip geslacht en de hoop op individuele
transformatie. In 'The Player's Boy' schreef ze over de zuiverheid van
de liefde waaraan door het stuk uiting wordt gegeven en dat, alleen
indirect door middel van het stuk uiting aan de liefde kon worden
gegeven.
'Gate to the Sea' en `The Player's Boy' zijn twee van Bryher's meest
coherente en emotioneel krachtige romans. Net als een toneelstuk
waren zij een manier om te communiceren tussen de schrijfster en
haar geliefde. De romans zijn ook uitspraken van de lesbische
schrijfster als minnares en onlosmakelijk met deze ervaring verbonden: de lesbienne als schrijfster en de lesbienne in de geschiedenis.
Steeds weer vermeldde Bryher haar opvatting dat het ene historische
moment door en in het andere aanwezig is. 'Geschiedenis' verschaft
Bryher ruimte, een veilige afstand die ze tegelijk aanwezig voelde in
het heden. In deze ruimte van de geschiedenis en door de eisen die
erdoor werden gesteld, was ze in staat haar lesbische identiteit, haar
identiteit als minnares, een plaats te geven en te verwoorden. In
`Palimpsest beschreef H.D. Bryher als schrijfster van historische
romans lang voordat ze die ging schrijven. Maar Bryher zelf zegt dat ze
als kind al wist dat Clio 'de meesteres van mijn leven' zou zijn. 29 Tegen
deze achtergrond van Bryher's leven en haar relatie met H.D. waren
alle publieke uitspraken indirect, werden in bedekte termen geuit. Op
27 Bryher, The Days of Mars
28 Bryher, 'The Heart to Artemis',117
P
29 Bryher, 'The Heart to Artemis',110
p

basis van al deze verwijzingen en patronen lijkt het echter plausibel dat
voor hen beiden `schrijven over geschiedenis', historica zijn, hetzelfde
was als een minnares zijn. Een minnares zijn was schrijven over
geschiedenis.

Paradigmatisch
Bryher is één van die vele lesbische schrijfsters die in onze
bibliografieën en lesbische literatuurgeschiedenissen te boek staan
als 'twijfelachtig'. Er zijn een paar expliciete aanwijzingen dat ze 'het'
was, maar haar werk is 'het' toch niet echt. 30 Toch kan het feit dat
Bryher als lesbisch schrijfster uitdrukking gaf aan haar eigen identiteit
in haar werk als paradigmatisch worden beschouwd. De locatie van
haar identiteit door middel van literatuur en het gebruik van de tekst als
communicatiemiddel tussen geliefden in haar historische romans,
wierpen hun schaduw vooruit in haar eerste twee romans. In
'Development' en 'Two Selves' schrijft Bryher's hoofdpersoon Nancy
zich zelfbewust toe naar de 'vriendin' die ze wil en de identiteit die ze
wil. Ze schrijft zich in en met behulp van de tekst toe naar wat vrijheid
en weg van maatschappelijke en literaire conventies. Ze hoopt dat de
'vriendin' haar zal vinden door het lezen van haar werk. De twee
geliefden ontmoeten elkaar inderdaad door hun werk, zoals Bryher
H.D. 'vond' nadat ze haar poëzie had gelezen. De relatie tussen de
schrijfster en de geliefde, tussen tekst en identiteit, is metaforisch heel
krachtig in de context van lesbiennes die zich vervreemd en

geïsoleerd voelen binnen de dominante maatschappelijke systemen
en hun culturele uitdrukkinsvormen. Het weerspiegelt de uiterst
belangrijke rol van literatuur als bron van culturele en ook
maatschappelijke codes voor een lesbische identiteit als een middel
om verbanden te leggen met onze lesbische geschiedenis, en als een
belangrijke bron voor studie.
In 'How to Suppress Women's Writing' laat Joanna Russ zien dat de
indeling van het werk van vrouwen in een genrecategorie gebruikt kan
worden om hun werk af te wijzen. 31 Het feit dat Bryher voornamelijk
historische romans schreef die vaak minder serieuze aandacht krijgen
dan `echte literatuur', ondersteunt de neiging van zowel conventionele
als feministische literaire critici om haar werk als simpel of
onbelangrijk te beschouwen.
30 Zie voetnoot 6 Andere schrijfsters die in overzichten van lesbische literatuur werden
verwaarloosd zijn onder andere Willa Gather, Duna Barnes en Virginia Woolf (ondanks alle aandacht
die ze van feministische critici heeft gekregen)
31 Joanna Russ, 'How to Suppress Women's Writing',
9 Austin (UniversityY of Texas Press)) 1983
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Een dergelijke opvatting van Bryher's werk wordt ook gedeeltelijk
ondersteund door wat ze over zichzelf vertelt. Ze creëerde van zichzelf
het beeld van een ongekunsteld spreekster, een vertelster met een
`jongensachtige' directheid en eerlijkheid: in haar vroege werk laat ze
de hoofdpersoon zeggen dat ze niets kan schrijven wat ze niet zelf
heeft meegemaakt. Een dergelijk beeld ontstond ook via de
vertellende personages in haar historische romans en haar autobiografieën. Op die manier geeft ze haar opvatting weer dat vrouwen
mogelijkheden worden ontzegd omdat ze vrouwen zijn. Ze uit haar
wanhoop over de eisen die het vrouw-zijn stelt, beschrijft zichzelf als
een jongen en uit haar bewondering voor H.D. Ze verwoordt haar
ontevredenheid over veel dingen met dezelfde directheid als waarmee
ze schrijft over haar jeugdervaringen met kindermeisjes, gouvernantes en reizen, over de hekel die ze aan school had, haar latere reizen
en huwelijken. Ook al weet of vermoedt de lezer de seksuele en
emotionele geheimen achter deze facade, dan blijft het toch
gemakkelijk om aan te nemen dat alleen deze factor ontbreekt, dat
alleen het toevoegen van het seksuele aspect het verhaal compleet
maakt.
Maar dat Bryher zich voordeed als naïef vertelster was een manier
om zichzelf te beschermen, bedoeld om de toeschouwer ervan te
weerhouden verder te kijken door de suggestie dat er niets werd
verborgen. Ze moest zichzelf beschermen en ook degenen met wie ze
haar leven deelde. Wat ze verborg was een heel scala van
betekenissen en handelingen en niet één enkele of simpele factor. In
de periode waarin Bryher leefde, kon een lesbisch schrijfster het zich
niet veroorloven om werkelijk een naïef vertelster te zijn. Wij kunnen
het ons niet veroorloven om te accepteren dat ze dat wel was en haar
werk om die reden afwijzen omdat het misschien niet relevant zou zijn
voor onze lesbische geschiedschrijving.
We kunnen het ons ook niet veroorloven omdat Bryher's werk veel
patronen laat zien die ook in werk van andere lesbische schrijfsters uit
die periode te vinden zijn -vooral van schrijfsters die geen openlijk
lesbische teksten schreven (of publiceerden). Bryher was bijvoorbeeld niet de enige schrijfster die geschiedenis als uitweg koos voor
het literaire dilemma van de heteroseksuele plot voor lesbische
schrijfsters. Het is allesbehalve toevallig dat twee andere belangrijke
schrijfsters van historische romans in deze zelfde periode, Mary
Renault en Marguerite Yourcenar, ook lesbische schrijfsters zijn. Willa
Cather maakte uitgebreid gebruik van geschiedenis om haar werk te
structureren en met `Death Comes for the Archbishop' (1927),
'Shadows on the Rock' (1931) en Sapphira and the Slave Girl' (1940)

werd ze als schrijfster van historische romans bestempeld. Toen
Virginia Woolf conventionele literaire vormen verving door modernistische experimenten, gebruikte ze ook belangrijke gebeurtenissen in
de geschiedenis als kader voor veel van haar boeken, zoals `Jacob's
Room' (1922), `The Years' (1937) en `Between the Acts' (1941).
Bryher's gebruik van de Griekse en Elizabethaanse verwijzingen
was onderdeel van een fundamentele uitwisseling als geliefden en
schrijfsters tussen haarzelf en H.D. In de toekomst zal misschien
blijken dat H.D. in zekere zin de Grieken aan Bryher 'gaf' en dat Bryher
op haar beurt de Elizabethanen aan H.D. `gaf'. Deze uitwisseling was
echter ook onderdeel van een uitgebreid patroon van Elizabethaanse
verwijzingen door de lesbische schrijfsters uit die tijd. 32 De onderlinge
verbanden tussen geslacht, de geslachtsambiguiteit, lesbische
seksualiteit en geschiedenis vinden onmiskenbaar hun hoogtepunt in
Virginia Woolf's portret van haar geliefde, Vita Sackville-West:
`Orlando' (1928).
Samen schreven H.D. en Bryher poëzie en proza, eigentijdse en1
historische romans, modernistische en conventionele teksten. Ze
produceerden weinig direct herkenbare lesbische literatuur: één
roman, 'HERmione' (pas vier jaar geleden voor het eerst gepubliceerd), een paar nog recenter gepubliceerde gedichten, en de belofte
van ongepubliceerde manuscripten -allemaal van de hand van H.D.33
Maar wat ze schreven kan niet worden begrepen als we negeren dat
ze lesbisch waren. Ook kan de geschiedenis van vrouwenliteratuur, en
speciaal van lesbische literatuur, niet worden aangevuld zonder hun
werk daarbij te betrekken. Omdat deze vrouwen het zich niet konden
veroorloven om naïeve schrijfsters te zijn, kunnen wij het ons niet
veroorloven naïeve lezeressen, critici of historici te zijn, of om te snel te
bepalen wat de lesbische thema's zijn en hoe we die moeten
beschouwen. We doen onszelf tekort en we verarmen onze eigen
literatuur en geschiedenis als we dat wel doen.

(vertaald door May van Sligter)

32 Andere schrijfsters dieebruik
maakten van vrouwelijke
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Gertrude Stein, 'Q E D ' 194 9), Vita
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ta Sackville West, 'The
Dark Island' (1934) en Dorothy
o eeld van lesbische
Y Buss Yy, 'Olivia' ((1949)
) Een ander voorbeeld
intertekstualiteit' wordt gegeven door Elaine Marks in 'Lesbian Intertextuality',
y , in 'Homosex ua hies
and French Literature', red Elaine Marks en George
g Stambolian, Itaca (Cornell
(
e University Press)
1979, pp 353-377
33 Zie de tot dan toe ongepubliceerdeedichten,
zoals 'I Said' (1919 )in H D , 'Collected
C ected Poems' en
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Naschrift van de redactie

In het vorige nummer van Lust en Gratie wijdde Meryl Altman het
essay 'Kennis van het Grieks' aan de Amerikaanse dichteres H.D.
(Hilda Doolittle). Altman herschreef een fragment literatuurgeschiedenis vanuit lesbisch perspectief. Zij liet zien welke wegen H.D.
vond om zich te profileren als vrouwelijke dichter, en hoe zij de Griekse
geschiedenis gebruikte als code om te verwijzen naar lesbische liefde.
Zoals Altman H.D. 'de-codeerde', zo decodeert Julie Abraham het
werk van Bryher -historica, schrijfster van historische romans en
gedurende veertig jaar vriendin en levensgezellin van H.D.
Deze twee artikelen over H.D. en Bryher horen bij elkaar, en werden
in Lust en Gratie 5 samen ingeleid door Ineke van Mourik onder de titel
'De alchemie van de vriendschap'.

Boeken die Bryher schreef
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DICHTEN

JA, ZEI ZE
en toen? vroeg het kind ademloos
toen? zei de oude vrouw
het begin moet eerst verteld
de dorpskerk was het begin
de rode plavuizen waarover
ze naar voren liepen
het groen van de boers geverfde banken
de koperen kaarsenkroon
maar de zwarte toga stond als een schot
waarlangs de blik afschampte
dus ja zei ze, ja tegen de bomen die buiten
bewogen achter het raam
het ging als het ging
later nam ze het kind
vet biggetjeskind toen nog
spartelkind onder de arm en liep het bos in
hij toen hij thuiskwam hij brulde en sloeg
in woest verdriet de boel kort en klein
zo zal het gegaan zijn
't was druk in het hart van het bos
vol leven vol vrouwen vol werk en gepraat
aan de oever van een rivier voltrok zich alles
biggetjeskind werd lang en soepel
zijn haar dat stroomt nog
waar is hij? vroeg het kind
de oude greep in de wol en spon
toen keek ze naar het kind
in de buurt soms, zei ze
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AAN IET

1
ik heb bericht van je tegoed
uit die rivièra boven
pluk je in de tuin der engelen
nu cameeënkopjes en drukt ze
aan je ontvlammend hart?
mijn vader zat
bewonderd door de zusters
naast je bed
en waakte staag over de regels
van moraal en wetenschap
hij had gewonnen:
je eigen initiatief
dat je zo lief was
lag in de vorm van fruitmes
en veiligheidsspeld - zo veilig niet buiten je verkleind bereik
hij las gedichten ,voor
jij zei 'voor hem ben ik al dood'
en jij lag ver uit het bereik
van mijn verwarde deernis
deernis
hebben we nooit uitgewisseld
jij die je had verbonden aan mijn vader
- die zijn dochter liefhad en verachtte aan mijn broer die voor het naar bed gaan
slapendzusjepestte ik was niet interessant niet mooi
ik was je toegevoegd als dochter jij kon me alleen je wijsheid geven
en dat verveelt, is het niet?

naughty woman
jaagster op vrouwen met jongenskopjes
jongens speelkameraad
meerdere van de meeste mannen
gezegend zij het lak aan gevestigde meningen
dat jij me hebt geleerd
maar je kracht je tederheid je hartstocht
heb je met ons niet gedeeld
ik zie de engelen kleine bliksemschichten
naar je grijpende vingers schieten
en in muziek die streng en
juichend opklinkt uit jezelf
- en niks geen twijfel meer van
'op mij zit niemand te wachten' word je tot luide stilte
in Sion ilia
urbs tranquilly
ik wil je meten met je eigen maat
mijn deernis hoef je niet
zullen we ruilen:
geef mij je minachting voor 'stomme wijven'
geen mens zal het weten
ik begraaf het bij nacht
en misschien zouden we af en toe kunnen
proberen samen
te neuriën?

2
ik zal niet meer
in rouw me buigen over leeg
gebleven bladzijden van je talent
niet meer
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met assen vingers in je leven bladeren
ik nodig je uit
tot vrolijk zijn
de geschiedenis wil ik herschrijven
je kunt niet om me heen
ik vang je blik en nodig je
tot vrolijkheid
geldige noch ongeldige redenen
staan meer tussen ons
ik verklaar me even oud
zo mooi als ik niet durfde zijn
en kus je
in vrolijkheid
ik tart je en vang je blik
ik hoorde gisteren je muziek
en al je kracht en kunde
schoten als wuivende bomen omhoog
wie durft nog spreken van
mislukking
mismoedigheid
ik teken je lichaam en plaats op de bodem
er een tulpebol in als een vlam
dans nu met vuisten
omcirkel met vuisten
stamp, stort een cycloon
- de vlam in haar stille hart een cycloon van woede uit
laten we dansen met vuisten!
ik kus je
ik raak je lichaam aan
wat ben fie: mijn stiefmoeder
mijn geliefde

mijn zuster?
pas nu je me aanziet in vrolijkheid
Iaat ik je gaan
en verbleek terug tot de wereld der levenden
je ziet me gaan en ik
met de blik van mijn rug
zie je verbleken

3
jou
verrukt tot moeder gekozen
heb ik ooit tot bron van enkel goeds verklaard,
eindelijk drinkend
onverzadigbaar als een veel jonger kind
vulde ik mij tot mijn grenzen
en verloor mezelf tegelijkertijd
later
droeg ik je onafheden mee
hoedde je wonden
in mijn eigen vlees
lang is de weg tussen moeder en dochter
Iaat aangeland verknaag ik met muizetandjes
de sarkofaag waarin ik je
waarin je je hebt verstopt,
zo levend en ondeugend tref ik je aan
`gooi die rommel maar weg' zeg ik
`die handvol mannenstreken
je bent nu al zo lang dood
ik zou je moeder wel kunnen zijn'
en ik wend me een slag
en zeg tot mijn zoon: 'niet beeldhouwen
komposteer me maar vast
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doe je ogen dicht
en neem mondjesmaat
naar behoefte'

Van let Stants (1904-1968) werd de Pastorale voor orkest (1923) op 1
december 1984 in De Doelen te Rotterdam uitgevoerd door het orkest
van het Rotterdams Conservatorium o.l.v. Otto Ketting. Het was de
eerste heruitvoering na de oorspronkelijke uitvoering in 1923 door het
Utrechts Stedelijk Orkest o I.v. Evert Cornelis.

willemien gerstenhauer foto annaleen louwes
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De meeste mensen nemen tegenwoordig regelmatig kennis
van het 'nieuws' dat radio, televisie, dagbladen en weekbladen voortdurend aanbieden. Wie langer dan één week de
consumptie van dit nieuws volhoudt, zal onvermijdelijk
worden bevangen door een grote weerzin jegens het wezen
mens. De gewelddadigheid en stupiditeit van de menselijke
soort tarten iedere voorstelling. Ononderbroken zoeken
talloze mannen over de hele wereld een uitweg voor hun
moordzucht via oorlogen, guerrilla's of terrorisme. Waar de
gelegenheid en het excuus tot het doden van liefst weerloze
slachtoffers zich niet voldoende voordoet, geven zij uiting aan
hun razernij en hun hysterie via politieke terreur of straatrellen,
via martelingen of voetbalgeweld, via verkrachting of
mishandeling van vrouwen en kinderen, via gijzelingen,
bezettingen of vandalisme. Als ook deze wegen voor hen zijn
geblokkeerd door uiterlijke omstandigheden of innerlijke
remmingen, dan is er altijd nog de vlucht mogelijk in de
gefantaseerde gewelddadigheid via kwaadaardige films of via
de in omvang en ernst nog steeds aanzwellende agressieve
pornografie. Ook al mogen er individuen zijn op de aarde die
zich met het feitelijke geweld tegen hun medemensen (maar
ook tegen dieren en ook tegen het plantaardige en minerale
milieu) niet of nauwelijks inlaten, in hun fantasie hebben bijna
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alle mensen zich daarmee wel eens in de ene of andere vorm
verbonden.
Voor zover mensen, gegeven de ellendige eigenschappen van hun
soort, niet of minimaal gewelddadig zijn, is er altijd nog de massale
stompzinnigheid als tweede kenmerkende eigenschap van het wezen
'mens'. Heeft u wel eens een massa in de hel van een discotheek
gadegeslagen? Of een massa 's zomers op het strand? Of een door
alcohol en kankerdampen benevelde groep mensen in een café,
onder de gedwongen geluidsconsumptie van zogenaamde 'muziek'?
Of mensen tijdens de uitverkoop of in panieksituaties?
Ik wil op de sociale details van onze tijd en cultuur nu niet verder
ingaan. Waar het om gaat, is dat het moeilijk, zo niet absurd is, in het
licht van wat hier zoal is aangeduid, vol te houden dat de mensheid als
soort een erg hoge graad van evolutie zou hebben bereikt. Of dat zij,
vergeleken bij haar bewustzijnstoestand van enkele eeuwen of enkele
duizenden uren geleden indrukwekkende vooruitgang zou hebben
geboekt op de gebieden van wijsheid en moraliteit. Alleen in een
volstrekt uiterlijke zin, namelijk op het terrein van ons technische
kunnen en in onze kennis van de wetmatigheden van het materiële
universum zijn wij duidelijk verder dan onze voorouders. Maar zelfs
daar staat nog tegenover dat de meesten van ons ambachtelijk veel
minder kunnen dan vroegere generaties: het bakken van brood, het
weven van kleren, het bouwen van een huis, het construeren van een
schip, het bebouwen van de grond, zijn vaardigheden die de meeste
moderne mensen niet meer beheersen. Wij zijn uiterst afhankelijk
geworden van de apparaten die wij voor ons laten werken en zelfs
denken, en dit zal in de komende tijd van robots en kunstmatige
intelligentie alleen maar toenemen.
Bij 'evolutie' denken de meeste westerlingen aan een ontwikkeling van
`laag' naar 'hoog'. Voor zover wij het hebben over individuele
kundigheid, over moraliteit en wijsheid, zal de onbevangen toeschouwer moeten erkennen dat er vooralsnog, op het macroniveau, weinig
valt te bespeuren van een evolutie van de mensheid. Het menselijke
lichaam is misschien gedifferentieerder en complexer dan dat van
zelfs de meest ontwikkelde diersoorten. Met name is het relatieve
hersengewicht bij ons veruit het hoogste. In die zin kun je van een
biologische evolutie spreken als je de lijn volgt van plant naar dier naar
mens. Psychisch, wat haar aandriften, gevoelens en voorstellingen
Lezing gegeven op donderdag 1 november (Allerheiligen) 1984 in De Kosmos, Amsterdam Dit
essay verschijnt augustus in een verzamelbundel Andreas Burnier, Essays
Y 1970-1984,, Querido
1985

betreft, is de mens ook een aanmerkelijk complexer, gedifferentieerder en vooral reflexlever wezen dan de leden van andere soorten van
levende en met een bewustzijn begaafde wezens op deze planeet.
Maar dit alles gaat kennelijk niet per se gepaard met morele verfijning
of een toenemende wijsheid. In tegendeel, zullen velen geneigd zijn te
zeggen. De mens kan heel wat 'beestachtiger' zijn dan een dier.
Het raadsel van de menselijke biologische evolutie en de daarmee
gepaard gaande bewustzijnsevolutie in, laat ik gemakshalve zeggen
intellectueel opzicht, maar het zo te zien uitblijven, op mondiaal
niveau, van een morele of wijsheidsevolutie, dat raadsel is eigenlijk
onoplosbaar binnen de gangbare westerse voorstellingen. Je kunt
natuurlijk zeggen dat de mens met rede begaafd, maar 'van nature
zondig' is, maar dat verklaart niets. Daarmee benoem je het
verschijnsel van de kennelijke immoraliteit, de gewelddadigheid en
stompzinnigheid, het egoïsme, de doffe gemakzucht en de blindheid
van mensen alleen maar met een andere term. Je kunt ook heel lang
voortgaan met te denken dat de mens 'eigenlijk' goed is, dat de
eventuele kwaadaardigheid of domheid van mensen alleen maar ligt
aan de omstandigheden en dat als je de omstandigheden verbetert, de
menselijke ziel vanzelf zich van haar meest nobele zijde zal laten zien.
Vooral jonge mensen zijn nog al eens geneigd in deze voorstelling van
zaken te geloven. De meeste nu levende volwassenen hebben echter
binnen één leven kunnen ervaren hoe een fantastische materiële
welvaart, zoals de mensheid die bij ons weten nog nooit op zo grote
schaal en zo langdurig heeft gekend, gecombineerd met een relatief
uiterst tolerante ideologie, in de afgelopen decennia nu niet bepaald
heeft geleid tot een afname van criminaliteit, van gewelddadigheid in
de huiselijke sfeer, van ontevredenheid, van rancune en geweld. In
tegendeel zijn mensen die onder slechte en onrechtvaardige
omstandigheden moeten leven vaak relatief humaner jegens hun
soortgenoten dan wij, de wrokkige en ontevreden welvaartskinderen,
die bejaarden, zieken en stervenden graag zover mogelijk buiten ons
blikveld houden en wier belangrijkste idealen soms abortus en
euthanasie lijken te zijn. Aan de illusie dat de slechtheid van de mens
verdwijnt als de omstandigheden verbeteren, kan niemand die
voldoende levenservaring heeft kunnen opdoen zich blijven vastklampen. Vandaar dat wat oudere, gedesillusioneerde mensen soms
niet veel meer hierover weten te zeggen dan: 'Tja, wij leven nu
eenmaal na de zondeval', of: 'Het is jammer dat de morele ontwikkeling
van de mensheid geen gelijke tred houdt met haar technische
ontwikkeling.' Dat is wel waar, maar ook dat verklaart niets.
Het evolutieprobleem, waar ieder weldenkend mens vroeg of laat
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mee wordt geconfronteerd, is wat beter te begrijpen als je het, zoals
dat in de oosterse wijsheidstraditie vanouds gebruikelijk was, plaatst in
de polariteit van evolutie en involutie. Evolutie betekent letterlijk een
zich ontvouwen, zichtbaar worden en involutie betekent het tegenovergestelde, een 'inpoppen' tegenover het 'ontpoppen' van de
evolutie.
Het is voor moderne westerlingen psychologisch vaak een grote
stap zich bewust te worden van het feit dat op een evolutie
onvermijdelijk vroeg of laat een involutie moet volgen. Wij zijn zo
doordrenkt, tot in ons onbewuste toe, van de meer-is-beter ideologie,
van het groeimodel, van de immer-voorwaarts gedachte, dat wij het
liefste altijd als individu, maar ook als samenleving, in de groeifase
zouden willen verkeren. En ' als de groei, individueel of sociaaleconomisch, ophoudt, proberen wij zo lang mogelijk stationair te
blijven en de beginnende involutie te maskeren of te verdringen. Ook
hier geldt, dat wie zich niet langer aan de gangbare illusies kan
vastklampen, vaak naar het andere uiterste doorschiet. Ineens gaat
men dan zien hoe alles in vergetelheid en dood eindigt, hoe het
universum 'een aflopende machine', de natuur `een systeem
onderhevig aan entropie' is. Men gaat beseffen dat wij als biologisch
individu eigenlijk al beginnen te sterven vanaf het moment van onze
geboorte, alleen hebben in de eerste levenshelft de levenskrachten,
de opbouwkrachten, nog de overhand op de afbraakkrachten. En men
gaat inzien dat alles waaraan wij ons in dit korte leven vastklampen
hoe dan ook uiterst vluchtig is.
Het door moderne, westerse mensen vaak zeer eenzijdig bekeken
(of krampachtig verdrongen) probleem van evolutie en involutie, komt
echter in een geheel ander licht te staan als je deze twee
ontwikkelingsstromen kunt zien als onderdeel van een groot cyclisch
proces. Geen evolutie zonder involutie, maar ook: geen involutie
zonder evolutie.
Normalerwijs, dat wil zeggen even afgezien van de pathologische
gevallen die wij tegenwoordig om ons heenzien - daar komen wij nog
op terug -verloopt het leven van een mens tussen geboorte en dood,
laten wij zeggen tussen 0 en 70 à 80 jaar, of eventueel iets meer of iets
minder, globaal in de volgende fasen:
Er is een beginfase waarin de levenskrachten, de biologische
opbouwkrachten, nog zeer sterk overheersen. Het tempo van onze
fysieke groei, bij voorbeeld, is het allergrootst in ons eerste levensjaar.
In die beginfase van het leven is de mens vol vitaliteit, maar het
bewustzijn is nog beperkt. Het prille, kinderlijke bewustzijn is na enkele

levensaren vaak wel heel fantasierijk, maar het is ook sterk magisch.
Wensen hebben nog de lading van magische toverformules. Het
onderscheid tussen binnenwereld, dat wat je voelt of wilt, en
buitenwereld, dat wat er om jou heen gebeurt, is nog heel vaag. De
kinderlijke magie lijkt mij een gevolg van het feit dat het kind als
geestelijke entiteit nog niet helemaal is geincarneerd. Het wezen van
het kind bevindt zich nog voor een deel buiten het fysieke lichaam-inopbouw. Daardoor kan het kind speelgoeddieren en poppen heel
gemakkelijk als bezield ervaren, is de kamer in een oogwenk gevuld
met voor haar zeer reële, voor ons denkbeeldige figuren, en is het zelfs
mogelijk dat het kleine kind levenloze voorwerpen bezield acht. Zelf
herinner ik mij dat ik mij afvroeg of een theeschoteltje pijn voelde als er
een barst in zat, en bijna alle kinderen hebben wel eens gezegd 'stoute
tafel' als zij zich daaraan hadden gestoten.
Macrohistorisch lijkt dit op de cultuurfase uit het verre verleden van
de meeste volkeren, waarin bergen en rivieren, de zon en de maan,
kortom alle natuurentiteiten, en natuurverschijnselen zoals de donder
of de regen, als bezield werden gezien.
Aan het andere eind van de aardse ontwikkeling staat, als het goed
gaat, de slotfase van een maximale inkeer. De bejaarde mens wil vaak
zo min mogelijk prikkels uit de buitenwereld ontvangen. Ten dele is dit
een kwestie van een biologisch-geriatrisch proces. Maar idealiter is
de hoge ouderdom ook de fase van de mystiek: van de inkeer die ertoe
leidt dat men in het eigen, inmiddels rijk aan aardse ervaringen
geworden innerlijk, als het ware het Al van de buitenwereld terugvindt.
Het kind, de kleine magier, is de extravert: dol op nieuwe impulsen van
buitenaf, maar het leeft in de buitenwereld met haar ziel en voelt geen
of weinig onderscheid. De grijsaard, die door de adolescentie met haar
vaak illusoire idealisme en de volwassenheid met haar eigenlijk even
illusoire cynisme en gevoel van totaal op jezelf gesteld zijn, is
heengegaan, kan de verbinding tussen het al en het zelf ook weer
vinden, maar in zichzelf. Zij of hij ervaart de verinnerlijking van al
datgene wat eens buitenwereld leek te zijn.
Tot zover zou je je kunnen voorstellen dat er een cyclisch proces is
aan te tonen in de cultuurhistorie, met een parallel in de individuele
biografieën van mensen, die er als volgt uitziet: Geestelijke involutie
(het zich verbinden met de materie, het incarneren) gaat gepaard met
biologische evolutie. levensopbouw, groei. Naarmate de involutie
voortschrijdt, komt zij op een soort dieptepunt spiritueel bezien, een
hoogtepunt aards bezien. Zo omstreeks het midden des levens is de
involutie voltooid, is de mens het verste van zowel magie als mystiek
verwijderd: zij kan haar geesteskrachten geheel en al aanwenden voor
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het aardse bewustzijn, het aardse intellect. Dan volgt de tweede
levenshelft: een biologische involutie, die, als men daar iets aan doet,
want dit gebeurt niet meer 'vanzelf, eventueel gepaard kan gaan met
een geestelijk herontwaken, maar nu aan de mystieke pool van het
bewustzijn. Nu involueert de buitenwereld in de geest.
Je zou je zo, zeker als je van de reïncarnatiegedachte uitgaat, zoals
dat in het oosten en in sommige kringen in het westen gebruikelijk is,
een eeuwigdurende cyclus kunnen voorstellen, waarbij involutie en
evolutie van geest en stof nauw met elkaar samenhangen, maar waar
uiteindelijk zowel de geest als de stof (als ik het even zo bot mag
uitdrukken) verrijkt uit tevoorschijn komen.
Het is echter, zoals ik in het begin al heb aangeduid, niet allemaal zo
harmonisch en prachtig gesteld met de mensheid op aarde. Hoe komt
dat? Naar mijn mening kun je dat begrijpen, als je je realiseert dat
datgene wat wij in de mensheidsevolutie 'het kwade' noemen in
essentie twee vormen kan aannemen. Er is een kracht werkzaam, in
iedere mens maar ook in de mensheid als geheel, die uit een soort
innerlijke zelfgenoegzaamheid het liefste zou willen dat er geen
evolutie was, dat alles bleef bij of terugkeerde naar het oude. En er is
een kracht die de mens doet vooruitgrijpen naar stadia waar zij nog
niet aan toe is, die het liefste hele stukken ontwikkeling zou overslaan
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De regressieve kracht maakt dat wij het onvermijdelijke innerlijke
doodsproces dat ons halverwege het leven wacht, proberen te
ontlopen, dat wij in plaats van te rijpen naar de ware mystiek van de
ervaren, volgroeide, bezonnen mens vluchten in de pseudo-mystiek,
het wollige welbehagen van drugs, of groepsextase of verdoving door
massahysterie in enigerlei vorm.
De al te progressieve kracht maakt dat wij zonder de noodzakelijke
rijpingsprocessen te doorlopen `meteen' instant verlichting eisen,
instant macht over de wereld. Wij komen zo terecht in de pseudo-
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magie van de toverleerling die rampen kan aanrichten in de
kernfysica, in de gedragswetenschappen, of in de techniek. Of bij
pogingen het bewustzijn van de mensen te manipuleren via
hersenspoeling, via de massamedia of zelfs via esoterische
technieken, om de mensen aldus te klonen, te ont-individualiseren,
zodat zij dienstbaar kunnen worden gemaakt aan de fraaie of minder
fraaie doeleinden die men zich stelt.
Onder alle mensen die hebben nagedacht over de processen van
spontane evolutie (met de daarbij behorende involutie en vice versa)
en de mogelijkheden om die zelf in vrijheid te versnellen of te
intensiveren, zult u grote overeenstemming vinden op één punt: voor
de meeste mensen zou het het beste zijn als zij de weg van de
spontane, normale mensheidsevolutie/involutie konden gaan in hun
leven, zonder ten prooi te vallen aan tegenkrachten van de ziekelijk
regressieve, of de immoreel versnellende soort.
Wie kiest om in vrijheid een innerlijke scholingsweg te gaan, zoals
het in de esoterie heet, of een persoonlijkheid te worden (zoals Jung
het heeft genoemd in zijn lezing van 1932 te Wenen ('Die Stimme des
Innern', later gepubliceerd als Vom Werden der Pers6nlichkeiY, in het
Engels vertaald als 'The Development of Personality'), wie kiest voor
'de vrijheid' zoals kunstenaars, onder andere Enid Starkie, het hebben
genoemd', die gaat een weg of no return, een zeer eenzame weg en
bovenal een weg vol gevaren. Het is waar dat het doorsnee menselijke
leven zeer voorspelbaar is, van de fantasierijkdom van het jonge kind
via de romantiek, het idealisme en het 'himmelhoch jauchzend, zum
Tode betrubt' van de adolescent naar de aangepastheid, het meestal
enigszins cynische `realisme' van de volwassene in het midden des
levens, naar de mengeling van levenswijsheid, afstomping, berusting
en doodsangst in de ouderdom.
Wie daar met een toeschouwersblik naar kijkt, voelt haar of zijn hart
niet opspringen van vreugde, maar als er geen al te grote
pathologische varianten komen, is dat al heel wat. Het lichaam
doorloopt onvermijdelijk de diverse biologische stadia, natuurlijk met
individuele variaties (de één is er lichamelijk beter aan toe dan de
ander met, bijvoorbeeld, dertig of zestig jaar), maar in grote lijnen toch
volgens een universeel patroon en zeer voorspelbaar. Hetzelfde geldt
voor de gangbare psychische ontwikkeling in een bepaalde
cultuurkring en in een bepaald cultuurtijdperk. Voor zover mensen al
afwijken van de norm in hun psychische ontwikkeling, is dat meestal
pathologisch en helemaal niet iets om blij mee te zijn.
Daar tegenover staan de relatief zeldzame individuen die het
wagen, die de innerlijke noodzaak voelen en ook de innerlijke

foto annaleen louwes

64

mogelijkheden hebben, om 'hun eigen weg te gaan' en zelf hun
spirituele ontwikkeling ter hand te nemen.
Het doel van een integere spirituele scholingsweg is, althans in de
westerse wereld, dat je met behoud van je individuele kritische
vermogens en met behoud van je moraliteit geest en stof in een
nieuwe relatie tot elkaar brengt, waardoor je een brug slaat tussen
binnen- en buitenwereld, hetzij door het Al in je eigen innerlijk terug te
vinden (God in mij: de weg van de mystiek; de microkosmische weg),
hetzij door de geest in de natuur te onderkennen en daarmee 'te
bevrijden': de macrokosmische weg, de weg van de magie.
De meeste mensen zijn, zoals Jung terecht heeft geconstateerd,
geneigd tot conformisme. Zij evolueren en involueren op grond van
een zeer voorspelbaar patroon, dat biologisch wordt bepaald door hun
lichamelijke gegevens en psychisch door hun conditionering door de
tijd en het milieu waarin zij zich bevinden. Wat hun geestelijke involutie
en evolutie betreft, zijn zij onderworpen aan grote wetmatigheden,
waar zij als individu vaak geen weet van hebben en in elk geval geen
vat op hebben. Zo kunnen zij, eveneens 'vanzelf en weerloos, het
slachtoffer worden van de in wezen boosaardige geestelijke
ontwikkelingspatronen die hen hetzij doen regresseren, hetzij
voortijdig doen vooruitgrijpen naar vermogens waar zij moreel nog
geen weg mee weten. In het ene geval worden zij innerlijk
geblokkeerd, op de ene of andere wijze, in het andere geval zijn zij als
een klein kind dat alleen thuis wordt gelaten met een doos lucifers en
r
_ e en benzineblik.
1 Op een zeker moment in haar ontwikkeling kan de mens worden
gegrepen door een grote onvrede met het spontane, geprogrammeerde bestaan dat wij normalerwijs doorlopen tussen geboorte en
dood enkele tientallen jaren later. Zij pakt haar rugzak en gaat
geestelijk op weg: een spirituele zoektocht begint. Uiteindelijk gaat de
zoekende fase altijd over: hoe kan ik mijn aardse beperktheden
overwinnen, transformeren, zodat ik bewust in contact kan staan met
zowel de geestelijke realiteit in mij en buiten mij, als met de wereld die
zich aan mij voordoet als materie? De mens die zich begint bewust te
worden van de grote spirituele problematiek van de mensheid en van
haar eigen `existentiële nood' kan haar aanvankelijk nog maar
halfbewuste vragen op verschillende manieren inkleden. De één zal
zich afvragen: waartoe de futiliteit en de beperktheden van dit korte
bestaan? De ander: waarom al dat kwaad en al dat lijden in de
mensheid? Een derde: waarom ben ik zo geïsoleerd, zo eenzaam, ten
opzichte van de kosmos, van mijn medemensen?
Dan begint de zoektocht: langs scholen en systemen, langs mensen

en methoden. Soms gaat men letterlijk op reis, in de hoop een
antwoord te vinden. Soms reist men door halve bibliotheken. Maar
uiteindelijk komt het moment waarop alle voorbereidingen ten einde
zijn en men een weg heeft gevonden die men innerlijk moet doen. Dat
kan van alles zijn, van mantram tot meditatie, van karma yoga tot
devotie of contemplatie.
Met de talloze spirituele scholingswegen is het eigenlijk net zo
gesteld als met helderziendheid. Zoals u weet, zijn sommige mensen
soms helderziend. Meestal is dat een restant van 'oude' helderziendheid, een vermogen waarover talloze mensen beschikten toen het
abstracte, kritische denken nog niet zo sterk in de mensheid was
ontwikkeld als nu. In elk geval is het zo dat bij helderziende mensen
geheel verschillende dingen de trigger kunnen zijn. De één heeft een
glazen bol nodig, de ander een brandende kaars, een derde legt de
tarotkaarten, een vierde werpt de stokjes van de I Ching, een vijfde
bekijkt een horoscoop, een zesde de lijnen van de hand, een zevende
heeft misschien een puur innerlijke concentratiemethode. Maar
uiteindelijk zijn het niet de kaarten of de handlijnen, niet de horoscoop
of het koffiedik die iemand min of meer helderziend maken. Zij zijn
alleen maar de lont die het proces in gang zet. Zo is het ook met
(integere) spirituele scholingswegen, waarbij de mens in vrijheid de
evolutie van haar bewustzijn ter hand neemt. De ene weg past,
psychologisch of praktisch of cultureel, beter bij iemand dan de
andere. Het doel is echter, uiteindelijk, identiek, namelijk de hereniging
van wat gescheiden werd bij de geboorte. de geincarneerde,
geïndividualiseerde geest van de Al-geest die zich stoffelijk,
psychisch en puur geestelijk manifesteert in het universum. Steeds als
zo'n hereniging, bij vol bewustzijn, lukt, is een stukje afgerond van de I
totale mensheidsevolutie
_

Vandaag, 1 november, is het volgens de traditionele kerkelijke liturgie
Allerheiligen, de dag waarop al diegenen worden herdacht die in hun
individuele bewustzijnsontwikkeling hebben gefungeerd als voorlopers en voorbeelden van de mensheid Een 'heilige' is iemand die het
alledaagse bewustzijn zo heeft geschoold, gelouterd en gemetamorfoseerd, dat zij of hij het uiterst beperkte egobesef, de blindheid en de
begeerten waarin wij van nature zijn gekerkerd op aarde, heeft kunnen
omzetten in een hoger weten over onszelf, onze medemensen, de
kosmos, de wezensrijken onder en boven de mensheid. Dit soort
weten, dat het resultaat is van een lange en vaak zeer harde
scholingsweg en louteringsweg, leidt tot liefde en wijsheid en tot

65

66

daden die de aarde en de mensheid werkelijk van dienst zijn.
Misschien gelooft u niet dat er heiligen bestaan of hebben bestaan.
Het is inderdaad heel goed denkbaar dat onder degenen die door de
officiële westerse kerken of oosterse religies heilig zijn verklaard,
mensen voorkomen die bij nader inzien toch niet zo ver waren in hun
innerlijke ontwikkeling als men op grond van overlevering gelooft.
Maar omgekeerd zijn er toch ook talloze mensen op aarde die, zo niet
'heilige' of 'arhaY in de meest strikte zin, wel degelijk grote stukken
hebben afgelegd op het pad dat naar die bewustzijnsfase voert. Als u
nog nooit zo iemand bent tegengekomen, iemand die veel minder dan
gebruikelijk vanuit het gewone egoïstische en egocentrische veiligheids-, lust- en machtsstreven leefde dan de meesten onder ons,
iemand die minder was verduisterd On geketend dan het overgrote
deel van de huidige mensheid, dan verzeker ik u dat zo'n ontmoeting
mogelijk is zodra u daar zelf aan toe bent. Er is op zijn allerminst een
begin van 'heiligheid': van heel zijn en helend kunnen zijn, te vinden bij
grote, ons historisch bekende individualiteiten, zoals Bach of Mozart,
Rembrandt of Van Gogh. Het is de tragiek van onze tijd dat de
traditionele gelovigen vaak alleen heiligheid kunnen zien als iemand
zich ook in traditionele godsdienstige woorden uit en te weinig kijken
naar iemands 'uitstraling': het werkelijke effect van iemands wezen,
iemands werken en daden. Anderzijds is er onder de mensen die zich
van het traditioneel godsdienstige gedoe hebben afgewend - uit een
soms zeer terechte afkeer, zo niet walging - vaak een onvermogen het
hogere en edele in ook maar iets of iemand te zien. Een onvermogen
tot liefdevolle bewondering.
De hemelse muziek die Bach en Mozart, hoe verschillend verder
ook, ons hebben nagelaten, is voor de mensheid als een vingerwijzing
en een troost. Maar veel 'moderne' geesten kunnen alleen het lage en
triviale waarnemen wat in zulke individualiteiten natuurlijk ook
aanwezig was. Zo kun je van Rembrandt zeggen, dat hij hard en blind
was voor zijn naaste omgeving en van Van Gogh dat hij een
hoerenloper, absinthdrinker en hopeloze driftkop was. Maar wie de
modder uit zijn ogen veegt, zal kunnen zien dat zulke mensen een heel
uitzonderlijke scholingsweg en louteringsweg zijn gegaan binnen één
leven en dat hun werk is als medicijn voor de zieke mensheid: een
verkondiging van het licht dat wij allen eens zelf zullen kunnen
waarnemen en uitstralen als wij op onze beurt voorloper en voorbeeld
zullen zijn geworden voor degenen die na ons komen.

Rectificatie
Door een onvergeeflijke fout in Lust en Gratie no. 5 is de inhoud van dit
gedicht wezenlijk veranderd. Vandaar een rectificatie in dit nummer.

Waarom spreekt de Maan niet tot mij
Maar is Alleen maar Flets en Blauw
Onverstaanbaar zijn Haar stralen
Waarom spreekt Zij niet tot Mij
en Wel tot al die Anderen
die Haar Godin noemen
Heerseres van de Wateren
Het Vrouwelijk Princiep
ik heb het allemaal gehoord
zo noemen ze Haar
De Maan is Ziek van Mij
Daarom spreekt ze niet.
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GEDICHTEN
klimt op de kou om mijn stem
meeuw, en kermt en tuimelt.

een

A. Roland

EENKEUZE

Holst: Een winter aan zee

I

Houterige meeuwen, klepperende
Snavels, witgeschilderd kinderspeelgoed
Dat aan lijnen, lange touwen,
In de wolken vastgehouden, langszeilt,
Heen en weer langs mij. Een rustende
Pruilende mond drijft voorbij —
Zo was het uitzicht in je kamer.
De wind joeg om de vleugels van je huis
Of zong er in de open ramen, zo
Hoog, zo hoog waren wij samen.
De wind die rond de stompe
Flatgebouwen tolt, hij klinkt als
Fluiten uit een tandeloze mond
En in mijn droom liggen wij aan elkaar
Gekleefd als bladeren van een boom
Die in de herfst zijn afgerukt en
Door de regen bij elkaar geveegd
En wat er van ons overbleef zijn
Resten en de teefse smaak van
Zweet, zeep, geil en samenslaap.
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8

Je kont is groter dan je
Hart, maar even rond.
Het is vreemd, maar als
Je op de dansvloer gaat
En je met iedereen,
Behalve mij, met wie je
Bent, verstaat, denk ik

Aan wellust en geweld
En aan elk woord dat daarvoor

Staat en wens ik het je
In te peperen, stuk

Voor stuk en allemaal.
De straat is de moeder
Van de taal, ik hang aan
Haar rokken waar zij gaat.

9

Zongen mijn remmen als massale
Koren, terwijl mijn hart achter haar
Aan door volle zalen joeg en zocht
Dat ze het koud zou laten terwijl
De wind door de portieken sloeg,
Het blad in cirkeling naar boven
Zoog en het sonore klinken van
De toren eindelijk in minder
Zware uren woog, waren de polen
Van mijn ziel strijdig geladen,
ik zo'n vreemd en branderig
Gevoel van haast en jachtig willen
Als een vuur waar teveel lucht in blaast
En scheurde ik haar kleren open
En trok haar benen van elkaar, heb
Ik haar naakt en koud gemaakt, haar
Schoonheid was zij niet verloren,
Had ik voor niemand ogen dan voor
Haar —schiep ik een theorie waarin
De liefde zegevierde over.
Had
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Er schemert een uitdrukking
Doorheen, het is steen en been,
Het is steen en been. Door het merg
Van deze bouwsels dringt een
Ritme heen en het stampen
Van de voeten dreunt uit
Vloeren door; de wereld is een
Helser oord, adolescenten
Trekken er in horden rond en
In mijn droom roept ze opgewonden
Dat de geslachtsdaad
Is voltooid. Waar zijn mijn
Woorden, waar de lijnen van
Hun regels? Hoe wordt die chaos
Die beangstigt, tot iets van
Blijvend inzicht gerangschikt?
0 ik ben van vorst op
Ruiten en daar de maan doorheen,
Ik ben van niemand, buiten
Noch binnen, ik ben alleen.

15

Onrust, dromen, je verzoek mijn
Tong zo mogelijk tot je keel
Langs jouw tong heen te leggen — ik
Ontwaak, een slang die kronkelend
Probeert je in zijn greep te krijgen
Maar die zichzelf het paradijs
Uit heeft gejaagd. Ontstoken
Slijmvliezen, verdoving, snot. Alleen
Substanties blijven voor de luchtpijp
Over. Hijgen, het smaken van genot.
De tong van de zonsondergang,
Die rode as van het verlangen, waar
De nacht om draait, is door de strot
Van de aarde heengeduwd, —geTrokken en spuwt het oosten tot
Het in lichter laaie staat. 0 het
Speeksel van je mond was zoeter
Dan Turkish Delight! Uit een cocon
Van lakens losgemaakt gaapt voor
Mij de holte van de ochtend.
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Keek in mijn ogen, in de zich
Vernauwende pupil, zag en
Passant de iris aan de rand
Weer blauw worden, zoals ik had
Als kind en voelde opeens hoe het
Oneindige in het oneindig
Keek, voorbijziend aan zijn
Tijdelijke verschijningsvorm, het
1k. En 's nachts, als de rest
Van het lichaam slaapt, gericht
Op rust, dan knaagt het ongenoegen
Aan de randen, dan trekt het
Tandvlees zich geluidloos op als
Lippen van een beest dat zonder
Grommen zijn gebit laat zien, niet
Aan de ander, maar aan het donker
Binnenin en weet ik mijn leven
Een scheef huis van regels en van
Beelden en geef ik een dichterSchap voor adem, voor wat lucht.

is

Soms, als ik naar haar kijk, zie ik
Alleen mezelf, ze kaatst me terug, is
Rond en ontoegankelijk. Wie is
Het die ik ken, tot wie ik inga,
Die tot haar ingaat en voelt dat hij
In het diepste van haar zelf buiten
Haar staat, wie is het die ik ben? — Ik
Wreef over de aarde, zij werd nat,
k wreef grondig en zij begon te
Stromen, ik gleed met haar bewegen
Mee; de vlokken van haar iris
Donkerden of wolken samentrokken
Boven golven, of er een storm opstak.
Ik zag een staren in haar komen. Ik
Zag verblinding in haar ogen waarin
Ik mij gespiegeld zag, verblinding
Die mijn beeld droeg, die ik was. Toen
Brak mijn slaap en lag mijn dromen
Open en hoorde ik het klagen van
De mistboei de godganse nacht.
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Zoals zij haar lint strikt in haar haar
Des ochtends; zoals zij koninklijk
In haar peignoir de trap afdaalt als
Licht dat opkomt; zoals de lengte
Van haar rug, getrokken in de stof
Die tot de grond toe afhangt, zich in
Billen afrondt; zoals haar nylons
Langs de lijnen van hun naad haar been
Glaceren; zoals op haar verder
Transparante kleren prachtige
Fazanten geborduurd zijn op haar
Borsten; zoals zij binnentrad in
Mijn kamer, alles uitdeed en onMiddellijk in bed kwam; zoals de
Haartjes op haar rug, dat zachtste
Prikken bij het strelen in mijn vingertop
Gegrift staan; zoals ik wat ik zie
Nooit altijd zal bezitten, zo zat het
Verdriet mij hoog, maar kwam mijn snikken
Van veel dieper, uit mijn midden.

23

De ribben van de brug liggen
Als wervels in de lymfe van
De lucht en trillen van hitte.
Rug, die zich spant van de oever
Naar een overkant. Door het landSchap flitsen spiegels, ruiten,
Blinkende lemmetten. Wind
Rolt op licht gedragen over de
Golven aan, zijn slaven. Stralend
Zijn ze gebogen onder zijn
Koninklijke slagen. De hemel
Gorgelt kort uit haar metalen
Kelen. Achter hun namen rusten
Onzichtbaar dorpen en steden.
Wildernis van verbindingen,
Strekking van ribben; ik glijd
Langs de knopen van haar rug,
Touwladder naar een jungle van
Geluk. Tussen de wegen en het
Doel, is daar een juiste midden?
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Geknield biedt zij haar lichaam aan.
Het waait. De boom stroomt als een
Waterval en wier van boten slingert
Met plastic slierten en stroken
Ritselend om ons heen. Wij wonen
Onder de klimmende wolken. Kussen
Als dobberen in een monding. Geborgen
En ingekeerd, onder de cumulus van
Het middaguur, leg ik mijn hoofd
Te rusten tussen haar heupen.
In lome armen draag ik mijn dromen.
Intiemer beeld: het water kwijlt
Uit Tritons mond, begroeid met mos en
Aan zijn beide wangen vlijen zich
Dolfijnen. En alle stengels zijn
Besprongen door het weer en buigen
Zich in overgave als fonteinen
Neer. De stad spint als een wilde
Kat achter de duinen. Eenzelvig
In zijn beddingen kolkt het verkeer.

elly de waard foto corinne noordenbos
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CONFERENTIE

EEN LESBISCHE LUXE?
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Drie jaar geleden vroeg een Israëlische vrouw me: `Zijn er bij
jullie in Argentinië ook lesbische vrouwen?' Ik antwoordde
haar toen nog vanuit mijn grote naïeve verontwaardiging,
'welnee, natuurlijk niet s Iedereen werkt bij ons heel hard
Dacht jij dat wij tijd hadden om ons aan dat soort dingen over
te geven' Gloria Bonder, één van de bekendste LatijnsAmerikaanse feministen moet lachen als ze eraan terugdenkt:
'Ik denk dat ik zoiets zei vanuit een onbewuste herinnering aan
de vermaningen van de oude seksuologen om allerlei
`onkuise neigingen' via 'gezonde sport en spel' te bestrijden.
Maar natuurlijk ook omdat er op dat moment in Argentinië
geen enkele relatie bestond tussen de feministische beweging en de lesbische groepen die heel erg ondergronds
opereerden.'
We zitten tegenover elkaar tijdens de lunchpauze van een
Unesco-conferentie over vrouwenstudies die in het Institute
of Social Studies in Den Haag is georganiseerd. VerschillendE
vrouwen merkten tijdens de debatten op dat ze haar
vrouwenprogramma's en vrouwencentra onder andere hadden kunnen opzetten door te verwijzen naar uitspraken over
het nut van vrouwenstudies die waren gedaan op internationale podia, vooral in Verenigde Naties-verband. Sommige
vrouwen kunnen met behulp van dergelijke uitspraken haar
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regering onder druk zetten om geld beschikbaar te stellen voor
vrouwenstudies, en ze kunnen er het werk dat ze soms al jaren onder
moeilijke omstandigheden doen mee legitimeren. We praten nog even
door over de snelle groei van de beweging in Latijns-Amerika. Geen
enkele Latijnse feministe kan nu nog om het onderwerp lesbianisme'
heen. De toenadering tussen feministische en lesbische groepen
steunt ook die lesbische vrouwen die binnen de lesbische beweging
heteronormen ter discussie willen stellen. Vooral de Tweede
Ontmoeting van Feministen uit Latijns - Amerika en het Caribisch
Gebied, die in juli 1983 in Lima (Peru) plaatsvond, heeft een
belangrijke impuls gegeven aan deze ontwikkeling.
Via onze contacten met Latijnse feministen begrijpen we dat op veel
plekken, vooral in Mexico, Peru en Brazilië, heftige discussies over
gedwongen heteroseksualiteit worden gevoerd en dat lesbische
feministen zich durven profileren. Voor het eerst kwamen er zoveel
Latijnse lesbiennes bij elkaar; alleen al door de kracht van haar
aanwezigheid dwongen zij de feministen zich met de vervolging en
stigmatisering van lesbische vrouwen bezig te houden. Men verwacht
dat er tijdens de Derde Ontmoeting in augustus van dit jaar in Sao
Paulo (Brazilië) een bruisend lesbisch bestaan zichtbaar zal worden.

De officiële conferentie en het Forum
Deze zomer vindt er in Nairobi (Kenia) de afsluitende conferentie
plaats van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium voor
Vrouwen. Het begin van dit Decennium werd tien jaar geleden
gemarkeerd door een conferentie in Mexico, het hoogtepunt van het
Internationale Jaar van de Vrouw. In 1980 werd in Kopenhagen een
tussentijdse evaluatie gehouden. De officiële conferentie werd toen
overschaduwd door internationale politieke geschilpunten, maar
tijdens het onofficiële gedeelte, het Forum, hadden de duizenden
vrouwen die uit de hele wereld waren toegestroomd (met een grote
oververtegenwoordiging van westerse feministen) de gelegenheid om
over onze eigen punten te discussiëren. Spontaan organiseerden
enkele lesbische vrouwen workshops om met elkaar van gedachten te
wisselen. Net zoals de enige persfoto van de Ontmoeting in Lima die in
de Peruaanse kranten verscheen er één was waarop de fotograaf een
paar vrouwen had betrapt die met blote borsten lagen te zonnen (hij
moet uren gezocht hebben, vrijwel niemand had dat opgemerkt), zo
werd ook de berichtgeving over de conferentie in Kopenhagen door
1 Zie Peruaanse passie en Canadese kou , Lust en Gratie no 2, 1984

zonnende vrouwen beheerst. Vooral vrouwen uit niet-westerse landen
moesten zich na thuiskomst vaak verdedigen tegen de in de pers
gehanteerde formule: feministisch = lesbisch = zedeloos. Veel
officiële instanties hebben niets op met radicale vrouwen en de
Keniase regering is geen uitzondering. Vrouwen die in Kenia waren,
vertelden ons dat de overheid op alle mogelijke manieren probeert te
vermijden dat er radicale vrouweneisen worden gesteld. Hooggeplaatste feministen zijn ontslagen of weggepromoveerd zodat zij niet
op de officiële conferentie de regering onwelgevallige dingen kunnen
vertellen. Ook zijn er verschillende pogingen ondernomen om de
gevreesde invloed van het Forum te neutraliseren. Aanvankelijk werd
de datum van het Forum verschoven tot een paar weken vóór het
officiële gedeelte, met het argument dat Nairobi niet zoveel vrouwen
tegelijk kan huisvesten. Men hoopte ook dat de wereldpers die eerste
weken niet zou volgen. Pas onlangs is er besloten dat het Forum toch
tegelijk met de officiële conferentie moet plaatsvinden. Duizenden
vrouwen moeten nu inderhaast haar reisplannen veranderen, terwijl
vliegtuigen en hotels al volgeboekt zijn door de deelneemsters aan de
conferentie. Ook circuleren er geruchten dat lesbische vrouwen de
toegang tot Kenia zal worden ontzegd. De berichtgeving hierover is
nogal verward. De Keniase regering heeft tot nu toe geen duidelijke
uitspraken over dit onderwerp gedaan .Men verwacht dat het wel zal
meevallen.
Veel concrete resultaten van deze conferentie zullen wij als
lesbische vrouwen temidden van al dit politieke gekonkel niet kunnen
verwachten. Op lange termijn heeft het echter misschien wél effect.
Als we erin slagen een officiële uitspraak over bijvoorbeeld het
verwerpelijke van alle vormen van discriminatie van vrouwen, zowel
naar ras als naar seksuele voorkeur uit te lokken, dan zou dat voor veel
lesbische vrouwen een grote steun in de rug zijn. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat in Nairobi ook richtlijnen worden gegeven over het
beleid tot het eind van deze eeuw. Een dergelijke uitspraak zal ons in
Nederland kunnen helpen om de Wet Gelijke Behandeling ongeschonden door de Kamers te loodsen. Daarnaast zijn de workshops
van het Forum erg belangrijk, omdat lesbiennes uit westerse en nietwesterse landen hier vanuit elkaars argumenten en strijd opnieuw een
eigen strategie kunnen bepalen.

Lesbisch en politiek

Het is echter niet erg waarschijnlijk dat er op het officiële gedeelte een
lesbische' uitspraak wordt gedaan. De meeste regeringen en
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vrouwenorganisaties over de hele wereld zijn het er nu wel over eens
dat feminisme niet altéén een westers verschijnsel is. Vooral door een
arrogante, in wezen racistische houding van veel westerse feministen
die het feminisme zoals dat in onze omgeving is ontwikkeld als het
feminisme zagen, is dit een lang en pijnlijk proces geweest. Nog
steeds bestaat er bij sommige vrouwen in zowel niet-westerse als in
westerse context, de angst om voor lesbisch te worden uitgemaakt als
ze haar feminisme naar voren brengen en over heteronormen en
seksualiteit willen praten. Sommige feministen van linkse origine en
veel politici, journalisten en mensen die fondsen beheren, zijn nog
steeds van mening dat dit alleen westerse luxeproblemen zijn. Andere
derde wereld-feministen (en dat is een snel groeiende groep),
verzetten zich fel tegen deze opvatting. Zij eisen het recht om over
haar eigen seksuele problematiek te praten. En ze vinden deze
opvatting, vooral als het uit het westen komt, een overblijfsel van
koloniaal denken. Slaven werden vroeger ook óf als zeer seksuele
wezens, 6f als juist zeer aseksuele mensen getypeerd. Nooit als
`gewone' mensen die zowel arbeid verrichtten als een seksueel leven
leidden. Dus hoewel feminisme al wel een geaccepteerd politiek
bestaan leidt, is er nog grote weerstand tegen vrouwen die het recht op
eigen seksualiteit opeisen en op haar eigen manier haar bestaan vorm
willen geven.
In de eerste plaats zullen we wegen moeten zoeken om elkaar
internationaal politiek te ondersteunen. Op de Tweede Ontmoeting in
Lima is er een motie aangenomen om het recht op een eigen
seksualiteit als één van de mensenrechten te beschouwen. Dit punt
werd vooral naar voren gebracht door Latijnse vrouwen die vanwege
haar lesbisch-zijn haar land ontvlucht waren en nu in de Verenigde
Staten of in Groot-Brittannië wonen. Zij hadden de grootste moeite
gehad erkenning als politieke vluchtelingen te verwerven. De
asielgevende landen ontkenden dat er lesbische vrouwen vermoord
en verkracht waren en dat er andere vrouwen in psychiatrische
inrichtingen werden opgesloten uitsluitend vanwege haar seksuele
voorkeur. Chili, en ook Argentine ten tijde van de militaire dictatuur,
zijn beruchte voorbeelden van landen waarin lesbische vrouwen
werden vervolgd In Chili werd bijvoorbeeld op klaarlichte dag een
lesbische vakbondsvrouw doodgeschoten toen ze uit een café kwam.
Waarschijnlijk behoorden de daders tot de geheime politie. Als deze
door de Latijnse vrouwen aangenomen motie internationale steun zou
verwerven, zullen lesbische vrouwen die haar land ontvluchten
misschien makkelijker de status van politiek vluchteling verkrijgen. Dit
is slechts één voorbeeld waarbij niet-westerse en westerse vrouwen

lima 1983
bijeenkomst over lesbianisme tijdens de tweede ontmoeting van feministen uit latijns -amerika en het caribisch gebied
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elkaar kunnen helpen. (In Nederland kan vervolging op grond van
homoseksualiteit reden zijn tot het verlenen van de vluchtelingenstatus -echter alleen nog 'op papier'. Aan ons de taak om via politieke
lobby te zorgen dat dit ook in de praktijk gebeurt.)

Lesbische netwerken

Ten tweede zal vooral het Forum in Nairobi veel vrouwen de
gelegenheid bieden met elkaar in contact te komen en ervaringen uit
te wisselen. De bestaande netwerken, zoals de ILIS (International
Lesbian Information Service), zullen zich waarschijnlijk kunnen
uitbreiden en versterken. De ILIS heeft in ieder geval al een workshop
over 'Global Lesbian Networking' aangevraagd. Hopelijk kan de
westerse basis van de ILIS daardoor verbreed worden. Vrouwen die
internationale conferenties hebben bijgewoond waar -meestal
spontaan - een workshop van en door lesbische vrouwen werd
georganiseerd (zoals op het internationale vrouwengezondheidscongres dat in de zomer van 1984 in Amsterdam gehouden werd)
weten hoe inspirerend zo'n internationale gedachtenuitwisseling kan
zijn.
Nederland (of één van de andere kleinere Noordeuropese landen)
is waarschijnlijk het enige land dat op de officiële conferentie
aandacht kan vragen voor lesbische eisen, omdat homoseksualiteit in
onze nationale (zie Wet Gelijke Behandeling) en zeker in de
internationale politiek een zeer gevoelig punt is. Bovendien staat
Nederland in de derde wereld vrij goed aangeschreven, omdat wij als
één van de weinige landen ontwikkelingshulp tamelijk serieus nemen.
In de derde plaats: de meeste beschuldigingen tegen `westerse,
liberalistische en overgeseksualiseerde' feministen zijn tegen Noordamerikaanse vrouwen gericht. Veel Europese feministen hebben hun
socialistische wortels nooit helemaal opgegeven. Wat dat betreft
staan wij dichter bij veel derde wereld-feministen, die de relatie tussen
economische en seksuele onderdrukking nooit uit het oog kunnen
verliezen.

Eisen van Nederlandse lesbiennes

Ongeveer dertig Nederlandse vrouwen, daartoe gestimuleerd door
vrouwen van het Lesbisch Archief Leeuwarden en het COC (Interpot
en het Politiseringsproject) hebben een map samengesteld waarin
een aantal eisen verwoord is ten aanzien van de drie thema's van de
Nairobi-conferentie, namelijk onderwijs, gezondheidszorg en arbeid.

Naar aanleiding van deze map vond een discussiedag plaats Eén van
de deelnemende groepen diende het voorstel in de motie van de
Tweede Ontmoeting in Lima te ondersteunen om het recht op je eigen
opvatting over seksualiteit te beschouwen als één van de mensenrechten
Eind april hield de Nederlandse Vrouwenraad haar Nairobi-dag
Ook de artikelen van de lesbische leesmap werden toen bij de stukken
gevoegd en in workshops werd de positie van lesbische vrouwen
besproken. Inmiddels heeft de Emancipatieraad in haar Nairobiadvies gesteld dat ook 'de positie van lesbische vrouwen (welke in de
VN-stukken niet genoemd worden) moet worden aangesneden' in de
rede die staatssecretaris Kappeijne van de Coppello in Nairobi zal
houden.
Daarnaast wordt geprobeerd de eisen van de Nederlandse
lesbische vrouwen via de ILIS op het Forum te brengen. In april werden
tijdens de ILIS-bijeenkomst in Keulen de volgende vijf eisen
aangenomen
- Vrouwen moeten onvoorwaardelijk zeggenschap hebben over hun
eigen lichaam,
- Vrouwen hebben recht op onderwijs dat niet heteroseksistisch is;
- Lesbische vrouwen hebben recht op eigen organisaties;
- Verwijdering van discriminerende wetgeving ten aanzien van
lesbische vrouwen;
- wetgeving op gebied van mensenrechten en gelijke behandeling
van alle overheden.
De ILIS heeft al workshops aangevraagd op het forum over deze
onderwerpen. Het is nu de vraag of de officiele Nederlandse delegatie
de politieke moed zal hebben onze punten naar voren te brengen
In de vijf jaar tussen Kopenhagen en Nairobi heeft de lesbische
beweging een enorme groei doorgemaakt Hoe dat precies gestalte
zal krijgen in Nairobi is vooralsnog niet duidelijk De effecten van de
besprekingen in Nairobi zullen niet meteen te merken zijn De
resultaten van de lesbische netwerken zullen ook pas na enige tijd
waarneembaar worden En als er een officiele uitspraak over
discriminatie van lesbische vrouwen komt, zal het nog wel enkele
uren duren voordat vrouwengroepen daar bij haar nationale
regeringen klinkende munt uit kunnen slaan
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88 MEDEWERKSTERS
Julie Abraham en Meryl Altman ontmoetten elkaar op Columbia
University in New York City, waar zij beiden Engelse literatuur
studeerden.
Julie Abraham (1957) werd geboren in Adelaide, Zuid-Australië.
Aan de universiteit van Adelaide studeerde zij literatuur en
geschiedenis. In 1979 vertrok zij naar Amerika. Zij is nu bezig aan haar
proefschrift over het werk van lesbische schrijfsters (1900-1960),
waaronder: Virginia Woolf, Gertrude Stein, Willa Cather, Djuna Barnes,
Mary Renault, Marguerite Yourcenar, H.D. en Bryher. Heeft papers
geschreven over Virginia Woolf en lesbische literatuur. En is actief in
de huidige Noordamerikaanse debatten over seksualiteit.
Biografische gegevens van Meryl Altman staan in nummer 5 van
Lust en Gratie
Het in dit nummer gepubliceerde essay van Julie Abraham (en ook
dat van Meryl Altman) is oorspronkelijk als paper gepresenteerd op de
zesde Berkshire Conference on the History of Women, Smith
College van 1-3 juni 1984, als onderdeel van het onderwerp: `Clio liked
Olivia. The Lesbian Writer and Literary History.'
Sylvia Borren (1951). Nieuw-Zeelandse (r)emigratie-ervaring. Landelijk bestuurslid van het COC op de posten 'buitenland' en
`vrouwenwerk'. GVO (Gezondheids Voorlichting en Opvoeding) consulente bij de afdeling onderwijs, gemeente Haarlem. Lid van de
Raad van het Jeugdbeleid.
Andreas Burnier (1931). Publiceerde romans, korte verhalen, essays
en gedichten. In 1985 verscheen de verzamelbundel 'Bellettrie 19651981' (Amsterdam, Querido). Afzonderlijk uitgegeven is haar roman
De litteraire salon' (1983) Najaar 1985 verschijnt bij Querido haar
verzamelde oude en nieuwe essayistische werk.
Afzonderlijke gepubliceerd, onder de naam C.I. Dessaur, is 'De
Droom der Rede: Het Mensbeeld in de Sociale Wetenschappen'
(Amsterdam, Querido) 19822.
Zij heeft een roman en essayistisch werk in voorbereiding.

Ellen van Eldik (1950). Beeldend Kunstenaar, woont en werkt in
Nijmegen. Zoekt groot atelier in Amsterdam en super Volvo Amazone,
vier-deurs wit of rood. Van haar geschilderde portretten van Jane
Bowles is een serie van vier gekleurde kaarten uitgegeven door De
Feeks (Nijmegen). Prijs per stuk f 1,50; verkrijgbaar in iedere
vrouwenboekwinkel.
Willemien Gerstenhauer (1923).
Isabel Hoving (1955). Moraliste en tekenares, gaf les, verkocht
vrouwenboeken en ging literatuurwetenschap studeren. Graaft zich
nu in de baas zijn tijd een weg naar het hart van de feministische
literatuurwetenschap en Jane Bowles. Een doctoraalscriptie moet het
resultaat zijn.
Annaleen Louwes (1959). Free-lance fotografe. Maakte in 1982/
1983 een reis naar Japan, waarvan in juni werk te zien is in galerie
Forum, Amsterdam. Varkensfetisjiste. Telefoon: 020-229650/259892.
Corinne Noordenbos (1950). Volgde haar opleiding aan de
Rietveldacademie en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam. Werkt als free-lance fotografe voor verschillende
tijdschriften, waaronder Opzij en Sara. Exposeerde o.a. in The Canon
Gallery en Stichting Amazone.
May van Sligter (1942). Vertaalster Engels. Maakt sinds kort deel uit
van de redactie van Lust en Gratie.
Elly de Waard (1940). Publiceerde de bundels 'Afstand' (1978, De
Harmonie, Amsterdam), 'Luwte' (1979, idem), 'Furie' (1981, idem) en
`Strofen' (1983, idem). In 1980 verscheen van haar 'Westers'
(Kwadraat, Vianen), achttien vertalingen van gedichten van Emily
Dickinson, met de Engelse teksten ernaast en voorzien van een
inleiding. Gedichten van Elly de Waard verschenen eerder in literaire
tijdschriften als 'De Revisor', De Gids', 'Bzzletin' en 'Avenue Literair'.
Saskia Wieringa (1951). Antropologe, lid van de Vrouwengroep
Antropologie Amsterdam. Werkt bij het Institute of Social Studies in
Den Haag, waar ze onder andere een onderzoek coördineert naar de
geschiedenis van vrouwenorganisaties in vijf landen (India, Indonesie,
Peru, Soedan en Somalié) en een regio (het Caribisch Gebied). Lid van
de redactieraad van Lust en Gratie.
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Violette Leduc
LA BATARDE
De spraakmakende bestseller
van twintig jaar geleden! Nu herdrukt in Sara's Moderne Klassieken Reeks. Met uitzonderlijke
helderheid en eerlijkheid laat
Leduc in haar temperamentvolle
stijl zien, dat een leven een herschepping van een noodlot kan
zijn, door middel van vrijheid.
f 19,50
Peter Jaspers
HET ELFDE GEBOD
Jaspers heeft door heldere kritiek
de ogen geopend voor misvattingen die anno 1960 nog hoogtij
vierden. In Het Elfde Gebod zijn
het de heteroseksuelen die elkaar het onrechtvaardige van
vooroordelen onder de neus wrijven.
Haar boek verschijnt in Sara's
Moderne Klassieken Reeks.
f 12,50
Audre Lorde
ZAMI
een nieuwe spelling van mijn naam
De Afro-Amerikaanse hoogleraar in de Engelse Iiteratuur Audre Lorde behoort, samen met Adrienne Rich,
tot de toonaangevende dichteressen en feministische
theoretici van dit moment. Met de Nederlandse vertaling van dit biomythografisch verhaal hoopt Sara dat
zij ook in ons land meer bekendheid zal krijgen. Haar
zeggingskracht reikt ver en gaat diep, spreekt zowel
witte als zwarte vrouwen aan. Haar taalgebruik is poëtisch.
'Zami verwoordt een aantal gemeenschappelijke ervaringen die zelden uitgesproken worden' (Gloria Wekker in Katijf).
f 29,50
Feministische Uitgeverij Sara
Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel

Alweer vijf jaar

Tijdschrift voor vrouwenstudies
Het tijdschrift wil bijdragen aan de ontwikkeling van een

feministiese wetenschapsbeoefening. Daartoe wordt
histories, empiries en theoreties materiaal aangedragen en
uitgangspunten en resultaten van onderzoek worden ter
diskussie gesteld — al dan niet rond een thema.
In boekbesprekingen, verslagen van bijeenkomsten en
aankondigingen van kongressen e.d. wordt informatie
verstrekt betreffende vrouwenstudies-aktiviteiten.
Een jaarabonnement omvat 4 nummers van ca. 130 blz.
en kost f 48,50. Voor studenten en anderen met een
minimum-inkomen geldt een gereduceerd tarief: f 38,50.
Losse nummers, in de boekhandel, f 16,50.
Abonnementen opgeven bij: Uitgeverij SUN,
Bijleveldsingel 9, 6521 AM Nijmegen, tel. 080-221700
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6 REDACTIONEEL

Het grootste gedeelte van dit nummer van Lust en Gratie gaat over
Mary Daly, 'het enfant terrible' van de feministische theologie. In haar
werk, waarvan een uitgebreid overzicht wordt gegeven, zie je duidelijk
de weg die zij heeft afgelegd vanaf het moment dat zij haar aandacht
richtte op de plaats van vrouwen in de katholieke kerk. Van een
radicale katholiek ontwikkelt Daly zich tot, wat de schrijfsters van het
artikel noemen, een post-christelijke feministe die het christendom,
dat gefundeerd is op het patriarchale denken, ver achter zich laat.
Genadeloos legt Daly deze patriarchale fundamenten bloot en
probeert nieuwe wegen aan te geven om uit de vicieuze en dodelijke
cirkel van het patriarchaat te komen. Deze reis is voor haar een
religieuze activiteit. Religieus in de betekenis van een diepe
verbondenheid met alles wat leeft.
Daly legt veel nadruk op het gebruik van de taal als onderdrukkingsinstrument, als middel om die onderdrukking te analyseren en als
middel tot bevrijding. Vooral in haar laatste boeken 'Gyn/Ecology' en
'Pure Lust' experimenteert zij met de taal en dat maakt deze boeken
vooral zo moeilijk toegankelijk. Wij hopen door dit overzichtsartikel van
Daly's werk, door een vertaald fragment uit 'Pure Lust' en door een
weergave van een discussie van de schrijfsters, inzicht te geven in het
complexe denken van Mary Daly.
Verder vindt u in dit nummer een interessante debutante: Amy
Clampitt. Haar poëzie is moeilijk, maar laat u zich niet afschrikken. De
meeste parels geven zich niet gemakkelijk bloot. De inleiding van Elly
de Waard zal u wellicht helpen Clampitts bijzondere poëzie te
waarderen.
Een zwaar nummer, zo definieerden wij deze Lust en Gratie. Wat
lichter zijn de foto's van Marian Bakker en de teksten erbij geschreven
door Mieke van Schermbeek en Eef Keijzer en de gedichten van
Rosemarie Buikema.

Een geheel andere, zakelijke, mededeling: vanaf no. 9 (een
themanummer over vrouwen in het surrealisme en onder redactie van
Margret Brugmann, met kleurkatern; verschijnt 1 maart 1986) zal Lust
en Gratie worden uitgegeven door feministische uitgeverij SARA te
Amsterdam. Dit betekent een grote ontlasting van werkzaamheden
(productie, distributie, administratie, promotie, publiciteit) die tot nu toe
onbetaald werden verricht en die nu professioneler kunnen worden
aangepakt.
De redactie blijft autonoom, dat wil zeggen dat de uitgeefster geen
zeggenschap heeft over het redactionele beleid van Lust en Gratie.
Vanaf no. 9 zijn wij, dankzij SARA, in staat om ook auteurs die
bijdragen leveren aan Lust en Gratie, te honoreren. Het is fantastisch
dat wij jarenlang onbetaalde steun van auteurs en medewerksters
hebben ontvangen, maar het is altijd onze wens geweest daar ook geld
tegenover te kunnen stellen. Waarom een drukkerij en zetterij wel
betalen en auteurs, die toch het blad 'maken' niet?
Wij hopen dat u nu nog meer wordt gestimuleerd uw bijdragen
(waarom krijgen we zo weinig verhalen?) aan Lust en Gratie op te
sturen. En vergeet vooral niet ook een abonnement à f 44,- te nemen,
te verlengen of cadeau te geven, want Lust en Gratie MOET nog
GROTER.
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amy dampitt

ZEVEN
GEDICHTEN

GELEIDELIJKE OPKLARING
Laat op de dag de mist
die zich als een spons uitwrong
in beemden van regen,
met speerpunten de half-onzichtbare
kreek doorzevend;
toen, in een optillen
van slierten en sjalen, rookringen
van rond de eilanden, onthullend
wat was blijven zweven
visnet plissé als een zachtheid
van peau-de-soie en pasgestreken
perkaline, met frivolité
van schuim daar waar de rots is,
de geglansde on-kleur ervan,
de bestreping van platina
en magnesium, minuut na minuut
overgoten met sluiks
rose en violet, met opalige
nuance van melkdistel, een textuur
niet dan fluisterend te vernoemen,
begon hij, over heel de horizon,
zich traag te ontzegelen
als de lip van een grot
of van een grotachtige,
unieke, pareltelende zeeschelp.

9
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DE BUITENBAAR
Als langs ergens een leemte, spleet of tussenruimte
in 't ongeoorloofd elk-wat-wils dat daar altijd
zonder ophouden doorgaat dag in nacht uit,
de hele winter door,
op een morgen bij laag tij je droogvoets loopt over
een schaduw-landengte naar de buitenbaar,
voel je jezelf, opnieuw, zinken bij iedere stap
in welige zomp een begroeiing van ongeschoren, maagdelijk, voetdik
fluweel, de lucht die je ademt een aromatisch
struikgewas, geuren bij elke stap in verwarring
opgeschrikt als patrijzen
of scholen vissen, een element waardoor je zwemt
als naar een onvoorzien, prikkelend ongeoorloofd
rendez-vous. Het licht daarginds, doorkerfd
door het kromzwaard van de branding,
is verblindend, een bestraffing - Keer terug! Keer terug! voorbij het silhouet van een schipbreuk (Van wie?
Wanneer gebeurde 't? Terug in het dorp
kan niemand het je zeggen),
de belboei kniediep hurkend in schuim,
een bloed-rood-geverfde bode. Welk een vreemde
rand, terug vanwaar je kwam,
van vertrouwde voortekens
overzien vanaf deze Isola bella, paradijs
binnenin een gevangenisrotsblok - de onverkrachte
protégé van bewakers zo wetteloos, toevlucht
in zulke slachtplaats verschanst!

Je gedachte blijft er naar omkijken kettinggangers aartsengelen die in hun prismatische
waanzin neerstorten, bestoken en doorkerven het daglicht
daarginds, de hele winter door.
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ZEEMUIS
Verweesd zijn van mogelijkheid
moest worden uitgebreid om
de zeemuis toe te laten. Niemand
had om zoiets gevraagd,
of zijn komst voorspeld,
schuilend onder rucheranden van zeesla een nat ding maar streelbaar
zoals, gezien uit de verte,
opstekend struikgewas,
zonnehonige, naaldbestookte
pijnbomen, baardige gerst
of alwat pasgeboren niet kaal
maar gepelsd is. Geen knaagdier die
ruige, die onverwachte
vondeling, geen kattenkruid speeltuig
voor 't geterg van een kat, zelfs
geen echinoderm, het ding
is, schijnt het, een worm. Met ruggegraat van zij,
baby-mammie-luiers, is het
thuis waar iedere gang
met zwabber en emmer geschrobd wordt
en tweemaal daags van wand tot wand
gelucht door de onvermoeibare hoofdnurse van de getijden.

amy clampitt foto henry cox (1982)
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STRANDGLAS
Terwijl je de waterrand volgt
en concepten omwoelt
die ik me niet kan verbeelden, meldt
de toeterende boei dat de wind
elk ogenblik kan keren,
de rifklok kleppert
haar eentonige sopraan, doof als Cassandra
voor iedere noot behalve alarm. De oceaan,
met geen dringender bezigheid belast
dan met niet-afsluiten van een oude boekhouding
die nooit klopte,
verschuift aldoor zijn millennia
van kwarts, graniet en bazalt.
H ij betoont
tegenover het omzetten van nieuwheid drijfhout en schipbreuk, bierblikjes
van vorige nacht, gemorste olie, de opgehakte
afval van plastic - een nonchalante
onpartijdigheid, blindemannetje spelend
of krijgertje, als een terrier,
hetzelfde altijd omwoelend, om,
en om en om. Voor de oceaan is niets
beneden zijn waardigheid.
De huizen
van zoveel mosselen en alikruiken
bleven hier achtergelaten, het is hopeloos
te raden welke je moet overhouden. Liever
kijk ik uit naar strandglas amber van Budweiser, chrysopraas
van Almadén en Gallo, lapis
via (er valt niet onderuit te komen
vrees ik) Phillips
Melk van Magnesia, met nu en dan een zeldzaam
doorschijnend turkoois of troebele amethyst
van onbekende origine.

Het proces
gaat altijd door: ze kwamen uit zand,
ze keren weer tot grint,
samen met alle schatten
van Murano, de geschoorde
verwonderingen van Chartres,
die zich nu net klaarmaken
om en om gewoeld te worden zo ernstig
en geleidelijk als een intellect
verdiept in het twijfelachtig
herdefiniëren van structuren
die nog niemand heeft bekeken.

Milk of Magnesia een laxatief
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OVER DE NADELEN VAN CENTRALE VERWARMING
koude nachten op de hoeve, een sokgeschoeid
stoofgewarmd strijkijzer dat onder
de dekens geschoven werd, de morgens gedamasceerde
zegels op bizarrerie van varenwerk
decaden geleden nu
ontwaken in noordwest Londen, thee
stomend bovengebracht, een Peak Frean
beschuitje erbij om te knabbelen
terwijl blauw gas zingend opspringt
decaden geleden nu
klamme lakens in Dorset, nevelomhangen
leger van bronchitis, van lang
heet weken in de badkuip, van niets
dat helemaal droogt tot het zomer is:
heerlijk te denken aan
dichtbij getrokken knielkussens, toastvorken vóór de kolengloed, kloekmoedige
kleine jongens en grote gretige herdershonden
die binnendringen tijdens geleerde diepzinnigheden
nu geheel vergeten
de hoeve, langgeleden verkocht, oude vrienden
dood of uit het oog verloren, wat geborgen werd
is dit levendig diminuendo, onbeneveld
door louter affect, het vergaand residu
van zuiver gewaarwording

17

MERIDIAAN
Eerste daglicht op het met bitterzoet omhangen
slapend portaal in het hart van de zomer: dauw
over heel het grasveld, zaaiend diamant puntig-overbelichte schaduwen:
de schaduw van de werkman die draait
over het pad, een flits van melkemmers
in 't voorbijgaan: geen dreiging in zicht, geen aanwijzing
ergens in het heelal, van die
apathie op de meridiaan, het zenith
van absolute verveling: vliegen
die zwarte wiegeliederen neuriën in de keuken,
melkzure kruiken, de melkontromer
nog niet afgewassen: wat is er in 't leven
dan karweien en nog eens karweien, spoelwater,
vermoeienis, ongewenste kinderen: niets
om de longueur van de namiddag op te porren
behalve mogelijk donderkoppen:
klimmend, vaalbleek, getorend albast
van binnenuit verlicht door verrukking, verschrikking
- gevorkte bliksems
seconde-splijtend onheil.

Bittersweet Celastus scandens, of Solanum dulcamara, klimplant
met
et kleine
groenachtige of paarse
bloempjes en oranje vruchten In het Nederlands 'bitterzoet' of 'zoet- en-bitter of Dulle Kamare etc
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DANSERS OEFENEND
Als een raam in een raam is de zich ontvouwende
conversatie dansachtig, of twee het improviseren
van sneeuwvloks zes-veer-gevaande voorbijgaandheid
konden spelen als geen twee ooit gelijk.
Alles voortgang en geen aankomst: hoe gelukkiger we zijn
hoe minder er voor de herinnering is om aan te grijpen
of - omdat de herinnering zozeer een voorkeur voor
het uitzonderlijke heeft - om voor stil te gaan staan.
Maar op een avond
in een niet erg vertrouwde straat
binnen een omheinde
november-doordrenkte tuin een gebouw
van onzekere herkomst vindend
in de vestibule waarvan binnenglurend
we tot stilstand werden getroffen
- een raam in een raam, een
ruit van smetteloze helderheid door de weerspiegeling, nee, niet
van onze twee zelven, maar van
dansers, oefenend in een spiegel,
was in het centrum
van die helderheid, wat we zagen
geen stilstand
maar beweging: de perfectie
van de herinnering die, zo leek het,
bestaat uit het nooit-te-voltooiene.
Wij zagen ze zichzelf weerkaatsen
die nooit konden raden dat de vestibule
die ze bepaalde, raam binnen een raam,
nog twee andere spiegels in zich borg.

De 'six-feather' is ook de naam van een dans

elly de waard

EEN DEBUUT
ALS MEESTERWERK
OVER THE KINGFISHER VAN
AMY CLAMPITT
In het voorjaar van 1983 verscheen in de nieuwe poëzieserie
van de Amerikaanse uitgeverij Knopf, `The Kingfisher', het
debuut van Amy Clampitt. Door een samenloop van
omstandigheden, die ik nog steeds niet als toevallig ervaar,

kreeg ik de bundel al korte tijd later onder ogen. Dat ging zo.
Ik had net de laatste hand gelegd aan mijn eigen bundel
Strofen', die dat najaar zou verschijnen, en hem wat omvang
betreft verdubbeld. De gedichten die ik tot op dat moment had,
vielen namelijk uiteen in twee delen, die ik ook apart benoemd
had. Maar doordat ik plotseling het lange gedicht 'In zomer'
schreef, dat thematisch aansluit bij de eerste gedichten van
het eerste deel, was ik in staat aan de bundel, die aanvankelijk
alleen uit de afdeling 'Strofen' zou bestaan, de afdeling
`Thema's, Songs' toe te voegen, zonder dat het nieuw
ontstane geheel een betrekkelijk willekeurige bundeling van
verzen werd. Integendeel. Ik had het beginthema rondgetrokken, een cirkel kunnen sluiten en ik was tevreden. Niet alleen
was mijn bundel dubbel zo dik geworden, er is ook niets
prettigers dan juist je recente gedichten in druk te zien
verschijnen. Het geeft de poëzie, die traagste en meest
diepgravende van alle kunstdisciplines, een suggestie van
actualiteit.
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De bundel was af, ik had tijd over en dus belde ik mijn vriend Kees
Verheul, van wie ik altijd graag wil weten wat hij doet. 'Waar ben je mee
bezig?' 'Ik ben net begonnen in een bundel van een nieuwe
Amerikaanse dichteres.' Mijn interesse was meteen gewekt. 'Wie is
het? Nooit van gehoord.' 'Het is haar debuut.' 'Hoe dik is het?' 'Eens
kijken, bijna honderdveertig bladzijden.' Ik stond paf. Mijn eigen bundel
was net ruim zestig pagina's geworden. En dat voor een debuut. `Heeft
zij ook afdelingen?' 'I k geloof het wel, ja, wel zes.' 'Hoe oud is ze?' 'Dat
zie ik nergens staan.'
Op dat moment wist ik dat ik dat boek, koste wat het kost, moest
hebben. Ik belde onmiddellijk mijn uitgever, die van veel van wat er in
de literatuur, juist ook de Engelstalige, gebeurt op de hoogte is en die
bovendien via de importeur snel boeken kan bestellen en begon hem
uit te leggen: 'Er is bij Knopf een poëziedebuut verschenen van een
dichteres die me interesseert...' 'Amy Clampitt soms?' onderbrak hij
me. Ik keek op het blaadje waar ik alle gegevens van Kees op had
neergeschreven en antwoordde in stomme verbazing: 'Hoe wéét jij
dat?' 'Ik heb in de New York Review of Books een recensie van Helen
Vendler over haar gelezen en daarop heb ik dat boek meteen besteld.
Die zal Verheul ook wel gelezen hebben. Ik verwacht het over een paar
dagen binnen te krijgen.'
Kees had mij niet over die recensie verteld, hoewel hij wel op de
New York Review geabonneerd is, dus ik belde hem opnieuw. Nee, die
bespreking had hij niet gezien en daar was hij nu juist heel benieuwd
naar want hij schatte Helen Vendler als poëziecritica heel hoog. Was
het lang geleden? Ik wist het niet. Hij ging, tamelijk opgewonden nu
ook, zoeken en belde me minder dan tien minuten later terug. Het blad
met de recensie had hij in zijn prullenbak gevonden, waar hij het kort
daarvoor, in een bui van mismoedigheid en zoiets denkende van 'wat
doet het er ook allemaal toe,' ongeopend in had weggesmeten. Hij was
opgelucht dat de prullenbak nog niet geleegd was. De volgende
ochtend had ik een fotocopie van de recensie in de bus. 'Lieve Elly, ik
ben blij dat ik het tussen de ongelezen oude kranten heb opgevist een schitterend stuk over een bundel die ik steeds mooier begin te
vinden. Lees het gauw en laat me je indruk weten.'
Weer een dag later had ik de bundel in handen. Mijn uitgever had
hem ingezien en gedacht: 'daar doe ik maanden over' en hem mij
meteen doorgestuurd. Ik begon aan het eerste gedicht, 'The cove', en
toen ik het uit had belde ik meteen weer Kees. 'Dit is heel erg goeie
poëzie l ' Niemand in Nederland, in Europa waarschijnlijk zelfs, was op
de hoogte van het bestaan van deze nieuwe, grote dichteres, had ik
het gevoel, uitgezonderd wij drieën, die nu door middel van een

spannend soort poëtische samenzwering verbonden waren.
De poëzie van Amy Clampitt is moeilijk. In de daarop volgende
maanden las ik haar niet alleen met het Engels-Nederlandse
woordenboek, de Oxford en de Websters, maar ook met Van Dale en
de encyclopedie ernaast. Vijf naslagwerken en nog kon ik niet alle
woorden vinden. `Mrs. Clampitt, what are droids?' Want ik voerde
inmiddels een correspondentie met haar. Ook Amerikaanse lezers
hadden haar daarnaar gevraagd, informeerde zij mij. 'Het komt uit een
film van een paar jaar terug, die 'Star Wars' heette en die ik tot miJn
verbazing erg leuk vond: onder de personages bevindt zich een aantal
robots, die bekend staan als R2D2 en CP30, waaraan in de film in het
algemeen gerefereerd wordt als Dro'iden - een afkorting van
Androïden, waarschijnlijk. Ik denk dat het woord wel spoedig zijn weg
naar de woordenboeken zal vinden als een gesanctioneerde
uitdrukking uit de spreektaal.'
De 'droids' komen voor in haar gedicht 'Sunday music', waarin zij,
uitgaande van Handels Concerto Grosso, dat ze verrukkelijk noemt en
tegelijkertijd met een barokke naaimachine vergelijkt, een filosofie
ontwikkelt over `the nature of going forward', de aard van de
vooruitgang. Zij ontplooit een heel scala aan geschiedkundige
verworvenheden, van het perspectief dat de Renaissance ons
opleverde tot en met de trillende bassen van de stoomschepen, die de
aard van de vooruitgang echter niet zijn. Wat die wel is, is: 'less and
less / knowing what to expect, it's / the rate of historical / change
going faster // and faster. it's noise, it's droids' stone- / deaf
intergalactic twitter, it's get ready / to disconnect' Het is het steeds
minder weten wat we moeten verwachten, het is het tempo van de
historische veranderingen, dat sneller en sneller gaat: het is lawaai,
het stokdove intergalactische getjilp van droïden, het je gereed maken
om te ontkoppelen, om los te laten. `Disconnect kan een heleboel
betekenen en de woorden hebben bij Clampitt ook meestal twee of
zelfs meer betekenissen. `Disconnected' betekent ook 'onsamenhangend (geworden)' en deze kant speelt in het hele vers een rol. De
tijd van de polyfonie, van de harmomie, de eenheid die er nog in de
oude wereld zat, is voorbij en we staan aan het begin van een barre
intergalactische winter.
'Sunday music' is een typisch Clampitt-vers. Een van de meest in
het oog lopende kenmerken daarvan is, naast de elegante en zeer
muzikale verwoording en de verrassende effecten die ze daarin
aandurft, een zeer grote eruditie op heel verschillende terreinen. In het
betreffende gedicht zijn dat bijvoorbeeld de muziekgeschiedenis en
de muziektechniek en daarbij is de Renaissance bepaald niet haar
begin.
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Een grote kennis van zaken met betrekking tot de evolutie-theorie
speelt haast in elk gedicht een rol en verder valt het zo gek niet te
bedenken of zij weet er meer van dan wie ook. Mythologieën, van de
Griekse en Germaanse tot de Christelijke en de Mexicaanse, biologie
van planten en dieren, literatuurgeschiedenis, architectuur, danskunst, chemie, archeologie, industriële geschiedenis -tijdens het
halve jaar dat ik besteedde aan de eerste lezing van haar bundel vroeg
ik mij herhaaldelijk af wat haar beroep was of welke studie zij had
gevolgd. Het zou van alles kunnen zijn.
In haar eerste brief aan mij -waarin zij niet haar leeftijd wilde
onthullen: 'Ik ben geboren op een boerderij in de staat Iowa lang
genoeg geleden om de datum liever als niet ter zake doende te willen
behandelen' -schreef ze dat ze gestudeerd had aan een kleine
universiteit in haar geboortestaat, Grinnell College, en dat ze het
grootste deel van haar leven gewerkt had bij uitgeverijen, waarbij ze de
beste herinneringen bewaarde aan haar deeltijdbaan als editor bij E.P.
Dutton, een gerenommeerde uitgeverij van non-fictie-boeken. Daar
Mad ze dus die omvangrijke kennis voor een groot deel opgedaan,
begreep ik.
Wie nu denkt dat haar gedichten vervelende exposé's van
geleerdheid zijn heeft het mis. Haar kennis is schijnbaar moeiteloos
verwerkt, is deel van haar wezen geworden en vormt de grondslag
voor haar visie op de wereld. En het is juist de kruisbestuiving tussen
de disciplines die er in haar gedichten plaatsvindt, het zijn de
adembenemende verbindingen die ze legt tussen vaak ver van elkaar
verwijderde takken van kennis en wetenschap, die maken dat ik niet
aarzel haar werk dat van een genie te noemen. Genie is immers het
leggen van verbindingen die niet voor de hand liggen? Het is niet voor
niets dat Helen Vendler in haar stuk Clampitts poëzie voor de toekomst
ook de documentaire waarde meegeeft van `wat in de twintigste eeuw
de stof, het materiaal van de cultuur uitmaakte.'
In het gedicht 'Sunday music' beschrijft Clampitts denken een
duizelingwekkende boog, die loopt van de allereerste menselijke
muziek, het klaaglijke geluid dat aan het bewerkte antilopebot werd
ontlokt, tot aan een al begonnen toekomst van onsamenhangend
lawaai en getjilp uit de ruimte. Een ontwikkeling die traag en verspreid
begint en, naarmate zij minder verspreid raakt, sneller en sneller gaat,
alsof de snelheid zélf verantwoordelijk is voor de toenemende
ongearticuleerdheid en het aanzwellend lawaai. Alsof de wereld, door
kleiner en kleiner te worden, zich opmaakt om opnieuw in de chaos te
verdwijnen. Het is een aan de hand van een klein onderdeel uit de
cultuurgeschiedenis ontwikkelde visie die mij een schok van

herkenning bezorgde. Een herkenning van de waarheid.
Zo'n boog trekken veel van Clampitts gedichten. De meest
adembenemende daarvan staat misschien beschreven in het gedicht
'Or consider Prometheus', waarin ze de verwoestende geschiedenis
van het menselijk gebruik van vuur beschrijft en de walvisvaart die
daarin in de vorige eeuw een belangrijke rol speelde. Het walvisvet
werd immers gebruikt voor lampen. Ze begint bij Prometheus, die het
vuur stal van de goden en daarvoor gruwelijk gestraft werd, om onze
'thieving / appetite, our hunger for the sun' tenslotte uit te laten komen
bij de grondstoffen verslindende straaljagers van het heden, die ze 'jet
and piston/pterodactils' noemt, van straalmotor en zuignap voorziene
pterodactili, 'robots gevoed door hun opvolger', de opvolger van het
walvisvet, 'fire-drinking vampires of hydrocarbon.' Vuurdrinkende
vampieren van koolwaterstof l Wat een schitterende formulering. En
om in die beschrijving van het allermodernste weer terug te grijpen op
zoiets pre-historisch als de pterodactili, zijnde een uitgestorven
geslacht van kleine, vliegende reptielen, waarvan alleen de overblijfselen door ons gevonden zijne
Hiermee ben ik aangeland bij Clampitts grootse beeldende
vermogen en dat was onder andere ook wat mij onmiddellijk trof in het
eerste gedicht dat ik van haar las en dat ik in het begin al even noemde,
'The cove'. Zij beschrijft hierin het uitzicht op een kreek, een inham van
de oceaan in een tamelijk woest gebied dat afwisselend in termen van
huiselijkheid - zij heeft het uitzicht ook vanuit haar huis - en
immensheid wordt benoemd. Boven op de top staat een vuurtoren, die
pas in de laatste regels van het vers, als zij zich te buiten is gegaan aan
een majestueuze beschrijving van rotsen en water, opduikt: 'at whose
apex there pulses, even / in daylight, a lighthouse, light- / pierced like
a needle's eye.' Men ziet het voor zich: de vuurtoren die er als een
naald staat, door het oog waarvan het licht als een draad getrokken is.
Zulke beelden kom je niet veel tegen. Clampitts verzen ritselen ervan.
In 'Sea mouse' (zie de vertaling), om er nog een voorbeeld van te
geven, wordt het getij vergeleken met een onvermoeibare hoofdverpleegster, die twee keer per dag met emmer en zwabber alle hoeken
en gaten schrobt en lucht.
Clampitt beschikt dus over een grootse visie en een groot beeldend
vermogen, maar deze beide kwaliteiten zijn bij haar gekoppeld aan
een haast oneindig vermogen tot subtilisering. In 'Geleidelijke
opklaring' (zie de vertaling) wordt precies datgene beschreven wat de
titel zegt, maar de nuancering ervan neemt het hele vers - dat uit één
lange regel bestaan - in beslag. De verfijningen van kleuren en
glanzen, rimpels en doorschijnendheden worden bij Clampitt heel
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vaak gevangen in woorden en begrippen die afkomstig zijn uit de
wereld van vrouwen. In dit gedicht zijn dat: sjalen, visnet plissé,
zachtheid van peau-de-soie, pasgestreken perkaline, frivolité. In
'Marine surface, low overcast' -Zeeoppervlak bij laaghangende
bewolking - zijn het naast woorden van stoffen en hun eigenschappen
ook begrippen die met koken en de keuken te maken hebben: karnen,
karnemelk, haringgraat, velouté, suède, weefgetouw. Ook dit gedicht,
waarin zij zich in zeven coupletten van elk zeven regels uitput in
vergelijkingen van de meest verfijnde en in hun combinaties meest
verrassende soort om aan te geven hoe het zeeoppervlak er bij die
weersgesteldheid uitziet, om tot de conclusie te komen dat dit allemaal
tekort schiet bij de realiteit, bestaat uit één lange regel! En hierbij ben ik
dan aangeland bij Clampitts taalvermogen. Dat het zeer groot is zal uit
het voorgaande duidelijk zijn. Het evenaart mijns inziens dat van
Proust, die ook in staat was zinnen te schrijven die over een bladzijde
heenliepen. Dat Clampitt Proust al lang geleden gelezen en verwerkt
heeft is uit verschillende gedichten duidelijk. De 'untended memory'
(ongerichte herinnering) uit het titelvers en de `memory, / that
exquisite blunderer' uit 'A procession at Candlemas', verwijzen
daarnaar. Maar duidelijker nog is dat in 'The smaller orchid', waarin zij
stelt: 'Love is a climate / small things find safe I to grow in - not /
(though I once supposed so) / the demanding cattleya / du c6té de
chez Swann, I glamor among the faubourgs' etc. Om die op de
ingewikkeldheid heroverde eenvoud 'banaal' te noemen, zoals in de
enige Nederlandse bespreking van 'The Kingfisher' tot op heden (in
De Gids') gebeurde vind ik getuigen van onbegrip.
Clampitts taalvermogen mag ook nog eens blijken uit haar virtuoze
enjambementen, die, zoals zelfs uit mijn citaten al is gebleken, soms
midden in een woord plaatsvinden en deze afbrekingen zijn haast
nooit om metrische redenen alleen. `Een triomf over de weerstand van
de taal, de reden waarom poëzie het uithoudt' is de laatste regel van
Helen Vendler over Amy Clampitts werk.
Over een bundel als deze is heel veel meer te zeggen dan ik hier heb
kunnen doen. Dat de vijftig gedichten die erin verzameld zijn
gegroepeerd zijn rond de thema's `Fire and Water; 'Airborne,
Earthbound'; 'Heartland'; 'Triptych'; 'Watersheds' en 'Hydrocarbon'
heeft zonder twijfel een betekenis waarin ik nog niet eens heb kunnen
doordringen. Koopt u vooral ook de Amerikaanse uitgave. In die van
Faber, die vorig jaar in Engeland verscheen, zijn de afdelingen, de
aantekeningen en heel veel gedichten weggelaten, waaronder
sommige van de mooiste.

Maar ik wilde nog even terug naar de gedichten zelf. Naar `Beach
glass' bijvoorbeeld (zie de vertaling). Wie komt er op de gedachte om,
wandelend langs het strand in het aangespoelde glas van Budweiser
bierflesjes of het laxeermiddel Milk of Magnesia amber en lapis lazuli
te zien? Om in het zand en het afval dat door de oceaan om- en
omgeschud wordt het proces te herkennen dat van zand glas maakt
en van glas weer zand? Een niets ontziend proces dat ook met de
hoogste vormen, de glaskunst van Murano uit Venetië of de
gebrandschilderde ramen van Chartres geen rekening houdt? Alleen
een intellect 'engaged in the hazardous / redefinition of structures /
no one has yet looked at' - 'dat verdiept is in de gewaagde
herdefiniëring van structuren waar nog niemand naar heeft gekeken.'
'Mrs. Clampitt, you have written a masterpiece.' Een werk dat, in al
zijn modernheid, nu al klassiek is.
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Marian Bakker is fotografe. Acht jaar geleden liep ze voor het
eerst verwonderd rond in 'La Défense', het grote zakencentrum even buiten het centrum van Parijs. Wat haar daar toen
onaangenaam trof was de macht van de gebouwen. Ze zegt
nu: `Ik was onder de indruk van het autoritaire, het keiharde,
het hoge. Dat was mij bijgebleven. Ik wilde er terug gaan en
het vastleggen. Kijk, dat is de macht en die bouwt zo!'
De tweede keer gebeurde er iets anders, iets onverwachts.
'Toen ik daar kwam zag ik de spiegelingen in de glazen
wanden van de gebouwen, en toen zag ik ook dat de kritiek dia
ik op de gebouwen wilde leveren met mijn foto's niet nodig
was. De kritiek zat in de gebouwen zelf. In de spiegeling
verbrokkelt de macht. In de spiegeling toont de macht ook hoe
de architectuur alles in zich kan opnemen, kan absorberen.
Het is niet alleen kritiek.'
In de glazen wanden weerspiegelen de gebouwen. Met het
vastleggen van deze spiegeling deed ze iets volkomen anders
dan de meeste fotografen. Meestal maken fotografen een
opname liggend onder een gebouw met groothoeklens. Het
effect is een ontzettend fallisch ding voor je neus. Wanneer je
niet omhoog kijkt valt de werking van de spiegeling niet op.
Marian vertelt over drie mannen die uit een van de gebouwen
kwamen. Ze werkten er waarschijnlijk al jaren. Ze vroegen
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haar wat ze deed. Toen ze het uitlegde keken ze verbaasd omhoog.
Het was hen nooit opgevallen.
De eerste opnamen van 'La Défense' vormen een diaserie. Na 'La
Défense' ontdekte ze op meer plaatsen hetzelfde verschijnsel. De
volgende serie dia's maakte ze in 'Les Halles'. Van die serie zijn hier
vier foto's opgenomen. Het zijn kleuropnamen, zwart-wit afgedrukt. In
de dia's geeft de kleur een versterking van het effect. De kleur speelt in
de spiegeling dan ook een rol. Het blauw wordt bijvoorbeeld
aquariumachtig.
In de projectie van de dia's laat Marian de beelden in elkaar
overvloeien. Zo blijft het vluchtige van de opnamen behouden. In de
hier getoonde zwart-witfoto's is de deformatie door de spiegeling
absoluut.
De gebouwen van 'La Défense' en 'Les Halles' zijn gericht op
representatie. Dat is wat beide situaties aan elkaar bindt. De
gebouwen van 'Les Halles' verschijnen in de spiegeling als een
theater van de verleiding. De architectuur verleidt de mensen hun geld
uit te geven. Met de rondingen, de trappen, het paleisachtige, geven de
gebouwen je het idee dat je in een soort paradijs bent. De spiegeling in
'Les Halles' laat herkenbare vormen zien. Het nieuwe complex staat in
een oude wijk. 'La Défense' geeft je.het gevoel dat je in de toekomst
loopt, zonder referentie, zonder herkenning.
In de fotografie van de weerspiegeling van de gebouwen krijgt de
architectuur verschillende dimensies. Deze manier van werken paste
ze al eerder toe in de portretfotografie. In de meer traditionele
portretfotografie wordt gepoogd de geportretteerde in één beeld te
vangen. Daardoor wordt door middel van de camera een eenduidige
identiteit opgelegd aan de afgebeelde persoon. Marian maakte een
diaserie van het gezicht van een vrouw. In de projectie werkte ze met
het proces van de overvloei. Het ene beeld komt heel langzaam op,
door de projectie van de vorige opname heen. Zo lijken delen van het
gezicht af te brokkelen, andere zich juist te verdubbelen. Tot er weer
een nieuw beeld als geheel zichtbaar wordt en het proces zich
herhaalt. Het is een vorm van reconstructie en deconstructie
tegelijkertijd. De eenduidigheid van de identiteit wordt opgelost.
De hier afgebeelde foto's zijn een uitnodiging tot het zien van de
totale diaserie.
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Perspectief
perspectief
spiegeling
zonder horizon
zonder begrenzing in de tijd
haar bron
ondefinieerbaar
als strijkend licht
langs de reflectie heen
platte vlakken
van eindeloze diepte
heel dichtbij
in de zoemer van de lens
stelt het frame-werk rond de ramen
haar grenzen
aan de realiteit
een raster
over de andere werkelijkheid
waarin wat voor is
achter weerschijnt

telelens - door het gebruik van
een telelens wordt het beeld
dichtbij gehaald. Dat kleine
stuk wordt door die opname een
wereld op zich. Je gaat door de
spiegel heen en komt in een
andere wereld alsof je het beeld
wordt ingezogen.
frame - het effect van in het
beeld gezogen worden, wordt
afgezwakt door het frame. Het
lijkt alsof je door het hekwerk
kijkt naar de ruimte erachter.
Het frame is voor de beschouwer
de enige referentie met de
reële positie van de fotograaf.
referentie - elke andere vaste
referentie is uit het beeld verdwenen. Er is geen achtergrond
of voorgrond. Een auto, een lantaarn, een stuk muur voor de
spiegeling in beeld gebracht,
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Fatamorgana
fatamorgana
reflectie
afgetekend tegen de lucht
door de kracht van het licht
heftig intens
en vluchtig tegelijk
in het richten van haar blik
Iaat zij mij omhoog zien
aan spiegelende wanden voorbij
het beeld in beweging
bij elke stap
na elke draai
in het zoeken door een lens
naar het beeld
van een stad weerkaatst in glas
luchtkastelen in de weerschijn
van gebouwen
de ogen in de spiegeling verloren
als in een droom
een betovering
gevangen binnen het
blikveld van de camera
kan ik niet afzien
van het kijken

zou de betovering van de reflectie teniet doen.
fragmentatie - de architectuur
valt uiteen in vlakken. Binnen
de vlakken verspringen de architectonische ruimten. Soms zelfs
verdubbelen de ruimten zich en
komen op een andere manier in
beeld terug. Er wordt geen
poging gedaan om door reconstructie de eenheid te herstellen.
licht - er is geen directe lichtbron aanwijsbaar. Het licht is
gelijkmatig verdeeld over het
vlak. Het is er als het ware in
verweven. Geen dramatiek, een
bijna afstandelijk kijken.
perspectief - er zijn geen
duidelijke grenzen in het spiegelbeeld. De wetten van het
traditioneel perspectief gelden
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Fascinaties
fascinaties
verleiding
als boodschap
door bogen
door trappen
overgedragen
in parodie op het barokke
tonen trillende lijnen de wankelbaarheid
van een structuur
beroering in het harde staal
van de constructie
haalt de architectuur uit haar balans
oneindig in vervorming
vervloeien de dimensies
in de vervlakking door de spiegeling
verraden door de reflectie
de schijn door strakke lijnen
verhuld
weerkaatsen
de gebouwen nu
dat ze zijn
wat ze niet zijn

niet. Plat vlak en diepte gaan
samen. Er is sprake van een
eindeloosheid in een denkbeeldige opeenvolging van
beelden.
fascinatie - in de spiegeling
leveren de gebouwen hun eigen
kritiek. Daarin gaat er nog een
andere fascinatie uit van de gebouwen. Wat boeit is het harde
materiaal dat in de spiegeling
zacht, week wordt. In de reflectie komen de harde gebouwen weer
tot leven. Op een andere manier
wordt dit duidelijk in de diaserie van 'La Défense'. Er zijn
beelden waarop, in de spiegeling,
een reusachtige rode hijskraan
verschijnt. Door de vervorming
wordt de kraan een monster met
enorme metalen kaken. Dan doet
de fantasie opnieuw haar intrede.
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irmgard busch
Freda droes
fokkelien van dijk
maaike de haardt
marian papavoine

DE ANDERE/
WERELD/REIS
VAN
MARY DALY
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Mary Daly is een schrijfster die niet tot haar recht komt in een
samenvatting of systematische weergave van haar werk. Dit
komt niet omdat zij onhelder of onsystematisch schrijft, maar
omdat zij diep in de taal en de beelden van onze cultuur
doordringt en betekenissen opdiept die zijn vergeten. Zij
schept vandaaruit een nieuwe taal, die je geduldig moet leren
lezen. Dit betekent dat zeker haar latere boeken voor het
belangrijkste deel bestaan uit (samengestelde) woorden die
niet in een woordenboek te vinden zijn en als het woord wel in
de bestaande woordenboeken staat, dan geeft dat slechts
een aanwijzing en nog niet de precieze betekenis van het
woord bij Daly. Hierdoor ontstaan niet alleen vertaalmoeilijkheden, maar ook moeilijkheden haar werk kort weer te geven.
In dit artikel is daarom niet gekozen voor een globale
samenvatting of systematische weergave van haar werk,
maar voor een historische opzet en een weergave van
belangrijke onderdelen uit haar werk. In historische volgorde
komen haar boeken aan bod en worden fragmenten
uitgesponnen weergegeven, waardoor toch een globale
indruk van haar werk ontstaat. Daly wordt in dit artikel zonder
commentaar gevolgd op haar Andere/Wereld/Reis. In de
discussie die op dit artikel volgt is een aantal vragen gesteld
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en besproken waaruit onze visies op haar werk blijken. Artikel en
discussie dienen derhalve als één geheel te worden beschouwd.
The Church and the Second Sex' is het eerste 'feministische' boek,
van Mary Daly. Feministisch tussen aanhalingstekens, omdat het
feminisme in dit boek weinig lijkt op het radicaal feminisme dat
kenmerkend is voor Daly's latere boeken. Toch is haar ontwikkeling
met dit boek begonnen.
Het boek verscheen in 1968. Daly was toen twee jaar terug in de
Verenigde Staten waar zij aan het door jezuieten geleide Boston
College systematische theologie doceerde. Daarvoor had zij zeven
jaar in Zwitserland gestudeerd om de hoogste canonieke -kerkelijk
erkende -graden in de theologie en filosofie te halen: een dubbel
doctoraat dus. Deze Zwitserse jaren waren voor de ontwikkeling van
Daly van het allergrootste belang. In Zwitserland kwam ze in een heel
ander klimaat, dat een schrille tegenstelling liet zien tussen een
eeuwenoude gerespecteerde universiteit en een jong internationaal
gezelschap dat voor het eerst kennis maakte met vrijheid en met
moderne filosofische stromingen als het existentialisme. Een ander
bepalend moment uit die periode is het Tweede Vaticaans Concilie.
Tijdens dat concilie was Daly enige tijd in Rome. Ze ontmoette daar
mensen die net als zij ervan overtuigd waren dat Vaticanum II een
omwenteling in de geschiedenis van de katholieke kerk betekende.
Mensen die net als zij in deze periode hun diepste gevoelens van
onvrede maar ook van hoop voor de kerk in elkaar herkenden en met
elkaar deelden. Tegelijkertijd zag zij in Rome de oude, in het paars
geklede mannen die met elkaar discussieerden over de toekomst van
de kerk en de dociel luisterende vrouwen die slechts ja-en-amen
knikten op wat de vaderen te zeggen hadden.
Het zijn deze ervaringen die voor Daly de doorslag gaven een boek
te schrijven over de manier waarop de katholieke kerk met vrouwen
omgaat. The Church and the Second Sex' was hiervan het resultaat.

Christendom onderdrukkend en/of bevrijdend
In haar beroemde boek 'Le deuxième sexe' geeft Simone de Beauvoir
een analyse van de plaats van vrouwen in het geheel van de
samenleving. Zij concludeert dat vrouwen op ideologisch en praktisch
niveau worden onderdrukt. Zij concludeert eveneens dat het
christendom en de kerk afgeschreven moeten worden als mogelijkheden om deze onderdrukking tegen te gaan.
Daly neemt deze laatste conclusie van De Beauvoir op als een

uitdaging. In 'The Church and the Second Sex' onderzoekt zij hoe in de
katholieke leer en traditie met vrouwen is omgegaan. Haar kritiek is
onverbloemd en scherp. De manier waarop de kerk vrouwen
onderwaardeerde, achterstelde en onderdrukte lijkt de conclusie van
De Beauvoir te rechtvaardigen. De kerkelijke ideologie bevestigt de
patriarchale maatschappelijke ideologie, geeft haar een goddelijke
legitimatie.
Daarnaast, en daarin verschilt zij van De Beauvoir, laat Daly ook
zien dat het juist het christendom is dat vanuit zijn oorspronkelijke
wortels in staat moet zijn deze onderdrukking van vrouwen te
bestrijden en te overwinnen. Het is het geloof in de god van de
christelijke traditie die - wanneer hij is ontdaan van zijn mannelijke
verschijningsvormen - als Bevrijdende Kracht vrouwen en mannen in
staat stelt te worden wie ze in aanleg zijn. Vanuit het geloof in de
Bevrijdende Kracht kunnen vrouwen en mannen gezamenlijk streven
naar een andere maatschappij waarin allen gelijk zijn. Daartoe moet er
niet alleen in de maatschappij maar ook in de kerkelijke ideologie veel
veranderen.

Van radicaal katholiek naar post-christelijk feminist
Het zal duidelijk zijn dat Daly naast veel positieve reacties - het was
1968, het begin van de 'derde feministische beweging' - van de kant
van de 'machtigen' veel negatieve kritiek ontmoette. Kritiek op de
kerk was tot op zekere hoogte mogelijk, maar tweeduizend jaar
christendom zo volledig onderuit halen, dat ging te ver. Er dreigde
ontslag, dat door toedoen van haar studenten op het nippertje

ongedaan kon worden gemaakt.
Al deze reacties hebben bij Mary Daly een dramatische /traumatische bewustzijnsverandering tot gevolg gehad, zoals zij zelf zegt.
Haar inzichten in de onderdrukkingsmechanismen die de samenleving ten aanzien van vrouwen hanteert, vielen in een patroon van
onderlinge samenhang. Christendom en kerk waren daar slechts een
onderdeel van. Van 'radicaal katholiek' werd Daly 'post- christelijk
feminist'. Alleen wanneer je het christendom achter je laat - en met het
christendom het hele patriarchale denken - kan er iets zichtbaar

1 Wij spreken van `derde feministische beweging' om aan teeven
dat de feministische beweging
9
99
is begonnen in de tijd van de Franse Revolutie met vrouwen als Ol m
de Gouge
Pe9
((Frankrijk)
1) en Mary
ry
Wollstonecraft (Engeland), en niet in de tijd van de strijd
1 om het vrouwenkiesrecht Vóór de tijd
1 van de
Franse Revolutie zijn er ook scheuren in het 'patriarchaat'
te constateren die, maar dan
P
anachronistisch (vreemd aan de tijd die beschreven wordt), met de term feminisme betiteld zouden
kunnen worden Een voorbeeld niervan geeft Christine de Pisan i n haar boek 'Stad der Vrouwen'
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worden van een nieuw leven en een nieuwe wereld. Haar volgende
boek, getiteld 'Beyond God the Father; Towards a Philosophy of
Women's Liberation', dat in 1973 verscheen, verwoordt deze
ingrijpende veranderingen. Voor Daly staat het inmiddels vast dat
werkelijk revolutionaire veranderingen in de samenleving alleen
vanuit de vrouwenbeweging kunnen komen. Vrouwen, als diegenen
die het meest van haarzelf vervreemd zijn, hebben vanuit haar
onderdrukte situatie niet alleen niets meer te verliezen, maar kunnen
eindelijk haarzelf gaan realiseren. Voor Daly staat eveneens vast dat
deze vrouwenbeweging wezenlijk religieus en ontologisch van aard is.
Religieus betekent: een diepe verbondenheid met alles wat leeft.
Ontologisch betekent: alles participeert, neemt op eigen wijze deel
aan de zijnskracht (power of being). Bij gebrek aan een beter woord
noemen sommigen deze zijnskracht God, zegt Daly. God moet echter
niet worden verstaan als zelfstandig naamwoord, als een lets of als
een Iemand, maar als een Werkwoord dat zich ontvouwt wanneer
mensen, wanneer vrouwen zich ontplooien. Uit het besef van
participatie aan het Zijnd-e (Be-ing, God het Werkwoord), een besef
dat het patriarchaat steeds opnieuw van vrouwen probeert af te
nemen, putten vrouwen de kracht en de hoop om tot veranderingen te
komen. Het gaat om een bewustwordingsproces in vrouwen waardoor
zij haarzelf en de wereld eerst werkelijk gaan benoemen. Centraal bij
dit benoemen staat volgens Daly dat bewustwordingsprocessen niet
uit het niets vertrekken, maar tot stand komen op basis van
zorgvuldige analyses van maatschappelijke en kerkelijke ideologieën
en praktijken. In 'Beyond God the Father' analyseert Daly een aantal
van deze ideologieën en praktijken om zichtbaar te maken hoe
vrouwen onderdrukt en van haarzelf vervreemd worden.
De taal is in deze onderdrukkingsmechanismen een machtig
instrument. Vrouwen moeten eveneens de taal aanwenden om deze
mechanismen zichtbaar te maken; de taal moet van deze onderdrukkingsmechanismen - die zich uiten in allerlei beelden en symbólen worden bevrijd. Daly noemt dit de methode van bevrijding, castratie en
exorcisme 2. Daly is een taalkunstenares. Ze kan feilloos in allerlei
soorten taalgebruik, van platte alledaagse taal tot de meest
ingewikkelde wetenschappelijke taal, de onderdrukkende en bevestigende elementen blootleggen. Dit is niet alleen soms zeer onthutsend,
maar vaak ook komisch. Daarnaast echter - en daarin wordt haar
creativiteit opnieuw zichtbaar - is ze in staat om nieuwe taal te
scheppen. Nieuwe taal niet in de zin van louter nieuwe woorden, maar
2 Exorcisme is het uitdrijven van boze geesten, duiveluitdrijving

vooral door het heropnemen van oude, vaak archaïsche woorden. Ze
ontdoet deze woorden van hun alledaagse - vaak negatieve betekenis en gaat terug naar de oorspronkelijke betekenis die ze in
een nieuw semantisch veld plaatst. Door het opnemen van een
vertaald tekstfragment uit haar boek `Pure Lust' hopen we iets van
deze taalvirtuositeit, met alle woede, kracht en ook humor die daarin te
vinden is, duidelijk te maken.
In 'Beyond God the Father' zijn de ideologieën die Daly analyseert
vooral afkomstig uit het theologisch spreken, waarbij ze de concrete
gevolgen van dit spreken voor vrouwen niet vergeet. Het gaat over de
demonische macht van het vaderbeeld van God en van de mythe van
de zondeval, het vrouwelijke kwaad (Eva); het gaat over de
onderdrukkende kracht van het christusidool met zijn vrouwelijke
aanvulling/compensatie in Maria en over de geperverteerde waardesystemen die uit een dergelijk denken voortvloeien. Maar dit boek gaat
ook over de kracht die vrouwen opdoen wanneer ze dit alles doorzien.
Het gaat over zusterschap, over de vrije ruimte die vrouwen met en
voor elkaar scheppen, waardoor zij sterk worden, over het ontdekken
van vrouwen van haarzelf en van elkaar en de woede, kracht en
creativiteit die dit oplevert om werkelijk voor jezelf op te komen.
Mannen spelen in dit hele proces geen rol. Van mannen hebben we
in eerste instantie weinig heil te verwachten. De mannen die werkelijk
oprecht mee willen doen, moeten eerst maar eens leren luisteren naar
vrouwen. In 'Beyond God the Father' waarschuwt Daly nog zeer
nadrukkelijk voor `goedwillende mannen'. In haar uiteindelijke idee
van een andere, nieuwe en betere wereld is echter wel ruimte voor
vrouwen én mannen. Maar op dit moment is het belangrijkste dat
vrouwen elkaar zien en horen, dat vrouwen de haar door het
patriarchaat opgedrongen zelfhaat kunnen afleggen en zich werkelijk
met elkaar verbonden weten. In haar latere boeken speelt de plaats
van mannen geen enkele rol meer.

Vrouwen-weten

Op het moment dat vrouwen weer ja zeggen tegen haar eigen zelf,
breken zit uit de vicieuze en dodelijke cirkel en begint de Reis. Daly
beschrijft deze Reis in haar derde boek: `Gyn/Ecology. The
Metaethics of Radical Feminism' (1978). Daly gebruikt de term
Gyn/Ecologie om de wetenschap, dat wil zeggen het proces van
kennen, van 'vrije' en ongetemde vrouwen te beschrijven. Gyn /Ecologie gaat over de relaties tussen vrouwen en haar omgeving, over de
invloeden van vrouwen op de ruimte/tijd rondom haar en omgekeerd.
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Gyn/Ecologie is van en gaat over vrouwen die alle door mannen
geleide 'wetenschappen over de vrouw' ontwar/r/en en die haar
eigen tapijten van de wereld weven.
Gyn/Ecologie is de Andere Wereld omdat zij anders is dan de
wereld van het patriarchaat. In deze wereld zijn vrouwen geen bezit,
worden zij niet bezeten.
Het patriarchaat is de heersende religie. Zogenaamde religies
(hindoeïsme, boeddhisme, christendom, jodendom, islam) en de
afgeleide vormen ervan ( zoals de scholen van Marx, Freud, Jung) zijn
alleen infrastructuren die de niet aflatende verering en aanbidding van
de vaders kanaliseren en onderhouden. Al deze 'religies' hebben
ondanks de verschillen slechts één boodschap, die zij verkondigen en
in praktijk brengen: necrofilie, de liefde voor het levenloze, het dode en
verminkte. Heel de aarde is vervuld van vaders heer-lijkheid en zegen:
vernieling, verminking, vergiftiging, dood. De kern van de necrofilie is
vrouwenhaat. Necrofilie uit zich in de traditionele zeven hoofdzonden:
trots, gierigheid, boosheid, afgunst, lust, hebzucht, gulzigheid. Daly
voegt daar bedrog als meest fundamentele hoofdzonde aan toe.
Bedrog is de hoofdzonde die voorafgaat aan alle zeven hoofdzonden.
Bovendien geeft zij andere namen aan dezezeven hoofdzonden. In dit
naamgeven maakt Daly duidelijk dat wat zonde is in het patriarchaat,
via bedrog in feite verkapte deugden zijn. Zo wordt hebzucht door Daly
benoemd als bezit/bezetenheid. De geest en energie van vrouwen
wordt niet alleen bezet/bezeten met politieke en economische
middelen, maar ook door patriarchale mythen. Het is niet toevallig dat
in de iconografie de zeven hoofdzonden worden afgebeeld als
vrouwenfiguren.
Het patriarchaat verbergt zijn ware gezicht achter misleidende taal en
patriarchale mythen. Wat echt gebeurt wordt onzichtbaar gemaakt en
het waarnemingsvermogen wordt op vele manieren verminkt.
Patriarchale mannen doen zich niet voor als beulen en misdadigers.
Zij verschijnen onder meer als mannelijke 'moeders', die zorgen voor
ons aller welzijn, die hun wetenschap in dienst stellen van de
vooruitgang der mensheid, die de volksgezondheid bevorderen met
produkten van eigen makelij. Iedereen moet zich bij hen geborgen
weten en zich aan hen toevertrouwen. Zij hebben voor iedereen de
wedergeboorte (doop, therapie, gynaecologie) in petto, die nieuw
leven geeft en die de door de eigen moeder toegebrachte schade
herstelt.
Dit alles is echter niets anders dan bedrog, en niet alleen bedrog,
maar ook roof. Het patriarchaat leeft van gestolen energie. Het is

necrofiel en kan daarom niet leven vanuit zichzelf. Als een vampier
onttrekt het leven aan anderen. Voortdurend maakt het slachtoffers.
Daly noemt dit het Frankenstein-fenomeen. Patriarchale mensen
gedragen zich als 'foetus'. Zij kunnen niet leven zonder de energie van
vrouwen.

Exorcisme en extase

Vrouwen die op reis gaan in de Andere Wereld doorzien dit bedrog,
ontmaskeren het en laten het ware gezicht van de bedriegers zien. Zij
laten zichzelf niet langer als energiebron gebruiken door de necrofiele
monsters.
Voor de gyn/ecologische reis gebruiken zij twee methoden:
exorcisme en extase. Exorcisme betekent de oogkleppen die je zijn
opgezet afleggen, de opgebouwde coulissen en fagaden met eigen
ogen zien/durven zien. Exorcisme is het ant-dekken dat onze eigen
ziel/geest/lichaam is aangetast door het verstikkende milieu. Het is
stap voor stap ontdekken hoe ons bewustzijn in de greep is van
patriarchale voorstellingen en beelden, hoe deze functioneren en
dagelijks onderhouden/verkracht worden door het toedienen van
mis/verleidingen en verlammende angsten. Exorcisme betekent deze
beelden en mechanismen -voortbrengselen van monsters -grijpen
en als demonen verjagen en onschadelijk maken.
Dit proces van exorcisme gaat samen met het proces van extase.
Door het exorcisme dat het bewustzijn en de eigen krachten bevrijdt
uit de bezetting, is de weg vrij, is er ruimte voor extase. Extase is het vrij
worden, is denken/voelen/leven vanuit de eigen diepte en de
ervaring van Zijnd-e (Be-ing). Extase is/ maakt mogelijk een biofiel,
een levenlievend (in tegenstelling tot necrofiel) denken/voelen/leven,
dat krachtvol, wijs en wetend, multidimensioneel, onafhankelijk,
creatief en taai is.

Moord op de Godin

Daly laat op verschillende manieren in haar analyses zien, hoe de
moord op de Godin in zijn werk gaat. De christelijke mythe van de
drieëne god is kenmerkend voor het patriarchaat. God bestaat uit
vader, zoon en heilige geest, een zuiver mannelijke organisatie.
Voordat deze god zijn omni-potentie (al-macht) kon installeren, moest
eerst de Godin worden vermoord. Zij zou bij dit onder-onsje storen, zij
zou in een schaterlach zijn uitgebarsten alleen al bij het idee dat deze
`omni-potente' vader zijn eigen zoon zou hebben voortgebracht. Deze

51

52

mythe is geen antiek verhaal, maar werkelijkheid. Zoals in de taal van
de christelijke mythe deze god mens werd/ het woord vlees, zo is de
patriarchale mythe werkelijkheid.
Alles wat in het patriarchaat gebeurt en wordt georganiseerd, is een
heropvoering van deze mythe. Vrouwen die door geesten van deze
vadergod worden bevrucht (zoals de moeder van god, die na zijn
bezoek/invasie zei: 'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede
naar uw woord'), worden als levende doden in het mystieke lichaam
(patriarchale instituten, organen en organ-isaties) opgenomen.
Vrouwen, die deze opname, assimilatie en dit ingelijfd worden
weigeren, laten zien dat de moord op de Godin niet definitief is, dat het
patriarchaat geen levende werkelijkheid is, maar een afschuwelijke
vertoning van bedrog en misdrijf tegen vrouwen. Wanneer vrouwen
zich de Godin herinneren, wanneer zij zich de voor-geschiedenis herinneren, kunnen zijdemedewerking aan moord en verminking van hun
eigen Zelf weigeren, dan vergeten zij dat zij zichzelf behoren te
vernietigen en op te offeren.
De her-innering en het voortzetten van de reis is moeilijk, gevaarlijk
en vol risico's. Om goed te beseffen dat de godinnemoord zowel
mythisch als ook heel concreet vrouwen betreft, om je niet in
verwarring te laten brengen door de afleidingsmanoeuvres en
valkuilen van de vaders, zonen en geesten, om door al de verleidingen
en maskerades heen het doel en voornemen van het patriarchaat (het
vernietigen van de goddelijke vonken in vrouwen) te kunnen zien, om
de kennis van het schrikbarende in het geheel te kunnen vatten (en
niet verbrokkeld en makkelijk te vergoelijken), analyseert Daly vijf
verschillende gruweldaden tegen vrouwen:
• de sutti (weduwenverbranding) in India,
• het in-binden van voeten van vrouwen in China,
• de genitaliënverminking van vrouwen in Afrika,
• de heksenvervolging in Europa,
• de gynaecologie in Amerika.
Deze gruweldaden zijn tegelijkertijd rituelen, passend bij de patriarchale mythe. Deze rituelen zijn een wereldwijd fenomeen en beperken
zich niet tot een bepaalde groep of kleur - niet wat de slachtoffers
betreft en niet wat de daders betreft.
In deze vijf sado-rituelen ontdekt Daly één grondpatroon, dat zij het
sado-ritueelsyndroom noemt. Het ritueel wordt gekenmerkt door een
obsessie voor reinheid. In de moderne gynaecologie wordt de
menopauze beschouwd als een ziekte en worden de vrouwen, als het
even kan, 'gezuiverd' door het verwijderen van haar baarmoeders. Bij
de weduwenverbranding in India werden de weduwen eerst gebaad

en als ze 'onzuiver' waren (menstruatie of zwangerschap) werd de
verbranding uitgesteld. De verantwoordelijkheid van mannen voor de
gruwelijkheden van het ritueel wordt uitgewist. Zo konden bij de
heksenverbrandingen de rechters en beulen zich beroepen op de wil
van God en de leer van de kerk. Het is eigen aan deze rituelen om aan
te slaan' en zich te verspreiden. Vrouwen worden erin gebruikt als
zondebok en als symbolische kwellers. Bij de Chinezen zijn het de
moeders die de voeten van hun dochters inbinden, zoals het in onze
maatschappij de taak is van moeders om hun dochters te
conditioneren en als die dochters vervolgens bij de psychiater komen,
wordt de schuld bij de moeder gelegd. Het sado-ritueel wordt ook
gekenmerkt door dwangmatige orde, geobsedeerde herhalingen en
fixatie op precieze details, waardoor de aandacht van de gruweli j kheden wordt afgeleid. Tenslotte wordt het ritueel gelegitimeerd door de
rituelen van de `objectieve' wetenschap. In de 'Van Dale' bijvoorbeeld,
wordt een sutti beschreven als een weduwe die zich met het lijk van
haar man laat verbranden, alsof het haar eigen keuze is.
Door de verschrikkingen en tragedies heen, door de moed om te
zien, wordt de toorn van vrouwen een kracht die haar hartstocht en
creativiteit niet langer blokkeert. Haar reis gaat verder in de Andere
Wereld, dieper het labyrinth in, de wereld van haar eigen be-zielde,
fonkelende en spinnende extase.

Namen voor Onderweg
Het gyn /ecologische reizen neemt verschillende vormen aan. Daly
gee ft deze verschillen naam.
Vrouwen reizen als harpijen. Harpijen zijn 'mythische' roofzuchtige

wezens en werktuigen van goddelijke wraak. Zij worden afgebeeld als
roofvogels met vrouwenhoofd. Inderdaad, zij 'roven'. Zij halen terug
wat vrouwen werd onteigend. Bovendien weten zij met hun labrys
(dubbele bijl) de valse tweedelingen weg te hakken, vooral de
demonische tegenstelling tussen zusters en vriendinnen.
Vrouwen zijn furies. Zij zijn razende vrouwen in de naam van de
godin Nemesis. Zij zijn wild en onhanteerbaar in de handen van de
vaders, zonen en geesten. Deze vinden haar dan ook vreselijk, waarop
de furie echter uitbarst in een daverende schaterlach. Zij weet wie zij is
en wat zij wil. Wil iemand haar bezetten, haar binnendringen, dan
ontbrandt zij in hevige toorn, een kracht waar niemand doorheen komt.
Zij is ook niet over te halen tot een compromis. Zij kent de
oerverminking die vrouwen is toegebracht, de diepe scheiding tussen
moeder en dochter, dochter en moeder, zuster en zuster. Zij houdt niet
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op met haar toorn zolang deze scheiding duurt.
Er is de crone, de oude (oud in verband met wijsheid en niet in
verband met jaren), wijze vrouw. Zij komt datgene op het spoor wat het
patriarchaat en de patriarchale geschiedenis verborgen houdt en
voortdurend uitveegt/uitbrandt. Zij herinnert zich tijd en ruimte die
anders zijn dan de domme klokken in vader's huizen die slechts
rondjes kunnen draaien. Deze her-innering, deze crone-logje opent de
toekomst.
Er zijn hagsen. 'Hag' is een bijna vergeten oud woord. 3 Maar de
hags (heks is hiervan afgeleid) is er weer. Hagsen zijn slim en sluw. Zij
kennen de recepten van de patriarchale bewustzijnsverdovingen en
brouwen een middel dat hiertegen immuun maakt. Zij zijn Oude Wijze
Hoeren omdat zij graag en met genot zondigen en patriarchale hoererij
achter zich hebben gelaten. Zij zijn lesbisch omdat zij eigen-wijs zijn.
Zij hebben geen erkenning en geen goedkeuring van patriarchale
deskundigen nodig en verspillen geen energie aan valse loyaliteiten.
Zij hebben haar eigen integriteit gevonden en kunnen daarom radicaal
liefhebben. Zij laten de toverij van het bedrog ontploffen en blazen de
mythe van de heren op. De hags herinnert zich haar heksenkrachten.
Zij kan spoken, niet op grond van bedrog en trucs, maar vanuit inzicht
en tactiek. Zij knoopt vriendschapsbanden aan, die energie opwekkend zijn, waar niemand verwacht op sleeptouw te worden genomen,
maar ieder zelfstandig haar eigen benen/kracht heeft. Zij luistert een
nieuwe taal en nieuwe relatiepatronen tevoorschijn, die voor
vreemden in dit land van gyn/ecologie abracadabra zijn. Zij bezielt en
haar vuur verspreidt licht, warmte en energie. De hags heeft haar
dubbele bijl binnen handbereik wanneer geschiedenis en de
betekenis van gynocentrische creatieve, psychische, spirituele
energie behandeld worden binnen een gesloten ruimte, binnen een
'cultus', een 'georganiseerde religie' of 'kunst'. Dit is een reductie en
daar zet zij de dubbele bijl in.
Hedendaagse feministen werken als hag-ografe/ hag-ogete. 4 Zij
onderzoeken, ontdekken en zien dat zij in een eigen traditie staan.
Haar inzet is dit proces verder te brengen en op zo'n manier creatief te
zijn dat deze scheppingen niet meer doodgezwegen kunnen worden.
3. 'Hag' is een oud-Engels woord dat staat voor vrouwelijke demon, boze en angstaanjagende
geest, lelijk en kwaadaardig oud wijf Het woord 'hag' is voor Daly actueel, omdat 'hag' ook doet
denken aan 'hagios' (heilig) en demonen altijd de vijanden zijn geweest van patriarchale helden en
he i l i gen 'Hag' betekent ook heks (Engels witch) Het woord 'witch' gebruikt Daly echter naast 'hag',
vooral binnen een historische context Volgens Duitse etymologische woordenboeken komt het
woord 'hecse' van het oudere woord 'hagzissa', 'hagazussa' Wij vertalen daarom 'hag' met hags
(meervoud hagsen), waardoor beide betekenissen zichtbaar blijven
4 Een hagiograaf is iemand die één of meer heiligenlevens heeft geschreven
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Er is de spinster, de vrouw die spint. 5 Een feministe die niet spint zal

niet overleven.
De spinster spint door het doolhof heen en is - juist door het
spinnen - tot amazonenexpedities in staat. Door haar eigen web van
communicatie ontdekt zij het web/de totaliteit van de leugens en
ontrafelt en ontwart deze. In haar web worden de spokers /bedriegers
zichtbaar en grijpbaar. Zij is vakvrouw in patronen en verbanden.
Al spinnend zoekt zij de zusters, die ontkend, monddood en/of
verdacht zijn gemaakt. Zij kan het gespleten bewustzijn overspannen;
zij begrijpt, neemt de maat en stelt grenzen. Zij maakt haar eigen
draden/zij ontplooit verbeeldingskracht.
Zij is ook handig in het knopen. Wie aan elkaar kan knopen kan ook
ont- knopen. Knopen kunnen verbinden en onthullen. Zij zijn magisch
en een symbool voor labyrinthen en voor Oneindigheid. De knoop is de
kwaliteit van het spinnen en het overleven tijdens de reis in de Andere
Wereld.
De ervaren spinster zoekt niet de troost van de huiselijkheid. Zij kan
alleen zijn/alleen reizen. Daly verwijst hier naar het boek van Virginia
Woolf, 'A Room of One's Own'. Vanuit haar eigen kamer en haar eigen
weefstoel ontmoet zij zusters en vriendinnen. Zo is verbond,
zusterschap en vriendschap mogelijk, uit eigen kracht en sterkte, niet
uit zwakheid. Een verbond uit zwakte is gevaarlijk omdat vrouwen
elkaar tot slachtoffers kunnen maken.

Zusters van Athene

Alle reizigsters blijven werken met de methoden van exorcisme en
extase. Ook al hebben zij het patriarchaat door, de demonen blijven op
de loer liggen, ook in onszelf. Onder vrouwen kan grote verwarring
ontstaan wanneer vrouwen zusters van Athene (uit het hoofd van god
Zeus geboren) blijken te zijn. Zij zijn in dienst van het patriarchaat
gemaakt, geschoold en opgemaakt volgens het beeld van patriarchale mannen. De waakzame reizigster ervaart dat verbondenheid
met alibi- vrouwen van het patriarchaat een valkuil is. Er zijn ook
vrouwen die hun betrokkenheid in de wereld van de vaders en zonen
accepteren. Zij kunnen op grond van door mannen geformuleerde
verschillen makkelijk tegen andere vrouwen worden uitgespeeld.
Wijze vrouwen ontdekken achter deze vijandschappen de ware
identiteit van de vijand. En dit betekent dat zij niet aan valse fronten
vechten.
5 In het Engels betekent 'spinster' een vrouw die het spinnen als beroep heeft, maar gebruikelijker is
de betekenis van oudere, ongetrouwde vrouw, 'oude vrijster'

Overal waar vrouwen, moeders en dochters (alle vrouwen zijn
dochters) haar eigen Zelf ontdekken, zijn zij voor elkaar aanwezig,
hebben zij verwachtingen van elkaar. Door zichzelf /het Zelf ontvlamt
vriendschap. Dit Zelf/dit vuur kunnen vrouwen delen en overdragen,
zonder dat het verbrokkelt of uitdooft.

Pure lust
Na 'Gyn/Ecology' verschijnt in 1984 'Pure Lust. Elemental Feminist
Philosophy'. In dit boek wordt de Andere/Wereld /Reis van exorcisme
en extase voortgezet. Zoals Daly zegt, is de richting van deze reis niet
lineair maar spiraalsgewijs, zodat nieuwe reizigsters zich op ieder punt

erbij kunnen voegen. Ook tijdens deze reis zullen demonen
verschijnen, keer op keer. In `Pure Lust' zijn agressie en obsessie de
voornaamste zonden om ons een weg door te banen `Pure Lust' is niet
bedoeld als feministisch erotisch boek, hoewel de erotiek niet wordt
uitgesloten. Het is hoofdzakelijk een werk van feministisch erraticisme. 'Erratisch' betekent: geen vastliggende koers hebben, zwervend.
Een archaïsche betekenis ervan is: nomadisch, zonder vaste
verblijfplaats. 'Erraticisme' heeft de gelukkige betekenis: 'een
eigenzinnige daad of neiging'. Volgens fallische `standaarden' zijn
onze gepubliceerde werken daarom `errata'.
De Zwerfsters van dit werk, zegt Daly, `banjeren' door drie
sfeerwerelden: eerst door de Archesferen, de wereld van de
oorsprongen, vervolgens door de Pyrosferen, de louterende wereld
van vuur, en als laatste door de Metamorfosferen, de wereld van
transformaties.
De wapens van vrouwen op deze tocht zijn de dubele bijlen van onze
eigen - wijsheid en scherpzinnigheid. Met deze bijlen snijden we dwars
door de doolhoven die het patriarchaat gemaakt heeft, dwars door de
mystificaties, dwars door de dubbele gedachten die onze geest
binden.
Ook in dit boek noemt Daly het patriarchaat het geperverteerde
paradigma en de bron van ander sociaal kwaad. Noemen/analyseren
van dit kwaad wordt urgenter tegenover het opdringen van nucleaire
energie, nucleaire wapens. Het werken aan dit Noemen/Analyseren
is een oproepen van Andere Werkelijkheid.
De focus van dit boek is de traditionele dodelijke zonde: lust.
Fallische lust is een fusie van obsessie en agressie. 'Pure Lust' is een
naam van de dodelijke (dis) - passie die heerst in het patriarchaat. Het
is een naam voor de levende-hatende wellust die het object van zijn
obsessie/agressie verkracht en doodt. De gebruikelijke betekenis van
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lust binnen het patriarchaat is maar al te bekend. Fallische
gewelddadige lust is puur in die zin dat het hoofdkenmerk ervan pure
kwaadwilligheid is. En het is puur in de zin dat het ontologisch kwaad is,
met als hoofddoel het .breken/remmen van vrouwelijk zijnd-e.
Het woord 'lust' heeft ook heel Andere betekenissen. Het betekent
kracht, vruchtbaarheid. Het woord is dubbelzijdig. Het woord noemt
niet alleen de `kracht van de logica' die vrouwen en natuur op alle
niveaus (mythisch, ideologisch, institutioneel, gedrag) aanrandt, maar
ook de weg die daardoorheen leidt: de kracht, het vuur, en het intense
verlangen dat wilde vrouwen, die de staat van Ontucht achter haar
laten, aanzet tot Reizen.
Dit is een voorbeeld van de manier waarop gedurende deze reis
woorden als dubbele bijl gebruikt worden. Enerzijds hebben woorden
de betekenis in het patriarchaat die op verschillende niveaus
betekenis/werking/macht hebben, anderzijds loutert Daly woorden
tot hun oor-spronkelijke betekenis, een betekenis die door het
schrijven opnieuw wordt geladen.
Met de ondertitel `Elemental Feminist Philosophy' wordt naamgegeven aan een manier van denken/zijn die opkomt samen met metapatriarchaal bewustzijn 6 - een bewustzijn in samenspraak met de
elementen. Daly noemt zichzelf Nag-Gnostic. Nag betekent in het
Nederlands: 'zeuren, zaniken, vitten'. O ft ewel: 'iedere keer weer
opnieuw van iets bewust maken.' 'Gnostisch' duidt aan: `geloven in
een realiteit van transcendentale kennis'. Nag-Gnostic betekent dat
we nooit ophouden tegen onszelf en anderen te 'zeuren' met het
terugkerende bewustzijn en de zekerheid dat het Anders kan.
Zoals al gezegd beweegt Daly zich in 'Pure Lust' door drie
sfeerwerelden. Iedere wereld wordt bereikt door een Voorgrond waar
we de condities die de toegang zouden kunnen belemmeren leren
kennen. Want bij de Voorgrond vinden we waanideeën die bedoeld zijn
om de vraagsters/zoeksters bij de ingang te fixeren. Deze moeten
eerst ontmaskerd worden.

Archesferen: de wereld van de oorsprongen

De Voorgrond 7 voor de eerste wereld, die van de Archesferen, laat
zien hoe het patriarchaat - de sadostaat - met lust omgaat. In feite
6 Zoals alle woorden waarin 'meta' voorkomt, wat te maken hebben met 'verder dan, voorb ij ',
betekent metapatriarchaal bewustzijn een bewustzijn dat verder kijkt dan het patriarchaat
7 'Voorgrond' gebruikt Daly om alles wat zich op de voorgrond dringt aan te duiden, dus alles wat
zich op het niveau van het patriarchale gebeuren en bewustzijn afspeelt Zij gebruikt dit woord in
tegenstelling tot 'Achtergrond' het terrein van Spinsters en dergelijke

vlucht het er voortdurend voor weg. Een van deze fallische
vluchtwegen is de sadospiritualiteit. Deze krijgt vorm in een
geobsedeerd ascetisme dat aan anderen, vooral aan vrouwen, wordt
opgelegd. Daly noemt dit ascetisme pseudo-ascetisme. Het is
pseudo-puurheid. Een andere manier van vluchten voor lust in het
patriarchaat is de zogenaamde sublimatie van lust.
Bij het binnengaan van de Archesferen is het eerste werk wat te
doen staat het exorceren van archetypen, en het oproepen van de
Archimage. Op de gebruikelijke manier splijten we het woord
'archetype' open met de dubbele bijl, om te kijken hoe het ons een
illusie van oorsprong voorhoudt. Deze illusie werkt als bedwelmend
gas dat onze adem afsnijdt en ons op die manier stopt. Het woord
'archetype' is afgeleid van het Griekse archetypos, dat betekent 'voor
het eerst als model gevormd.' Het is duidelijk dat datgene wat echt
origineel is niet gereduceerd kan worden tot een model, een vorm, een
patroon -zonder misvormd te worden. Origineel zijn heeft te maken
met werkwoorden, altijd zijnd-e, veranderend. Archetypen vermorzelen het leven. Dit blijkt uit de etymoldgie van het tweede deel van het
woord: `type', afgeleid van het Griekse typtein, wat betekent: 'te slaan,
treffen'. Het woord is verwant aan het Latijnse stuprum, dat betekent
`bezoedeling, oneer' en aan het Sanskrietwoord tupati - `hij doet pijn'.
Archetypen zijn bestemd om de oorspronkelijke krachten van
vrouwen te slaan, te treffen, te bezoedelen en pijn te doen. Dat
archetypen verstoken zijn van levende inhoud erkende ook Jung al.
Een van de archetypen is 'De Grote Moeder', die vele vormen aan kan
nemen met hetzelfde archetype als centrale figuur. Deze Grote
Moeders zijn patriarchale projecties en hebben niets met de
oorspronkelijke Godin te maken. Een voorbeeld van een patriarchale
Grote Moeder is paus Johannes Paulus II
Hoe groter de archetypische kracht - die voortdurend bevestigd en
versterkt wordt door de patriarchale Grote Moeder in ieder van haar
vormen - des te vernederender en absoluter is de dienstbaarheid van
feitelijk levende vrouwen.
Het exorceren van de archetypen brengt met zich mee/vereist dat
we de Archimage ont-dekken, die achter do archetypen verborgen is.
In het woord zitten krachten verscholen. Om deze kracht vrij te maken
moeten de betekenissen worden blootgelegd. Het woord is afgeleid
van het Griekse archi-, een voorvoegsel dat 'voornaamste, oorspronkelijke' betekent, en van magos dat 'tovenaar, magiër' betekent. Het
woord magos is afgeleid van het Indo-Europese woord magh-, met
als betekenis 'in staat zijn, macht hebben'. Het feit dat `magiër
voortdurend in de mannelijke vorm gebruikt wordt, hoort bij de
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patriarchale illusie. De echte Archimage is de grote oorspronkelijke
Heks in vrouwen en in alle elementaire schepsels. Het is een
oorspronkelijke daad van exorcisme om de naam Archimage weer op
te eisen en daarbij het feit Noemen dat ze de Heks in onszelf is.
Archimage is een metafoor om het ene en het vele te Noemen.

Pyrosferen: de wereld van vuur

Vliegend door het boek komen we aan bij de Voorgrond van de tweede
wereld, de wereld van de Pyrosferen. De voorgrond-condities die de
ingang voor deze wereld versperren, hebben te maken met de
pervertering en versuffing van de passies en deugden van vrouwen.
Daly gebruikt liever het woord passie dan het woord emotie. 'Passie',
ontdaan van patriarchale betekenislagen, duidt de bewegingen in de
ziel aan die vuur/verlangen uitdrukken. Ze gebruikt de middeleeuwse
namen van passies als springplank voor het elementaire beNoemen
ervan. Volgens haar hebben deze middeleeuwse namen van passies
een frisheid die hedendaags psychogebabbel ontbeert. Deze namen
zijn beter geschikt om het vuur van vrouwen te ontketenen. De
volgende aspecten maken deel uit van de traditionele theorie over
passies. Ten eerste: passies werden begrepen als bewegingen van
het vermogen van de `sensitieve zin', dat geneigd is tot het goede en
terugdeinst voor het kwaad zoals dat door de zintuigen wordt
waargenomen. Passies worden dus veroorzaakt door iets dat wordt
waargenomen. Het zijn geen onverklaarbare 'klodders' gevoel,
komend uit het niets. Ten tweede: er zijn zes basispassies, die
bewegingen zijn van het begerende deel van deze 'sensitieve zin'.
Deze zes passies zijn verdeeld volgens de oppositie van goed en
kwaad. 'Liefde, verlangen en vreugde' neigen naar het goede, terwijl
'haat, aversie en verdriet' voortkomen uit het kwaad. Ten derde zijn er
vijf passies waarvan gezegd wordt dat ze bewegingen zijn van het te
prikkelen deel van de 'sensitieve zin'. Deze passies zijn nodig omdat
de ziel moeilijkheden te overwinnen heeft. Zo staan hoop en wanhoop
tegenover elkaar, angst en moed, en de vijfde passie is woede, die
geen tegengestelde passie heeft.
Plastic passies daarentegen zijn 'klodders' in de innerlijke ruimte die
hun slachtoffers volledig in beslag nemen en verlammen. Deze
slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen. De plastic passies tappen
energie af en maken dat er geen energie meer over is voor het volgen
van Pure Lust in haar niet-patriarchale betekenis. Echte passies zijn
bewegingen en leggen verband tussen iemands psyche en de
omgeving. Plastic passies niet, dat zijn gevoelens die resulteren in het

meer en meer verbreken van verbindingen/fragmenteren. Ook
hebben plastic passies geen specifieke en benoembare oorzaak of
`objecten' en dus kan alleen maar geleerd worden 'er mee om te gaan'.
Plastic passies zijn eindeloos, ze hebben geen context, of een pseudocontext. Ze geven degenen die ze infecteren het gevoel geen doel/zin
te hebben. Echte passies bewegen de vrouw die ze voelt naar buiten,
uit de gefixeerde, ingekaderde staat. Plastic passies stoppen haar.
Plastic passies verbergen daders. Schuldgevoel, depressie, bitterheid
en vijandigheid zijn zulke plastic passies. Natuurlijk bestaan deze
gevoelens echt; vrouwen voelen ze. Maar deze passies missen
natuurlijke wildheid, zoals plastic die mist. Ze vergiftigen onze
krachten. Ze houden e-motie tegen, ze beletten vrouwen om te ontVlammen. Plastic passies hebben vele namen. Vaak hebben ze ook
geen naam, dan zijn ze anoniem voor de vrouw die ze voelt. Het proces
van Naamgeven is essentieel om een doorbraak te maken, om voorbij
de problemen te komen die geen naam lijken te hebben. Een dergelijk
Naamgeven vereist de meest subtiele en scherpzinnige analyse
waartoe we in staat zijn, zegt Daly.
Naast plastic passies zijn er ook nog ingeblikte passies. Ingeblikt,
dat wil zeggen dat ze geconserveerd zijn, gemummificeerd, ingesloten, beperkt en met kunstmatige middelen weer aantrekkelijk
gemaakt. Zo worden deze passies kunstmatig binnen de perken
gehouden. Ingeblikte passies fragmenteren en verstoren de psyche.
Ze maskeren Passie, ze maken Vurige Lust onbegrijpelijk.
Deze ingeblikte passies zijn 'echt', maar ze zijn minder dan ze
zouden moeten zijn. Een simpel voorbeeld: Vaak wordt een vrouw
therapeutisch ertoe geleid haar woede naar haar moeder te uiten,
woede over gebeurtenissen van tientallen jaren geleden, terwijl het
hier en nu in de sadostaat gebeurt dat ze psychisch en fysiek lastig
wordt gevallen. Deze ingeblikte kwaadheid, onvolgroeid gehouden en
gemodelleerd door de makers van soap-opera's, `grote literatuur' en
therapie, houdt de expansie/expressie van nauwkeurig gerichte
Vlammende Woede tegen. Zowel door plastic als door ingeblikte
passies wordt de woede van vrouwen versplinterd, haar vuur
bedwongen.
Om de ingekaderde conditie van vrouwen in het patriarchaat aan te
geven, gebruikt Daly al in het boek 'Beyond God the Father' het woord
`kaste'. Het woord 'kaste' kan worden herleid tot het latijnse castus,
dat 'puur, kuis' betekent. Vrouwen worden door patriarchen gedoemd
de kaste te zijn die `kuis' is naar mannelijke normen. Het Latijnse woord
castus blijkt verwant aan het Sanskrietwoord asati, dat betekent 'Hij
snijdt aan stukken'. De mate waarin vrouwen als kaste beperkt worden
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door fallocentrische kuisheid/aanraakbaarheid heeft als consequentie dat ze afgesneden wordt van haar eigen zijnd-e. Van de hindoekaste de 'paria's' (letterlijke betekenis `de onaanraakbaren') is
'bekend' dat ze onrein zijn. Ook hebben ze volgens deze 'kennis' deze
status zelf verdiend. Het is daarom terecht dat ze geschuwd worden.
Verachting valt hen ten deel. Deze vergelijking kun je doortrekken naar
de status van vrouwen in het patriarchaat. Om precies dezelfde
redenen zijn vrouwen in het patriarchaat de `aarrraakbared.
Het is UttersiTaboe voor vrouwen om e3kAárasn te raken Taboe is
een woord voor zaken, personen en plaatsen cie vermeden moeten
worden. Antropologisch gezien omvatten taboe's alle verboden
omgeven door religieuze sancties en versterkt door angst voor
ongeluk, ziekte en zelfs dood. De daden die vermeden moeten worden
in het patriarchaat zi[n die daden die diepe Elementaire banden tussen
en onder vrouwen uitdrukken, legitimeren en creëren. Banden die
iníetlectueet, gepassioneerd, erotisch en psyefis-ch zijn. Het Taboe
tegen deze Natuurlijke Daden van Wilde Vrouwen wordt omgeven
door religieuze sancties en wordt versterkt door fallische injecties van
angst, zodat vrouwen realistisch bang zijn voor ongeluk, ziekte en
dood als we elkaar Aanraken en uiterst Aanraakbaar voor elkaar
worden. Om het patriarchaat te handhaven is dit het eerste en
voornaamste taboe. Vrouwen die dit Hoogst Onnatuurfíjke Taboe
doorbreken, ondermijnen fallische regels. Degene die dit Taboe
schendt, wordt zelf Taboe. Vrouwen zijn het Totale Taboe en worden
Totaal Taboe. Wilde Woede/Wílsheid ontmantelt de ingeblikte passie
en smelt de plastic soort. Gerechtvaardigde Woede maakt dat fierce,
ves4

er;\ PA tAJ.ezkex cealístisrh ziip niet- sentimenteel.

Metamorfosferen: de wereld van transformaties

De derde wereld waar de Reis doorheen gaat is de wereld van de
Metamorfosferen, de wereld van de transformaties. Vrouwen die zich
naar deze wereld bewegen beginnen de vormen van onze ontologische metamorfose te ontwaren. We kunnen ons die voorstellen als
Be-Longing, Be-Friending en Be-Witching.
In de Voorgrond van dit Rijk moeten we eerst de verstoffelijkte
karikaturen van deze bewegingen/werk-woorden onder ogen zien.
'Be-longing', dat de dubbele betekenis heeft van `verlangend-Zijn' en
'ergens (thuis)horen' wordt 'ergens bij horen, passend zijn'. Zo ook zijn
de betekenissen van 'Be-Friending' en 'Be-Witching' verkleind. Er zijn
vier verleidelijke strategieën om deze drie werk-woorden van en voor
vrouwen in diskrediet te brengen. Geringschatten is zo'n strategie. In

een zin uitgedrukt is dat: 'Ben je nu nog met dat onderwerp vrouwen
bezig, terwijl er zoveel belangrijke problemen zijn - oorlog, racisme,
luchtvervuiling...' Particularisatie is de tweede strategie. In `Beyond
God the Father' gebruikte Daly hier als voorbeeld: `0, dat is een
katholiek probleem. De katholieke kerk loopt zó achter bij de tijd.'
Universalisatie is de derde strategie. Een vorm hiervan is het idee dat
vrouwen de verantwoordelijkheid hebben het 'menselijk ras' te
redden. Een andere manier waarop dit tot uiting komt is door variaties
op het thema: 'Zolang er nog één (vrouw) onderdrukt is, zijn alle(n)
(vrouwen) onderdrukt'. Natuurlijk is dit waar. Het experiment om deze
zin te her-denken kan nuttig zijn 'Zolang er één vrouw is die het
verstikkende harnas van vervreemding kan afwerpen en haar zijnd-e
ontplooien in het proces van spinnen, is er hoop dat anderen dat
kunnen doen.' En tenslotte is de vierde strategie Spiritualisering: het
weigeren te kijken naar concrete onderdrukkende feiten.
Als voorbeeld van de manier om deze werk-woorden weer hun
oorspronkelijke betekenis te geven werken wij 'Be-Friending' of
'Vriendin-nen' a uit. Vriendin-nen is de lust om geluk te delen. Vriendinnen is het creëren van een context/atmosfeer waarin daden/sprongen van Metamorfose plaats kunnen vinden. Websters' 9 die deze
context weven worden hiertoe geïnspireerd door haar kennis van
vrouwelijk potentieel. Een potentie die geactualiseerd moet worden.
Vriendin-nen is niet hetzelfde als vriendschap. Vriendschap tussen
alle feministen is niet mogelijk. Het Werk van Vriendin-nen kan door
allen worden gedeeld, en aan allen kan dit ten goede komen. Iedere
vrouw die bijdraagt aan het scheppen van deze atmosfeer werkt als
katalysator voor de evolutie van andere vrouwen en voor het vormen
van echte vriendschap. Een voorbeeld van Vriendin-nen is het boek
van Simone de Beauvoir 'Le Deuxième Sexe'. Het verschijnen van dit
boek maakte de dialoog van vrouwen over haar eigen leven mogelijk.
De Beauvoir was geen persoonlijke vriendin voor de duizenden
vrouwen die door haar boek ontwaakten. Ze heeft wel bijgedragen aan
een atmosfeer waarin contact en vriendschap voor vrouwen mogelijk
werden. (Zie voor 'Vriendin-nen' ook het vertaalde fragment uit 'Pure
Lust'.)

8 'Vriendin-nen is onze vertaling van het Engelse
'Be-friendin 9', dat letterlik
9
1 vertaald betekent
'bevriend-zijn, bevriendend-zijn' In het Nederlands kan dit teemakkeli
9
1 k als een statisch begrip
9p
worden opgevat Om die reden besloten wij1 het actievere 'Vriendin-nen' in de Nederlandse taal in te
voeren
9 'Websters' vrouwen die weven, maar dit woord verwijst
1 ook naar het Amerikaanse woordenboek
Webster's Dictionary
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Tot zover gaat de Andere/Wereld/Reis van Mary Daly. Deze Reis is
nog niet voltooid. Immers de ontmaskering van de traditionele
hoofdzonden, die de weg om voorbij het patriarchaat te komen
blokkeren, is nog maar ten dele voltrokken. In `Gyn/Ecology' baant
Daly zich een weg door de eerste drie hoofdzonden. In 'Pure Lust'
banjert zij door de vierde en vijfde hoofdzonde. In een volgend boek zal
Daly ongetwijfeld de laatste hoofdzonden doorprikken, om vervolgens
te constateren dat ook daarmee de Reis nog niet is voltooid.
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Lezeressen die behoefte hebben aan een meer systematisch oordeel
over het werk van Daly verwijzen wij naar de volgende doctoraalscripties:
Irmgard Busch. De kunst van het Kaaien. Mythe en werkelijkheid in
Gyn/ecology. Theologische faculteit Tilburg, 1985.
Maaike de Haardt. Woedende woorden, woorden van hoop. De
ontwikkeling in het denken van Mary Daly. Theologische faculteit
Tilburg, 1985.
Jacintha Kannekens. Being. Enkele wijsgerige aspecten in Mary
Daly's Beyond God the Father nader belicht. Theologische
faculteit Utrecht, 1984.
Annemarie Korte. Een gemeenschap waarin te geloven valt. Over
de spirituele en politieke dimensie van het geloof van vrouwen
aan de hand van de `ommekeer' van Anna Maria Schuurman en
Mary Daly. Theologische faculteit Nijmegen, 1985.

LEZERES

HET IS DE LEZERES
DIE DE TEKST MAAKT
Het lezen van Daly's werk is een duizelingwekkende ervaring.
Ze sleept je mee, je raakt gefascineerd, je hersens werken op
volle toeren, je e-moties worden diep geraakt, je wordt
enthousiast, je wordt woedend, je stribbelt tegen, je krijgt ruzie
met je omgeving en je stelt verbaasd vast dat het je Dalyaanse
analyses zijn die die ruzies veroorzaken...
Althans, zo verging het ons het afgelopen halfjaar toen we
'Pure Lust' lazen en bespraken en we herkenden deze
verschijnselen uit onze 'Beyond God the Father'- en
`Gyn/ecology'-periode. Een boek van Daly lezen betekent:
een tijdlang met Daly leven en vooral voor theologes is dat
geen eenvoudige zaak. Het hele 'symbolische universum'
waarin wij, meer of minder deskundig, zijn binnengeleid wordt
immers ontmaskerd als een gigantisch opgeblazen patriarchale ballon die, als hij eenmaal is doorgeprikt, slechts
dodelijk gifgas blijkt te bevatten. En als wij dan, schoorvoetend
of schaterend, aanstalten maken om met Daly mee op te
stijgen naar de pure sferen van vrouwelijke zelven, dan
bekruipt ons toch weer de twijfel of wij dáár wel willen en
kunnen leven. Dan twijfelen wij zelfs aan het bestaan van dit
hiernamaals.
Onze reacties op en onze waardering van het werk van Daly
lopen - ook in onszelf, gespleten subjecten als wij zijn - sterk
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uiteen. Gaandeweg ontdekten wij bovendien dat het nogal wat
uitmaakt vanuit welke positie, met welke 'bril' op, je Daly leest. Deze
beide gegevens moeten, vonden wij, in onze bespreking tot uiting
komen. Daarom hebben wij ervoor gekozen enkele discussiepunten
die steeds terugkeerden in onze verhitte gesprekken, te belichten,
telkens vanuit een andere positie. De vraag in hoeverre Daly's filosofie
elitair is, bekijken wij door de bril van de bijstandsmoeder. Met behulp
van Audre Lorde vragen wij ons af of de theorieën van Daly racistisch
genoemd moeten worden. De wijze waarop Daly met geschiedenis
omgaat bezien wij door de bril van de historica. Haar radicale
verwerping van het christendom wordt onder de loep genomen door
de ondanks-alles-toch-nog-christen-feminist. En om tenslotte het
meest fundamentele strijdterrein van Daly te kunnen betreden, de taal,
voorzien wij ons van de bril van de beeld-taal-teken-feminist
Door op deze manier te werk te gaan, hopen wij de lezeres een beeld
te geven van de verschillende manieren waarop je Daly kunt lezen.
Een éénduidige lezing doet haar werk én de lezeres tekort. Door na te
gaan welke draden verder gesponnen kunnen worden en welke
moeten worden afgebroken, kun je bovendien voorkomen dat het
weefwerk van Daly tot een leer verwordt.

Elitair

De bril van de 'bijstandsmoeder'. Is de filosofie van Daly elitair?
In eerste instantie was het mij volstrekt onduidelijk wat het lezen van
Daly mij zou kunnen opleveren. Wat heb ik eraan en wat koop ik ervoor,
pleeg ik te vragen aan elke theo- of thealogie die mij gepresenteerd
wordt. De extatische bevlogenheid van Daly leek mij meer iets voor
welgestelde dames met veel tijd voor zichzelf en haar spirituele groei
dan voor mij. Ik kan mij de luxe niet permitteren me drukte maken over
problemen waar Daly zich mee bezighoudt, dacht ik.
Langzamerhand merkte ik echter dat de redenen waarom ik
meende mij daar niet druk over te kunnen maken, alles te maken
hebben met wat Daly het grote bedrog van het patriarchaat noemt. Op
allerlei manieren immers proberen patriarchale instituten zoals de
regering, de wetenschap, de media en noem maar op, te voorkomen
dat ik inzicht krijg in het verband tussen de gewone alledaagse dingen
en het systeem van beleid en beheer dat daarachter zit. Ook voor mij
bleek de dubbele bijl die Daly hanteert uiterst bruikbaar te zijn. De
ontmaskering die Daly pleegt op het nivo van beelden en
1 Inspiratiebron
voor deze werkwijze
p
J is ook Kati^f , 5e erg, februari 1985

beeldvorming helpt mij 'mijn werkelijkheid' te doorzien: het versluierende gepraat over 'onze' krisis waar 'wij met z'n allen' offers voor
moeten brengen; het gesjoemel met de WWV waaruit voor de
zoveelste keer blijkt dat de rechten van vrouwen niets mogen kosten en als daar dan niet aan te ontkomen valt moeten andere
uitkeringsgerechtigden die kosten maar opbrengen. Met behulp van
versluierende taal wordt zo permanent een verdeel-en-heers politiek
gevoerd waarvan vrouwen de dupe worden en waarvoor vrouwen
bovendien verantwoordelijk worden gesteld. Het 'blaming the victim'mechanisme.
Overigens wordt mij ook steeds duidelijker hoe dit mechanisme
onder vrouwen werkt. 'Bijstandsmoeder' bijvoorbeeld, is een duidelijk
begrip: vrouw met kinderen, minimuminkomen en zonder man. Het is
ook een slachtofferbegrip, een rol. De bijstandsmoeder met dolle pret
doet de zaak geen goed. Er wordt immers voor haar gevochten en zij
moet dit erkennen door steeds weer te laten zien hoe moeilijk haar
positie is.
Veel vrouwen dragen mij een warm hart toe. Zij hebben echter vaak
niet in de gaten dat het niet de warme harten zijn waardoor ik verder
kom en overleef. Voor haar wordt de bijstandsmoeder een symbool of
beeld waar zij achter kunnen gaan staan. Daardoor wordt versluierd
op welke manieren zijzelf bijstand `genieten': maatschappelijk,
psychisch en emotioneel, en daarvan afhankelijk zijn. Deze vrouwen
helpen mij in feite mijn slachtofferrol zo comfortabel mogelijk te spelen
maar niet om eruit te komen. 'Blaming the victim' laat zich in dit geval
vertalen als: het slachtoffer is niet schuldig maar het moet slachtoffer
blijven, als beeld en identificatiemogelijkheid.
De dubbele bijl die Daly mij heeft leren hanteren - met één hand
meppend naar twee kanten -verschaft mij geen Andere Wereld, wel
inzicht, kracht en plezier.

Racisme
'De opvatting dat seksisme dé bron is van alle onderdrukking leidt
onvermijdelijk tot racisme.'
Kort na het verschijnen van 'Gyn/Ecology' schreef Audre Lorde een
brief aan Daly. Toen het antwoord daarop uitbleef besloot Lorde hem
als open brief te publiceren. 2 Zij spreekt haar erkentelijkheid uit voor
de kracht en de inspiratie die het lezen van Daly's werk haar geeft. Zij
2 Audre Lorde, 'An open letter to Mary Daly', in 'Sister Outsider Essays and Speeches', New York
(Trumansburg) 1984, pp 66-71
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verwijt Daly echter dat zij in `Gyn/Ecology' pretendeert een universele
analyse van het sekse-kastesysteem te geven terwijl die analyse in
feite ten koste gaat van niet-witte vrouwen: slechts in het gedeelte
over gruweldaden tegen vrouwen 3 komen wij voor, als slachtoffers.
Onze 'Powers of being', de sterke vrouwen uit onze traditie, onze
beelden van Godin noch onze huidige visioenen, worden in het boek
ter sprake gebracht. Wij dienen slechts als illustratiemateriaal voor de
analyse die Daly, over ons zonder ons, al klaar had. Dat zij het daarbij
doet vóórkomen alsof er geen verschil bestaat tussen de onderdrukking van zwarte en witte vrouwen is in flagrante strijd met de feiten. In
de Verenigde Staten lopen zwarte vrouwen driemaal zoveel risico om
verkracht, vermoord of aangerand te worden als witte vrouwen. Tot
zover mijn weergave van de brief van Audre Lorde.
Toen ik, met deze kritiek in mijn achterhoofd, 'Pure Lust' ter hand
nam, was het eerste wat ik deed het register opslaan. Verbijsterd
moest ik vaststellen dat Audre Lorde er niet in is te vinden. Doodgezwegen. De pijn die in de open brief was verwoord: 'As an
Afroamerican woman in white patriarchy, I am used to having my
archetypal experience distorted and trivialised, but it is terribly painful
to feel it being done by a woman whose knowledge so much touches
my own' -genegeerd. Heeft Daly dan niets geleerd?
Lezing van 'Pure Lust' heeft mij niet van het tegendeel kunnen
overtuigen. De grondfout van Daly's denken, namelijk dat seksisme de
bron is van alle onderdrukking, is ook in dit boek het uitgangspunt. haar
analyse van racisme is dan ook wat bleek uitgevallen. Wél heeft zij
meer aandacht voor de positie van zwarte vrouwen, citeert zij meer
zwarte schrijfsters en erkent zij zowaar de verantwoordelijkheid van
witte vrouwen voor haar bijdrage aan het racisme. Maar zwarte
vrouwen blijven fungeren als illustratiemateriaal in een wit betoog dat
pretendeert een netwerk van Vriendin-nen te weven. De pijnlijkste
illustratie van deze constatering is wel dat de draden die Lorde
gesponnen heeft, niet zijn opgepakt maar afgepakt. Over gestolen
energie gesproken!

Geschiedenis

De bril van de `historica': Geschiedenis.
Het hoge woord moet er meteen maar uit: Ik vind Daly's boeken
gevaarlijk omdat ze principieel a-historisch zijn. Natuurlijk, ik
bewonder haar magistrale analyses van het patriarchale denksys3 'Gyn/ecology', The Second Passage, pp 107-314
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teem; maar juist omdat ze dat system als volstrekt gesloten en als altijd
en overal hetzelfde presenteert, krijgt ook haar analyse het karakter
van een gesloten systeem. Immers, enerzijds is er het necrofiele
patriarchaat, anderzijds is er de Andere Wereld van bewustgeworden,
biofiele feministen. Een dergelijke visie kan niet anders dan de
werkelijkheid geweld aandoen. En dat zie je dan ook gebeuren. Daly
analyseert de universele structuren van de patriarchale onderdrukking, maar precies daardoor ont-historiseert ze het verschijnsel
onderdrukking zelf. De verschillende vormen van onderdrukking, de
gradaties daarin, maar ook en vooral de verzetsmomenten die er de
eeuwen door zijn geweest, vallen zo buiten haar gezichtsveld.
Vrouwen zijn verwijderd uit de geschiedenis, zegt ze in'Gyn/Ecology'. Terecht merkt Elisabeth Schussler Fiorenza in dit verband op dat
Daly hier precies doet wat ze het patriarchaat verwijt, namelijk op haar
beurt de deelname van vrouwen aan de geschiedenis ontkennen.
`Vrouwen zijn in de geschiedenis geminacht, beroofd, uitgebuit,
gemarteld en gedood, maar niet verwijderd (erased).' Dat verwijderen
gebeurt in de geschiedschrijving en juist daarom moeten vrouwen nu
de geschiedenis reconstrueren. In Daly's optiek is geen ruimte voor
een dergelijke reconstructie. Schussler Fiorenza noemt Daly's
benadering dan ook androcentrisch: ze laat het patriarchaat, als
terrein van 'non-being', voor wat het is en creëert een nieuwe, talige
wereld die slechts in het bewustzijn van verlichte feministen kan
ontstaan.4
In 'Pure Lust' lijkt Daly opnieuw in te zien dat er ook een
maatschappelijke context nodig is voor die Andere Wereld. De
'sisterhood of men' uit 'Beyond God the Father', die in `Gyn/Ecology'
verspiritualiseerde tot de 'Sacred Space of Female Selves', wordt nu
de 'context van Vriendin-nen'. Maar om daartoe te mogen behoren
moet je wel volstrekt gezuiverd zijn/worden van patriarchale smetten.
Obsessie voor reinheid, denk ik dan. En noemde Daly dat niet één van
de kenmerken van het sado-rituele syndroom?

Het christendom.

De bril van de 'ondanks-alles-toch-nog-christen-feminist': Het christendom.
Als er iets is wat ik van Daly geleerd heb, dan is het wel de positieve
kracht van woede. 'Where is your rage,' donderde Daly de zaal in toen,
4 Elisabeth Schussler Fiorenza, 'In memory Yof her A feminist theological
9 reconstruction of Christian
origins', Londen 1983, pp 21-26
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tijdens de discussie na haar lezing in Nijmegen (1982), een vrouw haar
een te ongenuanceerde kijk op de werkelijkheid verweet. Die woede
over alle geperverteerde vormen van onrecht, uitbuiting en onderdrukking die vrouwen worden aangedaan, klinkt door op iedere bladzijde
die Daly geschreven heeft. Die woede stelt haar in staat het
symbolisch universum dat deze onderdrukking schraagt en sanctioneert, tot op de grond toe af te breken, steen voor steen, beeld voor
beeld.
Met name de christelijke ideologie wordt zo ontmaskerd als een
ideologie van heersende vaders, die hun ego erin bevestigd zien ten
koste van de 'komt laat ons Hem aanbidden' zingende, vooral
vrouwelijke, gelovigen. De christelijke ideologie leert vrouwen zich
'vrijwillig' te onderwerpen aan haar geestelijke en lichamelijke
verkrachtingen, ja, daar zelfs vreugdevol mee in te stemmen: `mij
geschiede naar uw woord'.
Hoe kun je, als je dit alles gelezen en mee doorzien hebt, je tochnog-ondanks-alles verbonden voelen met de christelijke traditie? Niet
meer met de heersende. Dat is voor mij, dankzij Daly, duidelijker dan
ooit. Als ik Daly niet gelezen had, zou ik niet half zoveel woedende pret
gehad hebben om, bijvoorbeeld, het bezoek van de paus, om
'Johannes Paulus, de Pauselijke Grote Moeder, die als de Koningin
des Hemels neerdaalt op continent na continent in zijn speciale
vliegtuig' en die 'functioneert als legitimatie van dit nucleaire tijdperk,
niet omdat hij de totale vernietiging propageert maar omdat hij
vrouwvijandige ideologieëh, mythen, rollen en regels koestert, die de
eerbied voor het leven vernietigen' (`Pure Lust', p. 82 en 83).
Maar zelfs de christelijke traditie is nooit eenduidig 'heersend'
geweest. Het christendom is begonnen als een subversieve,
staatsgevaarlijke godsdienstige beweging en het is de heersers nooit
helemaal gelukt de subversieve kracht ervan te ondermijnen. Het is
die subversieve kracht die juist ook vrouwen en andere 'marginalen'
de eeuwen door geïnspireerd heeft tot verzet tegen onderdrukking, tot
kritiek op de machthebbers en de religieuze ideologieën waarmee
deze zichzelf legitimeren, en tot het creëren van visioenen van een
andere wereld. Ik kies er vooralsnog niet voor de geschiedenis van
deze traditie 'voorbij te gaan', zoals Daly doet, maar om haar verder te
onderzoeken en voort te zetten.
Belangrijke redenen hiervoor zijn ook de ontwikkelingen binnen
sommige groeperingen van de Women's Spirituality Movement.
Hoewel Daly zeker niet met deze groeperingen geïdentificeerd mag
worden, is zij desondanks een belangrijke inspiratiebron voor hun. De
verheerlijking van `het vrouwelijke' en 'de natuur' gaat daar nog al eens

straBen und kreuze, 1959, fotomontage hannah hoch
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gepaard met demonisering van 'het mannelijke'. Het moeizame werk
van het analyseren wordt voor het gemak vergeten. Zo kan de woede
van vrouwen verworden tot redeloze razernij die reminiscenties
oproept aan de Blut-und-Bodentheorieën uit de jaren dertig. 5 (Daly's
boeken zijn in sommige groepen dus net zo gevaarlijk als de bijbel in
andere.) Om die razernij met kracht te kunnen bestrijden, vormt de
woede uit de profetische traditie in de bijbel voor mij nog steeds een
onmisbare bron van inspiratie.

De taal
De bril van de 'beeld-taal-teken-feminist': De taal als strijdterrein.
Ik beschouw Daly als een groot taalkunstenares. Zij wringt
taal/woorden uit handen van diegenen die taal gebruiken om
werkelijkheid te versluieren en zij eigent zich deze hele rijkdom aan
kracht toe. Zij doet dat magistraal.
Door de manier waarop zij woorden als dubbele bijl/labrys gebruikt,
komt ze voorbij het dilemma van feministen, namelijk dat je sommige
woorden niet meer kunt gebruiken om jezelf te benoemen als vrouw
omdat zij zo besmet zijn en bijklanken hebben die je helemaal niet op
het oog hebt. Daly draait dit proces om. Zij maakt van taal een
gebeuren. Ze analyseert heel zorgvuldig alle belletjes/boventonen/
bijklanken/ladingen die woorden gekregen hebben en voert ze terug
naar de werkelijkheid waarin ze zijn ontstaan. Als een eersteklas
spoorzoekster haalt ze uit de kleinste aanwijzingen nog informatie over
wat woorden verhullen/onthullen. Heel precies gaat ze te werk. Ze
maakt associaties/verbanden zichtbaar en inzichtelijk tot op het diepe
nivo waar het patriarchaat zich afspeelt. En dat niet alleen, want dat
zou een negatieve spiraal kunnen zijn. Door dit proces heen loutert ze
woorden en geeft ze weer kracht. Ze geeft woorden hun ziel terug. Zo
bewerkt ze dat vrouwen woorden als haar rijkdom/haar kracht kunnen
gebruiken.
In de literatuurwetenschap wordt dit proces deconstructie genoemd. Daly de-construeert de wetenschap tot in de wortels. Als
filosofe/theologe reikt ze tot de tijd dat filosofie en theologie nog één
waren en moeder van alle wetenschappen. Deze hele culturele
bagage werkt ze om en nog met plezier ook, om ruimte te maken voor
vrouwen.6

5 Zie ook Denise Dijk, 'Eén chant op het strand brengt nog geen nieuwe maatschappij tot stand Het
conflict tussen Rosemary Radford Ruether en de feministische spiritualiteitsbeweging nader
bekeken', in 'Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie', 5e erg, mei 1985, pp 139-146

Het gevecht dat Daly levert speelt zich vooral af op ideologisch nivo.
Waar de ideologie van nu doordrenkt is van westerse/katholieke
filosofie, daar is haar strijdterrein. Zij gaat het gevecht aan tot in de
diepte waar deze ideologieën in ons dagelijks leven doorgedrongen
zijn en doorleefd worden, tot op het niveau waar woorden vlees en
bloed zijn geworden. Zij laat zien dat het wist de ideeën, woorden,
symbolen, beelden, mythen en riten zijn die de fallische controle van
de realiteit voortbrengen en in stand houden.
Daly spreekt veel in Metaforen, Grote Woorden, Namen. Zij Durft. Zo
ontkracht zij de metaforen waarmee het patriarchaat zijn realiteit
beschrijft, verhult en in stand houdt zoals bijvoorbeeld `Star Wars' en
'Atoomparaplu. Deze termen worden gebruikt om een al dan niet
toekomstige realiteit te beschrijven. Een realiteit die bovendien meer
werkelijkheidswaarde, meer waarde, zou hebben dan de feitelijke
aardse kwaliteit waarin we leven. Voor Daly is het woord realiteit/werkelijkheid dan ook niets minder dan een ontologisch strijdveld. De
zogenaamd belangrijke realiteiten waar het patriarchaat over spreekt,
zijn niet reëler en zeker niet minder waar dan de Undinen etc. waar
Daly over spreekt. Bovendien leert Daly ons, in tegenstelling tot de
dodelijke 'race' van `onze' wereld, dat onze aandacht, ons zijn en de
bronnen van onze kracht geworteld zijn in de aarde.
Daly spreekt autonoom. Zij legitimeert zich niet met behulp van
geschiedenis of mythen. Zij kijkt radicaal vanuit vrouwenstandpunt. Zij
weeft vrouwen-contexten. Zij noemt dit 'vrouw-geïdentificeerd zijn' en
zo kijkt, handelt en doet ze ook. Zij gaat er vanuit dat er een
vrouwencultuur is. Zij maakt deze zichtbaar opdat het netwerk van
vrouwenbanden uitgebreid kan worden. Zij her-innen vrouwen aan
haar kracht en de banden die zij onderling hebben. Zij 're-membert'
vrouwenkracht en daarmee geeft ze deze weer handen en voeten.
Het filosofisch/theologisch spreken heeft vrouwen eeuwenlang
haar ziel ontnomen. Voor mij is Daly iemand die consequent en
radicaal aan vrouwen een ziel toekent.

6 Zie ook Marian Papavoine, 'Kaders scheuren Spiegels breken Ruimte maken in wetenschap,
macht en taal Een femin i st i sch-theologische studie', Theologische faculteit, Tilburg9 984
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76 VRIENDINNEN
VRIENDIN-NEN EN
VROUWEN
VRIENDSCHAPPEN
Tussen vrouwen hebben talloze grote en diepe vriendschappen bestaan. Zonder metapatriarchaal bewustzijn
zijn ze echter minder dan ze hadden kunnen zijn. Een
Metamorfische context s is noodzakelijk wil vriendschap
bloeien. Omdat vriendschap het delen van activiteiten
inhoudt - op een bepaalde manier, intellectuele
activiteiten - zal de noodzakelijke context daarvoor er
één zijn die vrouwen opwekt en aanmoedigt haar
krachten volledig te ontplooien. Zij zal vrouwen inspireren om Geluk te delen, om Metamorfische sprongen te
maken en om in contact te komen met het Metageheugen 2. Een dergelijke context heb ik Vriendin-nen3
genoemd.
Zonder deze context kunnen vrouwen soms wel
onmetelijke diepten in haar vriendschappen bereiken,
maar vrijwel altijd hangt er een tragische sfeer rond deze
relaties - een vaag gevoel dat er iets ontbreekt of iets
verloren is gegaan. De schrijnendste woorden die ooit
werden geschreven over dit onderwerp zijn misschien
wel de laatste regels van Toni Morrisons 'Sula' als Nel
zich haar onpeilbare band her-invert met Sula, die 25
jaar daarvoor was gestorven:

`AI die tijd, al die tijd dacht ik dat ik Jude miste.' En het verlies
drukte op haar borst en kwam in haar keel omhoog. 'Wij waren
meisjes samen,' zei ze alsof ze iets uitlegde. '0 Heer, Sula,' riep ze,
`meisje, meisje, meisjemeisjemeisje.' Het was een prachtige
uitroep — luid en lang — maar er zat geen bodem in en er was
geen bovenkant, alleen cirkels en cirkels van verdriet.4

Mijmerende s vrouwen concluderen waarschijnlijk dat de woorden 'Wij
waren meisjes samen' wel degelijk iets verklaren, misschien zelfs
alles.lHet lijkt of Nels bezoek aan het kerkhof na de dood van Eva
(Sula's grootmoeder, die Sula met bijna een kwart eeuw overleefde)
een vulkanische eruptie van het Metageheugen veroorzaakte.
Tientallen jaren lag het Metageheugen te smeulen onder de
schema's, of categorieën, van `volwassen' geheugen. De 'mijlsteen'
die Nels diepe Geheugen had geblokkeerd was het feit dat ze verlaten
was door haar man, Jude, die Sula haar had 'ontnomen'.
Deze 'mijlsteen' van volwassen/mannelijk geïdentificeerd geheugen is alom aanwezig bij patriarchaal bezeten vrouwen. Nog voordat
het zover is, heeft de `vreselijke' gebeurtenis al plaatsgevonden in de
sfeer van anticipatie. Daarom functioneert zij voortdurend als een
afsluiten van het diepe Geheugen van vrouwenvriendschap, als een
vervreemdend voorgrond-`geheugen' van de toekomst. Vlak voor haar
dood begreep Sula intuitief de manier waarop dit Geheugen-blok in
Nel zou blijven functioneren:
Toen Nel de deur sloot, zocht Sula naar meer medicijn... `Ze zal
die weg aflopen, met een rechte rug in die oude groene jas, de
riem van haar handtas helemaal naar de elleboog geduwd; ze zal
eraan denken hoeveel ik haar gekost heb, en ze zal zich nooit
meer de tijd herinneren dat we twee zielen en één gedachte waren
en niet te koop.'6

Het enige woord dat niet klopte in Sula's voorspelling was 'nooit'.
Hoewel er een kwart eeuw voor nodig was, vond de vulkanische
1 'Metamorfische context' een context waarin metamorfoses/transformaties mogelijk zijn Zie ook
'De Andere/Wereld/Reis van Ma ry Daly, Metamorfosferen' in dit nummer
2 'Meta-geheugen' een geheugen dat verder gaat dan het `gewone' geheugen (tenslotte is dat
vaak een kwestie van vergeten)
3 Zie voor het begrip 'Be-friending' en de Nederlandse vertaling 'Vriendin-nen' 'De Andere/Wereld/Reis, Metamorfosferen'
4 Toni Morrison, 'Sula', New York (Bantam Books) 1973, p 149
nde' van het Engelse 'musing', roept in het Engels ook de associaties aan Muzen op Bil
5 'Milm
deze gebeurt dat in de vertaling ook
6 Toni Morrison, 'Sula', p 126
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eruptie van het Metageheugen wel degelijk plaats. Het landschap
waardoor Nels weg had geleid was gynesthetisch 7 waarneembaar. Ze
Realiseerde zich de werkelijk belangrijke gebeurtenissen uit het
verleden, in plaats van degene die conventioneel belangrijk worden
geacht.
De vriendschap van Nel en Sula in haar meisjestijd was
transcendent. Ze waren allebei droomsters en begrepen allebei de
omstandigheden die tegen hen waren:
Omdat ze jaren tevoren ontdekt hadden dat ze noch wit noch man
waren, en dat alle vrijheid en triomf voor hen verboden was,
creëerden ze voor zichzelf iets anders om te zijn.8

Het feit dat zoveel vrouwen sterk hebben gereageerd op dit verhaal,
suggereert dat dergelijke ervaringen in de meisjestijd geen uitzonderingen zijn. 'Sula' raakt de snaren van herinnering aan voorbije dingen
in vrouwen die schijnbaar totaal anders zijn dan Nel en Sula -anders
vanwege haar rassen- en economische achtergrond, vanwege
'scholing' en individueel temperament. Toch bestaat er een gemeenschappelijk Geheugen om 'iets anders te creëren om te zijn'.
Als dergelijke snaren in de psyche van vrouwen worden geraakt, zijn
de roerselen van Metageheugen merkbaar. Er zijn bewegingen van
her-inneren die verder gaan dan de beschaving. Het tapijt van
Vriendin-nen dat een boek als 'Sula' helpt weven, beroert de lucht, de
atmosfeer die vrouwen ademen. Diep ademend roepen Muzen die
momenten van zijnd-e in haar meisjestijd terug, en wel zó dat ze
bewegingen van zijnd-e worden. Het extatische Metageheugen van
elke vrouw is absoluut uniek. Maar de draden van gemeenschappelijkheid zijn Lumineus zichtbaar, harmonieus hoorbaar.
Deze extatische ervaring van Metageheugen-dragende vrouwen
suggereert dat de waarachtige verbanden en de ware diversiteit van
Oude Wijven 9 voornamelijk in het Rijk van Metamorfosferen kunnen
worden ontdekt. Als vrouwen zich uitsluitend op basis van onderdrukking verbinden, worden vormen van door mannen gemaakte
'gemeenschappelijkheid' en 'diversiteit steeds belangrijker, zodat het
potentieel voor sterke vrouwen-banden wordt gemaskeerd. Als
7 'Gynesthetisch' als van een vrouw de zintuigen ineens zeer gevoelige antennes zijn geworden,
als haar waakzaamheid verhoogd is, als zij verbanden ziet die daarvoor niet zichtbaar waren, als zij
de losse fragmentjes plotseling tot een geheel kan maken dan hee ft zij gynesthetische
waarnemingen
8 Toni Morrison, 'Sula', p 44
9 'Oude Wijven' onze vertaling voor het Engelse'Crones' Het woord 'crone-ologie' houdt hiermee
verband Dat is detijd/geschiedenis van Oude Wijven, die verder gaat dan 'chronologie' Zie ook 'De
Andere/Wereld/Reis, Namen voor Onderweg'

vrouwen zich hoofdzakelijk verbinden op grond van mannelijk
geïdentificeerde 'gemeenschappelijkheid' en 'diversiteit', wordt de
hoop op Metamorfose een ongrijpbare droom. Het tragische
schouwspel van Arabische en joodse vrouwen die hun woede ten
onrechte op elkaar afvuren, illustreert dit patriarchaal gecreëerde
scenario. Je zou ook kunnen denken aan de vrouwen in Noord- en
Zuid-Ierland. Je zou ook kunnen denken aan de vrouwen in je eigen
omgeving, waar splitsingen vaak niets te maken hebben met de
gemeenschappelijke zaak van het feminisme.
Je hoeft alleen maar te denken - als je dat kunt verdragen - aan het
ziekenhuis in je omgeving. Hoewel daar veel kundige en gevoelige
verpleegsters werken, komt het niet zelden voor dat een verpleegster
zich meer identificeert met 'wat de dokter voorschrijft' - zelfs als ze
zeker weet dat wat hij voorschrijft de ondergang van de patiënt
betekent - dan met de patient zelf. Als die patiënt een vrouw is, kan de
distantie die de verpleegster neemt van haar Zelf en bijgevolg van de
vrouwelijke patiënt, verbijsterend en afgrijselijk zijn. Als de patiënte
een gekleurde vrouw is of arm, dan bestaat de kans dat haar
mishandeling nog erger wordt.
Vrouwen kunnen er gemakkelijk toe komen (of gebracht worden) te
vergeten dat rassen- en etnische onderdrukking, net als seksuele
onderdrukking die het primaire en universele model is van dit tot
slachtoffer maken, een uitvinding van mannen is. In een poging de
oorzaken van dit soort geheugenverlies en verwardheid te ontdekken,
merken Furies dat de constructies van patriarchale beschaving de
assimilatie van vrouwen vereisen, en bijgevolg het isolement van
elkaar, van ons Zelf.
Het valt niet te ontkennen dat vrouwen op deze hele planeet
verschillende behoeften en verplichtingen hebben, die overweldigend
zijn. Ondanks en dankzij dit feit, blijven Muzen contexten Weven van
Vriendin-nen, die verder reiken dan assimilatie/isolement. Sirenen
lokken vrouwen naar plaatsen waar vrouwenvriendschappen tot
leven, tot bloei komen. Daardoor bevorderen zij een Vriendin-nen dat
de beschaving voorbij gaat.
Andere werken van vrouwen die veel minder expliciet zijn dan Sula'
over het onderwerp vrouwenvriendschap, hebben soms zo'n bezwerend effect op grote aantallen vrouwen dat Feeksen het sterke
vermoeden koesteren dat ze boodschappen bevatten die gedecodeerd moeten worden. Een dergelijk werk is Emily Bitnte's Wuthering
Heights'. Veel Treiter-Gnostica's lo hebben opgemerkt, in ieder geval
10 `Treiter-Gnosnca's' van het Engelse 'Nag-Gnostics' Zij zijn degenen onder ons die niet
ophouden te treiteren en te zeuren tot zij Weten wat zij willen weten Zie ook 'De
Andere/Wereld/Reis, Pure Lust'
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voor ons Zelf, dat Heathcliff niet echt lijkt op de mannen die wij gekend
hebben. Dat roept overduidelijk Treiterende vragen op. We weten dat
Emily gedwongen was een mannelijke 'schrijversnaam' te gebruiken:
'Ellis Bell'. Is het dan niet heel logisch om te denken dat ze misschien
ook gedwongen was om het geslacht te veranderen van de grote
liefde in Catherine's leven?
Barbara Deming suggereerde een aantal jaren geleden dat
Heathcliff de andere kant is van Catherine's Zelf. Ze citeert 'zijn'
uitroep van wanhoop na Catherine's dood: '0 God s Het is
onbeschrijflijk e Ik kan niet leven zonder mijn leven s Ik kan niet leven
zonder mijn ziel l ' l 1 Van haar kant had Catherine tegen Nelly gezegd:
`Nelly, ik ben Heathcliff 1 ' 12 Voor Virago's blijkt uit deze woorden en uit
de E-motionele context van 'Wuthering Heights' duidelijk genoeg dat
Heathcliff de vermomming is van de Vriendin van Emily Br6nte's
dromen. 'Hij' voelt een gelijkenis met Catherine die alleen een ander
vrouwen-Zelf kan voelen.
Ook de figuur van Laurie in Louisa May Alcotts `Little Women' kan
door Slimmerds ervan worden verdacht de onmogelijke vrouw uit Jo's
dromen, haar Zelf en alterego te zijn. 'Hij' heeft de vrijheid en
mogelijkheid zijn arsenaal aan mogelijkheden te ontplooien - een
vrijheid die Louisa/Jo in het rigide negentiende-eeuwse Engeland
werd ontzegd. Crone-ologisch volgt uit deze veronderstelling dat
Alcotts creatieve verbeelding niet kon toestaan dat Jo met Laurie
trouwde.
Een Treitervraag die Hagsen 13 herhaaldelijk teistert is eenvoudig
deze: hoe werken dergelijke gecodeerde werken van vrouwen op onze
verbeelding? Het is onmiddellijk duidelijk dat ze niet functioneren als
door mannen gemaakte mythische figuren die vrouwelijke symbolen
zijn met een getransformeerd geslacht, zoals Jezus. Terwijl Jezus het
produkt is van mannelijke mythe-makers, gefabriceerd om patriarchale doeleinden te dienen, wordt de creatieve verbeelding van vrouwen
die zich proberen te ontworstelen aan geestelijke banden, door een
heel andere bedoeling geïnspireerd. Het werk van deze vrouwen moet
worden gedecodeerd omdat beNoemen hoorde bij het Afschuwelijke
Taboe en omdat de onderlinge band tussen vrouwen werd verbroken.
Zo probeerde Emily Br6nte te beNoemen wat Onbenoembaar is
wanneer de sancties van het sekse-kastesysteem zo overduidelijk
11 Emily Bronte, 'Wuthering Heights', New York (The Modern Library) 1950, p 197 Zie Barbara
Deming, 'Two Perspectives on Women's Struggle' in 'We Cannot Live Without Our Lives', New York
(Grossman Publishers) 1974, pp 52-74
12 Emily Bronte, 'Wuthering Heights', p 97
13 Zie voor 'Hagsen' ook 'De Andere/Wereld/Reis, Namen voor Onderweg'

werkzaam zijn als in haar milieu het geval was. Terwijl propagandisten
van het patriarchaat krachten van vrouwen proberen te maskeren, te
veranderen en te bezitten door ze toe te schrijven aan mannen,
proberen scheppende vrouwen binnen het patriarchaat uitdrukking te
geven aan transcendentie van vrouwen, zelfs als dat gestalte moet
krijgen in mannelijk vlees.
Lezeressen van dergelijke door vrouwen geschreven werken
begrijpen heel vaak intuitief het dilemma van de auteurs, want ze
hebben dit dilemma gedeeld en vaak tragisch doorleefd. Ze
vertaalden daarbij Lust naar vrouwenvriendschap in 'behoefte' aan
mannen. Dat begrijpen kan zowel bij de auteur als de lezeres
onderbewust zijn. Maar de boodschappen zijn aanwezig en de
gedeeltelijk verborgen werking/worsteling van de verbeelding van
vrouwen naar Metamorfose bezit - om het met Nelle Morton te zeggen
- `een fantastische coherentie'. 14 Ik wil suggereren dat, gegeven de
realiteit van onderbewuste kennis, dergelijke werken hebben bijgedragen aan de context van Vriendin-nen. Toch zijn ze nauwelijks
voldoende en indien niet gedecodeerd, zijn het niet meer dan
hongerrantsoenen.
Net zoals er enorme verschillen bestaan tussen expliciete,
Metageheugen-inspirerende vrouwenfictie over vrouwenvriendschappen en gecodeerde, impliciete fictie over dit onderwerp, zo
bestaan er essentiële verschillen tussen theoretische werken die
vanuit een feministisch perspectief geschreven zijn en door vrouwen
geschreven theoretische werken die proberen `universeel' of 'humanistisch' te zijn, maar die daarmee de Staat van Gynocide negeren. In
dat laatste geval moet er bij de auteurs een zekere mate van
dissociatie bestaan van haar reële levensomstandigheden, zowel
intern als extern. Want er is net zo min een `humanistisch' perspectief
mogelijk binnen het patriarchaat, als er een werkelijk 'algemeen'
begrip bestaat. Julia Penelope heeft aangetoond dat woorden als
man, men, mensen, professor, enz. pseudo-algemeen zijn.15
Vrouwen die zich laten misleiden door pseudo-algemene begrippen
en 'humanistische' ideologieën -allemaal uitvindingen van mannen kunnen aan de context van Vriendin-nen bijdragen, maar hun bijdrage
Iaat enigszins te Wensen over.
Treiter-Gnostica's moeten de analyse voortzetten en zich serieus
afvragen of theretische werken van `humanistische' vrouwen 14 Nelle Morton, 'Beloved Image
g r , voordracht
c t gehouden voor de National Conference of the
American Academy of Religion,
San Francisco, 0op 28 december 1977, p 4
9
15 Julia Penelope (Stanley), e
'Prescribed
Passivity
Language ofThe
Sexism',, voordracht voor de
Southeastern Conference on Linguistics,
Nashville,
ashville,
Tennessee, 20 maart 1975
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werken geschreven vanuit een pseudo- algemeen perspectief - soms
de kracht kunnen hebben om de vulkanische erupties van Metageheugen te bewerkstelligen die noodzakelijk zijn voor bloeiende
vrouwenvriendschappen. De ervaring van lezeressen /onderzoeksters van dergelijke werken bevestigt het feit dat ze in sommige
gevallen inderdaad het Metageheugen prikkelen, maar meestal alleen
als de lezeres ze onderbrengt in een al gewekt metapatriarchaal
bewustzijn. Omdat vrouwelijke `humanistische' auteurs in sommige
opzichten meer gemystificeerd zijn dan haar mannelijke mentors en
collega's (ondanks luidruchtige of bedrieglijke protesten weten
mannen dat men enz. verwijst naar mannen), wordt de kans kleiner dat
zij de eerste beweegsters van metageheugen kunnen zijn.
Freudiaanse schrijfsters, jungiaanse schrijfsters, christelijke schrijfsters, marxistische schrijfsters, New-Age schrijfsters en anderen,
bevinden zich allemaal in een chronische toestand. Deze toestand, die
vaak ongenoemd blijft, is het mentorschap van mannen. De mentale
blokkades van pseudo- algemene vrouwen zijn mentorblokkades.
Bovendien is de leugenachtige houding van mannen -mentors
onherstelbaar, niet aflatend, onder de heerschappij van mannen. Die
toestand kan alleen worden hersteld als die heerschappij wordt
beëindigd, want vrouwen onder het mentorschap van mannen zijn
verdeelde, misleide geesten. Nadat ze de weg hebben afgelegd door
de leergangen van, door en voor mannen, zijn pseudo- algemene
vrouwen gedissocieerd.
Het Weven van Vriendin -nen vereist dat mannen ophouden de
geest van vrouwen te sturen/verwarren. Voor zover Geluk een leven
van contemplatie is, en voor zover vriendschap het delen van Geluk is,
implicee rt op vrouwen gerichte, Metamorfoserende vriendschap het
overboord gooien van mannelijke scholing/beheersing van het
intellect van vrouwen. Dat wil niet zeggen dat Treiters haar ABC niet
moeten leren. Sommigen zullen zelfs de hoogst bereikbare graad
halen. Als Muzen gebruiken vrouwen die, maar ze weigeren om door
het brein van de meester bezeten te worden. Tangen bestuderen het
Afleren, verbranden onze banden /her-inneringen met Verzengende
Tongen van Vuur.
De hiernavolgende korte beschrijving gee ft iets van de sfeer weer
van de activiteiten van metapatriarchale vrouwen die werken op de
grenzen van de academische wereld en daarvoorbij:
Preutse Tantes 16 ontwarren de kwalijke knopen/nieten (niet
toegestaan, niet te trots, niet te ver, niet een ster) van de vrouwen
die niet-zijn. Schikgodinnen voorspellen onheil voor degenen die

het Neurieën en het Dromen van Oude Wijven dichtpleisteren.
Krijsend bijten Draken op de pijpen van Bebaarde Broeders
Weetal-niets. Undinen elimineren Eminente Professoren. Gorgonen vermalen goeroe's voor haar ontbijt. Het gekraak is niet te
horen vanwege het luide gezang van de Sirenen. Inmiddels
roepen de Maenaden: `Op je plaatsen, klaar... af!,' terwijl Furies de
lonten aansteken. Salamanders springen door de vlammen. `Weg
met die spelletjes van hun!' gillen de Hellevegen. Het hele
bouwwerk gaat op in rook.
`Een smakeloze grap!' kraait de piemel tegen de pik en trekt zijn
toges recht. `God zij dank, we zijn nog allemaal hier.'
`En daar zijn ze nog steeds,' lacht een Oud Wijf vanaf haar Ster.
`Met de hulp van Gratie zijn we tot aan de rand van hun
fabriek/seis gekomen... en eroverheen gegaan.' Gratie en haar
Zusters glimlachen en buigen. De menigte juicht lang en
luidkeels. Dan verklaart een jonge Zieneres eenvoudig dat deze
gebeurtenis een Metaforische Sprong was in haar leven van leren,
een waar Begin van haar Reis voorbij academia/anemia. Ook zij
ontvangt een luide ovatie voor haar ovarische oratie.

Vriendin -nen en vrouwenvriendschappen II

De context van Vriendin-nen wordt uiteraard niet uitsluitend geweven
uit boeken. De resultaten van het creatieve vrouwenactivisme - zoals
Blijf-van-m'n-Lijfhuizen, opvangcentra voor verkrachte vrouwen,
antiporno-demonstraties, vrouwenconcerten, antikernwapenprotesten, de vrouwengezondheidsbeweging, vrouwenrituelen - zijn fundamentele componenten van de context van Vriendin-nen.
De meest essentiële factor is het feit dat Vriendin-nen wordt
geweven uit de vezels van vrouwenlevens. De bijdrage van een-Wilde
vrouw aan Vriendin-nen uit zich niet alleen in woorden, maar ook op
ontelbare andere manieren. Gebaren, gevatte opmerkingen, gelaatsuitdrukkingen, vluchtige blikken, een bepaalde glinstering in het oog,
liefkozingen, manier van kleden, manier van lopen, keuze van beroep,
keuze van omgeving - dit zijn enkele signalen van het deelnemen van
vrouwen aan Vriendin-nen, of van haar niet-deelnemen aan dit proces
van Spinnen/Weven.
Deze signalen woren op een complexe manier overgebracht en

16 'Preutse Tantes' preuts-betekent 'rechtschapen, moedig, trots en dartel' Daarnaast heeft het
nog meer betekenissen
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ontvangen. Zij vormen het gynergieveld 17 dat een vrouw uitstraalt en
omgeeft en dat we haar aura kunnen noemen. Muzen Ieren beter
vertrouwen op onze gynesthetische waarnemingen als het erom gaat
te ontdekken waar een andere vrouw haar energie op richt. Om
zelfvertrouwen op dit gebied te ontwikkelen moeten we niet gaan
oordelen in moralistische zin, maar ons vermogen versterken om vast
te stellen met wie we ons willen verbinden - dat wil zeggen onze
gynergie uitwisselen - en onder welke omstandigheden. Zoals Jan
Rayond het zo bondig zei:
Er zijn vrouwen die voor vrouwen waren/zijn. Vrouwen moeten
Ieren zich met zulke vrouwen te identificeren. Vrouwen moeten
ook leren haar vriendinnen te herkennen.18

Het gaat hierbij om twee verschillende dingen. Ten eerste is het
noodzakelijk om vrouwen die voor vrouwen zijn te kunnen herkennen.
Zulke vrouwen zou ik Vriendin-Wende vrouwen willen Noemen. Ten
tweede is het noodzakelijk om tussen deze vrouwen diegenen te
kunnen herkennen met wie de ontwikkeling van Elementaire
vriendschap mogelijk is. Eèn Slimme Preutse Tante vindt/kiest
vriendinnen met wie ze Elementaire relaties kan ontwikkelen. De
Elementaire spirituele/fysieke context/sfeer waarin zulke vriendschappen kunnen bloeien, wordt geweven/gesponnen door het
uitgestrekte netwerk van Vriendin-Wende vrouwen van wie velen
elkaar zelfs nog nooit hebben ontmoet. Toch zijn ze allemaal uiterst
belangrijk voor het leven en de vriendschap van alle anderen. Dit
gedeeltelijk ontzichtbare netwerk wordt gewoonlijk Zusterschap
genoemd. Naar het oordeel van Oude Wijven heeft dit woord
gedurende een vrij lange Crone-tijd de meest afschuwelijke
aanvallen, beledigingen en teleurstellingen moeten doorstaan maar
heeft het haar kracht behouden.
In deze context kunnen vrouwen erop hopen ons potentieel voor het
vinden en ontwikkelen van diepe, Zelf-transformerende vriendschappen te Realiseren. Zulke vriendschappen houden de communicatie
van Geluk in. Voor Hagsen betekent dit het op vele niveau's delen van
ons Metamorfisch zijnd-e, waarbij we gezamenlijk ons op een
metawijze vorm gegeven leven, onze creativiteit op het spel zetten. Het
betekent dat we gezamenlijk een duik nemen in de wonder-schone
17 'Gynergieveld' is een compacte versie van 'vrouwenenergieveld', waarbij vrouwen zowel voor
sekse als voor kwaliteit instaan
18 Janice Raymond, 'A Genealogy of Female Friendship' in 'Trivia AJournal of Ideas', no 1 (herfst
1982), pp 6-7

diepten van Metageheugen. Het betekent gezamenlijk voorbij de
beschaving reizen, aldoor/allerwegen verder en dieper in Metamorfosferen. Dit Realiseren van de Lust om Gelukte delen, om samen met
Anderen gehoor te geven aan de Wilde roep van Erbij Horen,
impliceert het wekken van Bovennatuurlijke Krachten van Be-Heksen.
Fragment uit 'Pure Lust', pp. 379-386.
(vertaald door May van Sligter)
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ook haar voorhoofd
kent het fronsen als
zij uit avondlucht haar
woorden haalt
spreek ik hakkelend
met zinnen
verbeet de
waarheid zonder spijt

wat ik te zeggen heb
zijn wandelende bomen
de kleur van dampend gras
gekoesterd zacht
het wederkerig praten
,
een lang vergeten pijn
,
bewogen was

k.

88

kan ik spreken
van jouw gezicht
in avondlucht
gevat het groene timbre
aan de zomen
is er een buiging
van mijn stem
die op de woorden past

mijn adem spant
samen met gestapeld gras
droge melodieën over
blauwbedolven vergezicht
boomstammen vangen stemmen
ijl tussen haar en mij
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en zo verder steeds verder
passie zonder klem
noem mij de teugels
ik zal ze ontkrachten
want hartelozer dan dood
is angst

laten we dan maar weer
langs de kruinen van
de bomen lopen
en tellen hoeveel
bladeren er vallen
en wachten
tot we het beter weten
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liefste als tocht
haar kop opsteekt
als vocht de voegen
weer doet barsten
goochel ik van buigend
twijfeldraad
zeker zal ik heden breken
verder niet dan niemendal
strekken buiten zinnen zich
hun woorden
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van de dichters J.H. Leopold en Guido Gezelle. In 1976 verscheen bij
Orion in Brugge de derde druk van haar Guido Gezelle `Poems/
Gedichten'. Christine D'haen woont in Brugge.
Freda Droës (1951). Cultuurtheologe en medewerkster Vrouwenstudies Theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te
Amsterdam.
Fokkelien van Dijk (1943). Medewerkster Vrouwenstudies bij de
vakgroep Oude Testament van de Theologische faculteit Utrecht.
Maaike de Haardt (1954). Feministisch dogmatica.
Eef Keijzer (1959). Studeert kunst, geschiedenis, vrouwen. Schrijft

veel en met liefde.
Marian Papavoine (1956). Feministisch theologe, docente; heeft iets
met taal.
Mieke van Schermbeek (1950). Studeert kunstgeschiedenis. Zij zou

de kunstgeschiedschrijving willen vermengen met fantasie, een
poëtisch schrijven, waarin taal en beeld naast elkaar staan, zonder dat
de taal zich verheft als een beter weten over het beeld.
Elly de Waard (1940). Publiceerde de bundels 'Afstand' (1978, DE
Harmonie, Amsterdam), 'Luwte' (1979, idem), `Furie' (1981, idem) en
Strofen' (1983, idem). In 1980 verscheen van haar `Westers'
(Kwadraat, Vianen), achttien vertalingen van gedichten van Emily
Dickinson, met de Engelse teksten ernaast en voorzien van een
inleiding. Gedichten van Elly de Waard verschenen eerder in literaire
tijdschriften als 'De Revisor', 'De Gids', `Bzzletin', 'Avenue Literair' en
'Lust & Gratie'.

Oproep voor (ex)-kloosterlingen
Enkele vrouwelijke (ex)-kloosterlingen willen graag ervaringen
verzamelen en verhalen horen van andere vrouwelijke (ex)religieuzen over bijzondere vriendschappen met vrouwen binnen of
buiten de communiteit. Uiteindelijk hopen wij de ontvangen reacties te
bewerken tot een boek, dat te zijnertijd zal worden uitgegeven bij
feministische uitgeverij Sara te Amsterdam.
Met het boek willen wij een meer volledig beeld schetsen van het
leven van vrouwelijke kloosterlingen en een nieuw hoofdstuk
toevoegen aan de geschiedenis van vrouwen. Daarnaast hopen wij
dat het boek een stimulans kan zijn voor het ontstaan van eigentijdse
spirituele vrouwengemeenschappen.
Wij roepen alle (ex)-kloosterzusters op die denken op een of andere
wijze een bijdrage te kunnen leveren, dit schriftelijk kenbaar te maken
aan uitgeverij Sara, Keizersgracht 231, 1016 DV te Amsterdam.
Het spreekt vanzelf dat eventuele publicatie van uw bijdrage(n) niet
zal gebeuren zonder voorafgaand overleg en met instemming van de
betrokkenen. De selectie en de beoordeling zullen zo zorgvuldig en
discreet mogelijk worden gedaan.

Poëzie-Prijsvraag
Dimensie, stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven,
schrijft voor 1986 een Poëzie-Prijsvraag uit. Belangstellenden kunnen
het reglement voor deze prijsvraag en nadere informatie aanvragen
bij: Secretariaat Poëzie-Prijsvraag 1986, p/a Morssingel 91, 2312 ET
Leiden.
Dit project wordt gesteund door: Stichting Comité voor de
Zomerpostzegels te Utrecht; Commissariaat-Generaal voor de
Internationale Culturele Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel.

Wij maken vertalingen van brieven, romans,
rapporten, tijdschriftartikelen, scripties enz.
Ook corrigeren en redigeren van teksten.
Vertalingen naar en uit het Frans, Duits en
Engels; andere talen op aanvraag.
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KATIJF, feministies tijdschrift,
zes keer per jaar een verrassing.
Als je
• merkt dat de Diskussie al voorbij is
voor je er erg in had
• geen tijd hebt om Alles en Alles te
lezen
• je niet laat afschepen met gemakkelijke antwoorden
• verlegen zit om onderwerpen voor
je feministiese borrelpraat
Neem dan een abonnement. Je krijgt
als welkomstgeschenk de bundel
`Want zwijgen biedt geen bescherming', waarin interviews met o.a.
Audre Lorde en Astrid Roemer.
Stort f 27,50 op giro 1741515 t.n.v.
Katijf, Postbus 16757, Amsterdam.
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met:
— een

breed-feministisch karakter
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aankomend talent
— interviews met auteurs
— veel aandacht voor zwarte schrijfsters
— essays die een nieuw licht werpen op
bekende reputaties of juist onbekende
vrouwen uit de vergetelheid halen
— voorpublikaties van nieuw te verschijnen
werk
Sarafaan is een uitgave van Feministische
Uitgeverij Sara
Een abonnement kost f 35,— per jaar
(vier nummers). Losse nummers
kosten f 12,50.

SARA
FLAN

BON VOOR ABONNEMENT
Opsturen naar:
Abonnementenadministratie Sarafaan,
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Ursula LeGuin maakt naam als schrijfstervan science-fiction

literatuur en heeft volgens Anna Aalten het genre van de groene
mannetjes voorgoed veranderd.
Ook al sluit Lidy van Marissing zich met haar dromen op in
een mangat, haar vormexperimenten ziet Annechien Vink als •
een mogelijke aanzet tot een 'vrouwelijk schrift'.
Gerda Meijerink documenteert het politieke gevecht in brief•
vorm tussen Erika Mann en haar vader Thomas.
De vraag of mannen en vrouwen wezenlijk verschillende gedichten maken, is voor Miriam Krekel geen wezenlijke vraag. Zij pleit •
voor serieuze aandacht voor het werk van dichteressen.
Josephine van Bennekom levert kritiek op de semiotiek aan de
•
hand van haar analyse van één foto van haar ouders.
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In de boekhandel voor f 6,50. Of neem nou eindelijk eens een abonnement,
slechts f 22,95 per jaar. Bel 020-277054 of schrijf naar Lover, Keizersgracht 10,
1015 CN Amsterdam.

Alweer vijf jaar

Tijdschrift voor vrouwenstudies
Het tijdschrift wil bijdragen aan de ontwikkeling van een
feministiese wetenschapsbeoefening. Daartoe wordt
histories, empiries en theoreties materiaal aangedragen en
uitgangspunten en resultaten van onderzoek worden ter
diskussie gesteld — al dan niet rond een thema.
In boekbesprekingen, verslagen van bijeenkomsten en
aankondigingen van kongressen e.d. wordt informatie
verstrekt betreffende vrouwenstudies-aktiviteiten.
Een jaarabonnement omvat 4 nummers van ca. 130 blz.
en kost f 48,50. Voor studenten en anderen met een
minimum-inkomen geldt een gereduceerd tarief: f 38,50.
Losse nummers, in de boekhandel, f 16,50.
Abonnementen opgeven bij : Uitgeverij SUN,
Bijleveldsingel9, 6521 AM Nijmegen, tel. 080-221700
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REDACTIONEEL
Jaargang 1985 wordt afgesloten met een gevarieerd aanbod van
literaire en culturele bijdragen. Centraal staat een bijdrage van
Monique Wittig over haar Parijse jaren in de vrouwenbeweging. In de
vorm van een luguber sprookje toont zij genadeloos het verziekte
klimaat waarbinnen vrouwen /groepen elkaar verheerlijken of verwerpen, terreur uitoefenen en iedereen afstraffen die het waagt om
misstanden aan de kaak te stellen. Wittig stelt ook zichzelf ter
discussie, zij is medeplichtig: 'Ik geef toe dat een judas niet vanzelf
ontstaat, daar zijn anderen voor nodig om hiertoe bij te dragen.' Wittigs
beeldend vermogen, haar literaire kwaliteiten en haar fantasie maken
het verhaal tot een aangrijpende strijd tussen de 'meesteressen' en
degenen die worden gehinderd in haar eigen ontwikkeling. Het zal de
lezer/lezeres niet zijn ontgaan dat de in houd van het sprookje
evenzeer kan slaan op sommige ontwikkelingen binnen de Nederlandse vrouwenbeweging. Wittig besluit haar verhaal met een
anarchistische uitspraak die al eeuwenlang in andere bewoordingen
heeft geklonken: 'geen goden geen godinnen, geen meesters, geen
meesteressen.'
Stond in het vorige nummer van Lust & Gratie een groot artikel over
het denken van Mary Daly, in deze aflevering komt een andere
Amerikaanse theologe aan het woord: Nelle Morton, die veel invloed
op het werk van Daly heeft gehad. Onze keuze viel op een essay uit
haar pas verschenen boek 'The Journey is Home', waarin zij op zoek
gaat naar de oorsprong van het woord geest/spiritualiteit en ze komt
tot de ontdekking dat veel ervaringen van vrouwen die zich
bezighouden met feminisme niet onder woorden zijn te brengen, ze zijn
(nog) onzegbaar.
Het verhaal `Nachtduivel' van Annelies Passchier, een door de
V.V.A.O. (Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding)
bekroonde inzending, wil de redactie van Lust & Gratie graag aan een
groter leespubliek introduceren. Verder debuteert Ina Bouman met
drie gedichten en de kunstbijdrage bestaat uit een serie zelfportretten
van de tekenares Riek Wesseling.

Begin november verscheen van Anja Meulenbelt een pamflet dat zij
schreef naar aanleiding van Carla Brunotts analyse van haar roman
`Alba' (gepubliceerd in Lust & Gratie no. 5). De redactie plaatst in dit
nummer twee korte reacties op dit pamflet.
Vanaf januari 1986 zal Lust & Gratie worden uitgegeven bij
Feministische Uitgeverij Sara. Nummer 9 (lente 1986) zal gaan over
vrouwen in het surrealisme en bevat een groot aantal afbeeldingen,
waarvan vele in kleur. De inleiding en samenstelling is in handen van
Margret Brugmann.
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Rosa Pollé
Geen goden
geen godinnen,
geen meesters
geen meesteressen
'De Politiek-van-Parijs' is als een genadeloze spiegel, door
Monique Wittig haarzelf en haar lezeressen voorgehouden.
Wat weerkaatst is het beeld van een beweging, de vrouwenbeweging waarbinnen `windzakken', terreur, onderlinge verdeeldheid, intriges en verheerlijking leiden tot een herhaling van de verworpen, de aangeklaagde maatschappelijke
structuren.
Wittig voert ons binnen in een stad waar het carnaval
plaatsvindt, een luguber carnaval. Judassen terroriseren hier
haar vlijtige volgelingen. De op stoeltjes gezetenen dwarsbomen iedere discussie en besluitvorming. Ieder die het
gebeuren aan de kaak probeert te stellen, wordt onverbiddelijk afgestraft. Het enige dat de bewoonsters van deze stad
met elkaar verbindt, is een kwetsbare dunne draad die ieder
moment weer opgeheven kan worden.
Wittig zelf is een van de bewoonsters van deze stad, ten
prooi aan haar politiek: 'Wat een ongeluk dat mijn geest niet
beschermd was tegen lippen die liegen, tongen die bedriegen,
want nog steeds kent hij geen rust.' Ze is niet alleen
bewoonster, voorwerp van het judassen-verraad, waarschuwster, in verzet, maar ook medeplichtige: `Ik geef toe dat
een judas niet vanzelf ontstaat, daar zijn anderen voor nodig
om hiertoe bij te dragen.' In het laatste fragment neemt ze
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echter definitief afstand van 'De Politiek-van-Parijs': `Ik heb mijzelf op
mijn mesthoop beschreven zwichtend voor haar (de judassen)
betovering om te waarschuwen voor de verwarring die kan ontstaan
als het verval van de betekenis door de woorden wordt teweeggebracht, dezelfde woorden die deze betekenis hadden gevormd.' En zij
besluit haar fabel met het hier doorheen verweven principe: 'geen
goden geen godinnen, geen meesters geen meesteressen.'
De titel De Politiek-van-Parijs' suggereert een verbondenheid van
de tekst met de Parijse situatie. Dit roept dan ook meteen de vraag op
of Wittig door deze tekst afrekent met haar Parijse vrouwenbewegings-jaren. Zij is begin '81 naar Amerika verhuisd. Voordien, eind
zeventiger jaren, was er binnen de Parijse vrouwenbeweging een
roerige strijd gaande tussen diverse elkaar beschuldigende groepen
waaronder de marxistische feministen, de groep Psycho-et-Po (werkend vanuit een feministische psychoanalyse) en Les Lesbiennes de
Jussieu (waaronder Wittig). Tegelijkertijd speelde de discussie 'Hétéro-collabo' welke leidde tot een scheuring in de redactie van
`Questions Féministes' waar Wittig deel van uitmaakte.
Maar de tekst uitsluitend tot dit Parijs te herleiden, zou afbreuk doen
aan haar zeggingskracht. De metaforen die Wittig in 'De Politiek-vanParijs' uitwerkt, hebben een veel algemener karakter en zijn ook voor
de Nederlandse vrouwenbeweging herkenbaar. Wanneer we Wattigs
aantekening-vooraf bij de interpretatie betrekken ('er bestaat universalisering wat betreft het voornaamwoord zij (elles) zoals dit gebruikelijk asvoor het voornaamwoord zij (als)'), dan is haar fabel evenzeer van
toepassing op de (mannen)politiek in het algemeen. Een interpretatie
die de tekst een extra wrang karakter geeft.
In haar aantekening-vooraf zegt Wittig dat 'De Politiek-van-Parijs'
van haar laatste roman 'Virgile, non' is afgeleid. Hierin beschrijft zij de
weg van een ik-figuur (=Wittig) begeleid door een gids, Manastabal,
via de hel, het vagevuur/voorportaal naar het paradijs. Op hun weg
worden zij geconfronteerd met talloze vormen van vrouwenonderdrukking. Terwijl in Virgile, non' mannen vrouwen onderdrukken, zijn
vrouwen in 'De Politiek-van-Parijs' tot haar eigen onderdruksters
verworden. Pogend aan de hel van de meesters te ontsnappen
scheppen de vrouwen een hel van meesteressen.
Opvallend in beide nieuwe teksten is de invoering van haarzelf als
handelend persoon in de tekst. De auteur Wittig is niet langer
buitenstaandster, vertelster, anoniem `ik', maar subject in de tekst,
betrokkene. Als betrokkene is zij mede verantwoordelijk, mede
voorwerp van kritiek. Kritiek waaraan zij zowel in Virgile, non' als in De
Politiek-van-Parijs' niet ontkomt.

In het werk van Wittig is een globale ontwikkeling aan te geven. Met
'L'Opoponax' (1964) schetst Wittig de weigering van jonge meisjes
haarzelf aan de socialisatie tot vrouw te onderwerpen. Op deze
weigering volgt de aanval, 'Les Guérillères' (1969). Na de deconstructie van patriarchale structuren in 'Les Guérillères' vormt `Le corps
lesbien' (1973) een reconstructie van het lesbisch bestaan. Een
bestaan dat zij door middel van een woordenboek, `Le Brouillon pour
un dictionnaire des Amantes' (1975) als het ware consolideert. Nu
deze vrouwenwereld haar beslag lijkt te hebben gevonden is de fase
van (zelf)kritiek, van analyse aangebroken waarvan 'De Politiek-vanParijs' en 'Virgile, non' getuigen.

Verkorte bibliografie van Monique Wittig
L'Opoponax, Paris: Ed. de Minuit, 1964. (Nederlands: De Opoponax,
vertaald door Max Nord, Amsterdam: Contact, 1975.)
Les Guérillères, Paris: Ed. de Minuit, 1969. (Nederlands: Vrouwenguerrilla, vertaald door Thérèse Cornips, Amsterdam: Meulenhoff,
1973.)
Le corps lesbien, Paris: Ed. de Minuit, 1973. (Nederlands: Het
lesbisch lichaam, vertaald door Rosa Pollé m.m.v. Ruth Weber,
Amsterdam: Sara, 1983.)
Le Brouillon pour un dictionnaire des Amantes, in samenwerking
met Sande Zeig, Paris' Grasset, 1975. (Nederlands: Lesbische
Volkeren, Materiaal voor een woordenboek, vertaald door Rosa
Pollé, Alkmaar: Furie, 1985.)
Virgile, non, Paris: Ed. de Minuit, 1985.
Le voyage sans fin, in: Vlasta', nr. 4, 1985.
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Aantekening vooraf

1. Zoals in 'Vrouwenguerrilla', bestaat er universalisering wat betreft het voornaamwoord zij (elles) zoals dit
gebruikelijk is voor het voornaamwoord zij (ils). Dit is
een methode om de seksuele categorieën in de taal
ongeldig te maken.
2. Er bestaan parasitaire teksten die in hun geheel uit de
hoofdtekst `vallen' waarop ze geënt waren. Zo is 'De
Politiek-van-Parijs' afgeleid van Virgile, non'*. De
Politiek-van-Parijs is in termen van vergelijking de
werkelijke hel volgens Dante, zoals die in'Virgile, non'
niet voor kan komen.
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Het carnaval

Mocht iemand er aan twijfelen of dit wel een carnaval is, dan schreeuw
ik haar zodra ik haar zie uit de verte toe: Stop! Weet, voordat je verder
gaat, dat je een sterke maag moet hebben. De windzakken worden
inmiddels al aangedragen. Sommige zijn van runderdarmen gemaakt,
andere van schapedarmen. Hun vormen verschillen al vormt de
zwelling een punt van overeenkomst. Wat valt er anders van deze
blazen te zeggen dan dat er steeds wordt geprobeerd ons te doen
geloven dat het lichtende voorbeelden zijn. Dat is nog het onaangenaamste, afgezien van het feit dat ze naar gekookt vet stinken nadat ze
enkele uren in de zon hebben gelegen. Niettemin gaat iedereen er
omheen staan en is sprakeloos. Het is pijnlijk om te zien en te horen, o
had ik maar een baard om uit irritatie woede of angst aan te trekken
zoals Karel de Grote. Want de geestdrift die elkeen aan iedereen voor
de windzakken toont, geeft het carnaval een sinister karakter. De
platgetreden terreinen vertonen lege plekken en plaatsen waar ze
allen samendrommen, krioelen, een massa vormen, ophef maken,
stemmen gonzen. Hou op, het is een marteling om te zien en te horen.
Maar het genot van de aanwezigen moet enorm zijn naar de gezichten
te oordelen, er druipt kwijl aan weerszijden van haar monden, ze zijn
nat van zweet en tranen. Maar ik verheug me niet over haar vervoering
ik vind ze weerzinwekkend. De windzakken laten de een na de ander
scheten. Het is afgelopen met de windzakken, ze hebben nu allemaal
scheten gelaten en zakken in elkaar. Iedereen herademt. De lichamen
uit haar trance bevrijd bewegen zich nu weer vrij. Laten we dus
verheugd zijn en laat er niet één meer verdrietig zijn, nee, zelfs niet om
die massa daar in trance rondom een uit elkaar gespatte windzak. Ik
zou willen weggaan, me verschuilen, uitrusten van de opwinding en
het lawaai, naar huis gaan. Maar hier woon ik temidden van het
carnaval. En wanneer ik me grof laat bejegenen of beledigen, kan ik de
plek niet verlaten zoals je het theater verlaat wanneer je niet gediend
bent van de beledigingen van de acteurs. Zo worden er dagen, weken,
maanden, jaren lang misschien, nieuwe windzakken de terreinen
opgedragen. De een na de ander laat scheten en zakt in elkaar. Ze
worden vervangen. Niemand krijgt er genoeg van.

Monique Wittig, 'Virg'le, non', Parijs Ed de Minuit, 1985

De oproepen tot de waanzin
De waanzin is rede geworden, krankzinnigheid is gepast. Volkomen
meedogenloos tegenover de arme schepselen die onder dit voorwendsel soms levenslang worden opgesloten, wordt er op alle pleinen
uitgeroepen, leve de hysterie. En niemand die nog vrolijk is. Je moet
immers direct in een stuiptrekking raken, in de uiterste vervoering,
trillen, in de rondte rennen, schreeuwen, brullen zelfs, de haren uit het
hoofd trekken, tandenknarsen, de vuisten ballen, kwijlen, schuimbekken, woeste blikken om je heen werpen, de armen verdraaien,
stampvoeten, naar adem snakken, over de grond rollen en noem maar
op. Iedere onfortuinlijke wandelaarster die toevallig langskomt wordt
onder handen genomen, bevolen in razernij te ontsteken, buiten
haarzelf te raken, haar zelfbeheersing los te laten. Wee haar die
weigert. Een aantal neemt haar dan meteen apart en past haar
methoden toe om de zenuwen te prikkelen. En al gebruiken zij hiervoor
geen fysiek geweld, weldra zie je de onder handen genomen
wandelaarster uit haar handen opspringen, wegrennen tierend van
razernij en woede. Dan hebben zij bereikt wat zij willen want uit haar vel
springen bewijst dat er aan het rijk der waanzin niet te ontsnappen valt.
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Het oprollen

De bewoonsters van deze stad hebben de neiging haarzelf als het
middelpunt van de wereld te beschouwen en te denken dat de hele
wereld de ogen op haar heeft gericht. Zij gaan zover elkeen aan
iedereen te laten bevelen haarzelf terstond op te rollen in naam van de
ideale houding van het lichaam waarvan alle grote delen een neiging
tot het oprollen vertonen: de ronding van de schouders, de ronde vorm
van de billen, van het hoofd, de welving van de rug. Het verplichte
oprollen behoort dus tot de orde van de dag, hetgeen zij een bol
vormen noemen en wat volgens haar het allergemakkelijkst gaat als je
strak naar je navel kijkt. Wanneer het gezicht ter hoogte van de navel is
en daar tegenaan gedrukt blijft, hebben de benen in deze positie
inderdaad de neiging zich boven het hoofd te verheffen en dubbel te
vouwen. Comfortabel kun je het niet noemen maar omdat het een
ideale houding betreft verzet niemand haarzelf. Degenen die op haar
voeten lopen passeren elkaar nu en groeten elkaar als overlevenden
van een ramp. Het aantal aanhangsters van de ronde vorm groeit. Zij
bewegen haarzelf voort op het carnaval in een ongehoord tumult
terwijl zij een overwinningslied zingen waarvan het ritme ontegenzeglijk traag is en waarvan de woorden bij intervallen te horen zijn op het
moment dat de hoofden zich weer opheffen uit de voorover gebogen
beweging van het opgerold zijn. Ah het is een prachtig schouwspel al
die kleine en grote konten die de lucht insteken 'terwijl in dezelfde
beweging de gezichten tussen de benen verdwijnen. De geslachtshaartjes worden langer, sommige reiken tot aan de grond. De haren
vallen voorover. De monden verschrompelen. Ze beginnen onmiddellijk met de anus te eten. Op geen enkel carnaval zijn er ooit zulke
vermakelijke gezichten te zien geweest.

De stoeltjes
Je ziet ze van de ene vergadering naar de andere gaan, haar stoeltjes
pakken en haarzelf installeren. Dan begint een van haar, daarna een
ander, en weer een ander, systematisch alles onderbrekend wat er
gezegd wordt, het weersprekend, tot bedreigingen uitend aan toe.
Wanneer ik in dit geval zij zeg, bedoel ik iedere groepering plotseling
door een groepsgevoel bevangen en tot alles bereid om de steun van
de vergadering te verwerven. Voor de stoeltjes moet staande de
vergadering het algemeen belang wijken. Beter nog zij zijn het
algemeen belang, dat elders het-deel-als-geheel-zien wordt genoemd. Maar het is een beproefde tactiek die een of meerdere
personen toestaat uit naam van massa's anderen te spreken. En hoe
die betreffende massa's ook zijn, ze hebben allen een duizelingwekkend gebrek aan politiek bewustzijn gemeen. Zij spelen haar rol in de
franse revolutie, in de russische revolutie, ze zijn even op de voorgrond
en verdwijnen dan weer. Het doet er niet toe want ze bestaan alleen
maar om op het carnaval een massa te vormen en overal elders is
haar aanwezigheid niet onmisbaar. De stoeltjes zelf doen hun best om
het aantal vergaderingen te vergroten door geschillen en conflicten te
veroorzaken om die uiteindelijk in haar eigen voordeel te kunnen
oplossen, waartegen niet één in staat is haarzelf te verzetten omdat
haar weerstand is gebroken door de stokerijen. Als er een actie wordt
voorgesteld zijn zij tegen want zij zijn het uit principe nooit ergens mee
eens en bovendien is het niet van belang: met de billen op haar stoeltje
gezeten kunnen zij wachten.
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Het vegen van de straten

Het is een merkwaardige stad waar als er één opmerkt dat de straten
nodig moeten worden geveegd, er meteen een ander opstaat die zegt
dat er niet voldoende stof ligt. Omdat alle argumenten logisch zijn,
ontstaan er eindeloze oeverloze discussies onder de bomen van het
plein. Het jeu de boules wordt in de steek gelaten, het café stroomt
leeg. Iedereen is samengedromd in het centrum en de opwinding is zo
groot geworden dat sommigen op de vuist dreigen te gaan. Zij die pas
aankomen proberen de discussianten te verzoenen. Ze worden op
wrede wijze bij het geheel betrokken, en dreigen nu de klappen te
krijgen. Er wordt haar gevraagd met welk recht zij haarzelf in een
discussie mengen waarvan zij niets kunnen begrijpen omdat ze net
zijn gekomen. De beschaamde nieuwkoomsters zweren dat het niet
weer zal gebeuren. Als een nieuwkoomster haarzelf niet uit het veld
Iaat slaan door het getier dat op haar gericht wordt en zegt dat zij haar
mening zal geven over het vegen van de straten, wordt haar ruw
geantwoord dat het er niet om gaat of het moet gebeuren maar hoe het
moet gebeuren. Waarop de nieuwkoomster antwoordt dat onder die
omstandigheden het vegen haar geen donder kan schelen. En
iedereen verzinkt in stilte om het belang van de gesproken woorden te
wegen: het vegen kan haar geen donder schelen, hoe is het mogelijk,
is het niet een van de belangrijkste taken van de stad vanwege de
massa stof die in allerlei vormen de straten vult, zandstormen,
opeenhopingen, laaghangende wolken, regen, en, tenslotte het ergste, een soort van afdrijvende mist bijna ontastbaar maar die de ogen
de mond de oren langzaam maar zeker vult. Het is bijna een misdaad
tegen de staat dit te ontkennen, er gaan mensen aan dood, de huizen
raken erdoor bedekt, het is onmogelijk zelfs binnen de vuren aan te
houden, de dichtgestopte ramen laten geen verse lucht meer binnen.
Wat wil zij dan? Moet de staat vergaan? Op dat punt begint de
nieuwkoomster die tot dan toe heel rustig was te kwijlen uit haar
mondhoeken, haar ogen puilen uit, zij brult: Scheppen, scheppen en
Iaat niemand dralen. Meteen verheft zich opnieuw de oppositie. Is de
schep wel een geschikt middel? Als je bedenkt hoe krachtig de wind is,
kun je net zo goed roeispanen of soeplepeltjes gebruiken. Waarop de
nieuwkoomster de schepsters aanbiedt het probleem op te lossen.
Nee nee, de wind passeert immers te snel met zijn lading stof dan dat
je die in de vlucht met de schepsters zou kunnen opvangen. Een van
haar herinnert aan de grote fuiken ondanks de mislukking bij de laatste
poging. Ze slaan haarzelf op de dijen terwijl ze herhalen: de fuiken, de
fuiken, alsof daarin een bron van vreugde lag. Er stijgt een ironisch en

geringschattend gelach op, Er klinken verstikkende zinnen: fuiken om
de wind te vangen! De hilariteit wordt algemeen. Een van haar
schreeuwt: Er bestaan grote magneten. En dan liggen ze allemaal slap
van het lachen, slaan elkaar op de rug, stikken van de hik, rollen
kronkelend over de grond terwijl er klinkt: reuzemagneten, ah, en
sommigen zeggen het zelfs snikkend zo groot is haar hilariteit. Een van
haar glijdt tussen de benen van de menigte door en sist over de grond:
Dit is je tijd verlummelen. De machines draaien, ze zijn getest in de
laboratoria. Het experimentele stadium heeft niet één mislukking
opgeleverd! Het café loopt langzaam traag vol. Sommigen die elkaar
de armen, de hoofden of zelfs de dijen hadden afgerukt, komen elkaar
bij de schouder vasthoudend pratend en lachend binnen. Ergens op
het plein klinkt een lied. De sfeer is ontspannen als na de voltooiing van
een zware taak. In de verte schreeuwt een stem, wanhopig: Wacht! er
is nog niets besloten. Intussen is de wind ver weg in het oosten
karladingen vol stof aan het vormen. Ze komen als dikke rode wolken
aan, ze nemen takkenbossen, rollen ijzerdraad losgerukt van de
omheiningen, allerlei materialen mee en in hun voortgang vormen ze
een horizontale lawine.
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De algemene overeenstemming

Om te voorkomen dat de macht je naar het hoofd stijgt, word je iedere
avond na de avondklok op het hoofd geslagen. De eerste de beste
buurvrouw die rustig loopt te wandelen kan je plotseling naar de keel
vliegen en je met alle kracht in elkaar slaan. Terugslaan is niet
gebruikelijk, wanneer je buurvrouw je een klap geeft is er geen sprake
van een vechtpartij maar van een politieke waarschuwing. Er bestaat
geen andere mogelijkheid hieraan te ontkomen behalve door je iedere
avond op te sluiten. Maar wie zou dat willen wanneer de namiddagen
zacht zijn en de okeren gloed van de ondergaande zon op de muren en
de rotsen weerkaatst en de schaduwen langer worden? Wanneer het
alarm klinkt verandert het straatbeeld onmiddellijk. Botsingen gestomp gebuitel luidruchtig geschreeuw geknok herrie van relletjes en
klappen die vallen. De winkelluiken klepperen. Ze rennen alle kanten
op. Er heerst een buitengewone wanorde en herrie. Hoewel klappen
tegemoet lopen een ongewoon menselijk gedrag is, zijn de straten
iedere avond vol. Onbeweeglijk verscholen in een portiek kun je soms
toekijken zonder gezien te worden. Weldra blijkt dat de waarschuwingen tegen de macht een klein aantal bespaard blijft en velen ten deel
vallen, terwijl de monden die brullen: ik wil geen macht, vaak horen bij
de handen die erop los timmeren en dat de andere monden kreten van
pijn uitschreeuwen. Zien ze dan niet dat er bij het vallen van de avond
bendes gevormd worden en dat bij sommigen wolfstanden groeien?
Terwijl ze er op los slaan hoor je ze schreeuwen: Jij wilt geen macht en
die geef je mij. Maar op een gegeven moment valt er in deze duivelse
stad met niemand meer te praten. Het wachten is op de aanvang van
de discussies. Op een kruispunt staat een forse gestalte bewegingloos aan de grond genageld. Door haar luidspreker deelt zij mee
hoeveel er de vorige avond verminkt zijn en eist een onmiddellijk
staakt-het-vuren. Haar stem is nauwelijks verstaanbaar in het luidruchtige tumult dat alles overheerst. Nog voordat zij is uitgesproken
wordt zij op de grond gegooid, vertrapt, opgetild, afgerost, uitgescholden, belachelijk gemaakt: met een luidspreker dat is al te doorzichtig!
Een van haar die doorziet hoe de zaken er voor staan roept: Breek,
voor het slachtoffer, haar behoedend voor een gewisse dood. Want ik
ben vergeten te zeggen dat het roepen van: Breek, hetgeen staak de
strijd betekent, op het moment dat de eerste klappen vallen een
onschendbaar recht is. Maar dit recht wordt gemakkelijk vergeten
daar zij die de klappen uitdelen niet altijd het geroep van breek horen.
De figuur met de luidspreker wordt overeind gezet en haar wordt
uitgelegd dat wanneer zij bezwaar heeft tegen de algemene overeen-

stemming zij naar het hoofdgebouw kan gaan en dan zal er te
gelegener tijd en plaats over gediscussieerd worden. In het hoofdgebouw worden je zeer beleefd cijfers schema's statistieken diagrammen foto's films zelfs radio's voorgelegd. Alles is voorzien: daar waar
geen macht wordt gewenst komt geen onrecht voor. Ieder die in deze
stad is ingekwartierd, is beoordeeld geregistreerd onder het regime
geplaatst. Sommigen worden gesterkt en anderen afgezwakt. Dat is de
eenvoudigste methode. Daarom zie je reuzinnen zo vaak omvallen bij
het eerste het beste duwtje: ze worden uitgehongerd. Ik heb een
discussie bijgewoond. De vraag was of zij die uitstekend kunnen zien
één oog uitgestoken moesten worden of zelfs in sommige gevallen
blind gemaakt moesten worden om zij die slecht zien te beschermen.
Ik ben zonder een moment te verliezen hals over kop weggerend uit
angst dat ze ineens zouden vinden dat mijn gezichtsvermogen te goed
is.
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De vergadering
De echtgenotes zijn met veren bedekt want zij dragen lange capes van
zwart zwanedons. Alle veren in de zaal bewogen tegelijkertijd toen zij
riepen: Zoek de zak, zoek de zak. Niemand die deze zak kan vinden,
trouwens er is er niet één die het probeert. Een van haar roept: Laat zij
die zelf maar zoeken! De persoon die zo door de vergadering is
toegesproken heeft de arm van een vriendin om haar schouders
liggen. Het is het eerste moment, dat van de tentoonstelling, vergelijkbaar met de presentatie van de bruid in Duizend-en-één-nacht, tijdens
welke zij wordt gedwongen haarzelf heupwiegend goed te laten
bekijken. Het moment van de tentoonstelling wordt gevolgd door een
hevig tumult. De echtgenotes zijn degenen die het hardst roepen en
wat ze roepen is: Houd haar goed vast, ze mag vooral niet ontsnappen.
Een van haar maakt een ironische opmerking over de eer die de
vergadering ten deel is gevallen. De oren raken verstopt, gevuld door
gegons, dat inwendig drukt op de schedel. Bewegen is onmogelijk, de
leden, armen benen schouders dijen, zijn gestold. De arm heeft de
schouder al enige tijd verlaten. De vriendin, onthutst omdat de mooie
presentatie van haar bruid is mislukt, is nu opgestaan en spreekt vol
vuur en warmte, je ziet hoe ze haar armen voor haarzelf houdt
uitgestrekt ter hoogte van de schouders. Haar parfum verflauwt op
even onverwachte wijze als het licht van de glimwormen. De
lichamelijke ruimte die zij heeft verlaten is koud en koud is mijn zijde
van de schouder tot aan de knie. Een van haarzegtzachtjes: Hak haar
de kop af. Natuurlijk zijn dat maar woorden. Maar het gebruik van het
woord, dat heeft Nathalie Sarraute ontdekt, kan een duizelingwekkende verschuiving teweegbrengen in de structuur van de ruimten tussen
de aanwezige personen. Plotseling is de houding van de lichamen niet
meer hetzelfde. Er is een spanning, een verstarring in de algemene
houding. De ruimte die de aangesprokene omringt raakt leeg. Er opent
zich een groene afgrond om haar heen. Daaruit klinkt het geschreeuw,
het gejouw, het rumoer op dat met verdoofde oren wordt aangehoord.
Tenslotte verschijnt plotseling de zak boven de hoofden en zoals bij
een literair wonder het zwaard van Lancelot of van Galahad wordt
onthuld, wordt de zak door alle handen opgeheven en gaat rond,
bejubeld door alle monden. Ik kijk ernaar zonder te weten waarvoor hij
gebruikt zou kunnen worden, misschien dient hij wel om met de hand
in de zak te worden betrapt, of om het hoofd ermee te bedekken als
teken van schande, of om erin te worden gestopt en in de Seine
geworpen. De hele vergadering staat nu overeind, springt op de plaats
op en neer en schreeuwt kreten van voldoening. Een van haar komt

met een stralend gezicht naar me toe en biedt me de zak aan terwijl ze
hem openvouwt. Er staan een aantal woorden in hoofdletters op
waaronder het woord zij, ik herken het meteen want dat is wat deze
opmerkelijke verschuiving in de ruimte heeft teweeg gebracht op het
moment dat de bruid werd gepresenteerd. Dit woord, dit kleine woordje
op zich betekent: in deze vergadering zal je in de derde persoon
worden aangesproken. Er zal over jou worden gesproken alsof je er
niet bij was. Er zal over jouw naam, over jouw leven, over jouw lichaam
worden beschikt en hoe levend jij daar ook staat, je bent niet meer
waard dan een kadaver waarvan de resten bijeengeraapt moeten
worden. Op dat moment pakt een van haar, een vriendin die ik al lange
tijd ken mijn hoed af, zet deze op haar hoofd, jongleert er wat mee, lacht
en zegt: De kleine Wittig, en ze geeft mij een knipoog, die gaat de zak in.
Het gefluit uit de afgrond neemt toe en verstopt mijn oren, mijn hoofd
tolt, een rode mist hangt voor mijn ogen, mijn tong versteent en valt in
mijn borst. Zwaarden kunnen nu mijn lichaam doorsteken, haar
houwdegens met zwarte zwaneveren beplakt eveneens, pistoolkogels
kunnen me doorboren, vuisten mij in het gezicht slaan en in mijn maag,
ik zou het niet voelen. Een gelukzalige onverschilligheid raakt het
netwerk van mijn gevoelszenuwen en verspreidt zich. Voor de
aangesprokene lijkt het alsof ze oplost en verdwijnt, volledig ingeademd door het woord op de zak. Zij gaat erin op, glijdt erin mee in een
kolkende beweging. Buiten zijn de zon, wolken, bomen. Buiten kan je
lopen vertrouwend op het gewicht van je lichaam. Terwijl voor de
aangesprokene het oplossen zich voltrekt worden de protesten luider.
Het blijkt dat het niet de bedoeling is dat zij oplost, zij moet het oordeel
van haar rechters aanhoren. Maar wanneer voor de aangesprokene
de zak of de afgrond, alles zich onder haar voeten lijkt te openen,
komen twee beschermengelen voor haar staan, aan weerszijden, die
elk in beide handen, de een helder, de ander zwart schitterend licht
vasthouden, het vlammende zwaard tegen het onrecht. Onder gejoel,
hebben ze de zak verscheurd. Ik zie nog hoe de geschreven letters
versnipperd door haar woedende handen gaan en hoe ze ondertussen
brullen, terwijl haar woorden stuk slaan in de gezichten van de hele
vergadering waaronder die van talloze vriendinnen, minnaressen
zelfs, zichtbaar en herkenbaar zijn. De buitenlandse afgevaardigden
houden haarzelf stil, treurend als een koor uit een antieke tragedie,
voor de aangesprokene een genadige plek opwerpend waar zij kan
schuilen tegen de vuurtongen, het traangas, de stikstoom. Door haar
beschermd en van voren door haar twee beschermengelen die, door
haar armen en zwaarden rond te zwaaien, de nachtmerrieachtige
vormen waar de gestalten van vriendinnen en minnaressen tot
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verworden zijn, dwingen in de lichtschitteringen terug te deinzen, ziet
de aangesprokene dat haar fysieke situatie door deze verdedigingsmuur aanzienlijk is veranderd ten gunste van haar. Daarginds in de
verte, aan de andere kant van de muur, in de vuur- en zwavelwolken,
maken onduidelijke schimmen het teken van de veroordeling als in
een nachtmerrie die ik Caesar zij die morituri sunt te salutant noem. De
teerling is geworpen, broeder, zij hebben de duim naar beneden
gekeerd, ik moet sterven. Tegenover mij in de arena staat de andere
gladiator, met leren riemen omgord, geweldig van zweet, bloed en
spieren. Hij zegt: Ik kan mijn minnaar niet doden om nog onrechtvaardiger dan Cain de geschiedenis in te gaan. Wij hebben een eerlijk
gevecht gevoerd om haar te gehoorzamen. I k zeg: Broeder, zij hebben
mij veroordeeld, er bestaat voor diegene die door haar gehaat wordt
geen enkele mogelijkheid te ontsnappen. Dus laat jouw hand mij de
doodslag geven als het laatst mogelijke liefdesgebaar. En zij, die
krijsen als ongeluksvogels en bezeten haar duimen naar beneden
bewegen, met klapperende hoofdsluiers, geven mij geen moment
respijt om, terwijl ik me met moeite overeind houd in het stromen van
mijn bloed, de ogen zwart van de hevige lichamelijke pijn, afscheid te
nemen van mijn lotgenoot, van onze lichamen die nu, elkaar met
moeite zoekend, met piepende ademhaling, met gierende hersenen,
volkomen ontdaan zijn van een gelukkige herinnering die door haar
kracht het heden dragelijk zou maken. Dan houdt de minnaar zijn
zwaard in zijn gedienstige handen waar de minnaar zich met een luide
door angst verscheurde schreeuw op stort. Iedere veroordeling gaat
met het ter dood brengen gepaard. Die welke in woorden wordt
voltrokken, is niet minder dodelijk, al wordt de dood traag voltrokken en
Iaat ze geen gapende wonden achter, paars gezwollen en bloederig of
heftig bloedend. Het ongure martelaarsaureool dat op de lange duur
dit soort terechtstellingen kan omgeven vergroot haar schande.

De

prinses op de erwt

Aglaia roept niet ze krabben me maar wel ze vermoorden me bij de
minste schram. Want voor haar bestaan er slechts twee soorten
mensen die of een gevoelige huid of een dik vel hebben. Je hoeft in
haar geval niet talloze matrassen op een erwt te stapelen om haar een
slapeloze nacht te bezorgen. Een beetje tocht voldoet al mits deze uit
de verkeerde hoek komt. En dat, zegt zij, is het ergste nog niet maar
pas op voor de noordenwind, de fatale noordoostenwind, storm,
tyfoon, orkaan, wervelwind, rukwind, cycloon die haar snel zullen doen
sterven. Ze trekt maar voort, met een donkere, wilde blik, ten prooi aan
hevige koorts. Reken er dus niet op haar ervan te doordringen dat zij
haarzelf beter kan harden om te voorkomen dat zij bij de eerste de
beste noordoostenwind bezwijkt. Hoop er niet op haar te overtuigen
van de voordelen van een dik vel, zij is immers zo gevoelig voor tocht.
Nee, voor haar moet het `dikke vel' verdwijnen al moeten daarvoor vele
lagen opperhuid gevoelig worden gemaakt. In deze kan je volgens
Aglaia niet zacht genoeg zijn. Velen om haar heen ergeren haarzelf
natuurlijk aan haar en behandelen haar als prinses op de erwt met wie
zij in meer dan een opzicht overeenkomst vertoont want, behalve de
gevoelige huid, heeft zij evenals hen vrees voor stormen waar zij
niettemin met gebogen hoofd naartoe snelt, alleen, zonder gevolg,
hetgeen voor een prinses wat verdacht is en tot laster leidt. Wanneer
haar wordt gevraagd waar haar gevolg is, raakt zij buiten zinnen en
antwoordt niets, volledig vertrouwend op het bewijs van de matrassen
om verlost te zijn van de argwaan die haar gebrek aan een rijtuig en
praal oproept. Zodra blijkt dat zij een echte prinses is, wordt dat
gebruikt om haar omver te gooien en staan er in deze stad rijen
mensen ter beschikking om over haar heen te lopen. Ik raad haar al zo
lang aan haar huid met hennep in te smeren, aan gewichtheffen te
doen, aardappelen te eten, zodat zij tijd genoeg zou hebben gehad
haarzelf te harden en er rustig over haar heen gelopen zou kunnen
worden zonder de geringste angst haar te verwonden.
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Isolationisten of geïsoleerden?

Er zijn er die zeggen dat onrechtvaardigheid onder elkaar geen
onrechtvaardigheid is en dat je beter in deze stad kan worden
afgerammeld dan niet afgerammeld elders. Er zijn er die zeggen dat er
onder elkaar geen misdaad bestaat en die haarzelf over het onrecht
verheugen wanneer dat onder elkaar voorkomt. Ik heb lange tijd
gewoond met haar die de vrede haten: wat een ongeluk dat ik in deze
stad heb moeten verblijven, wonen temidden van het carnaval. Wat
een ongeluk dat mijn geest niet was beschermd tegen lippen die
liegen, tongen die bedriegen, want nog steeds kent hij geen rust. Ik ben
voor de vrede maar wanneer ik spreek zijn zij voor oorlog. Wat een
ongeluk voor haar die niet meehuilen met de wolven, zij worden
achtervolgd, opgejaagd, zij worden met al het kwaad beladen, van
tirannie beschuldigd en noem maar op. Zodra ik een van die
ongefortuneerden opmerk, roep ik haar al uit de verte toe: Verberg
zorgvuldig watje denkt. Zeg vooral geen woord. Ik zeg haar: Kijk uit, zij
zullen je als wilden aanvallen zeggend dat jij het bent die haar te
gronde richt. Zij zullen je de nek omdraaien met een snikkende stem.
En de tranen die langs haar wangen stromen zullen openlijk getuigen
dat zij de zondebokken zijn en dat jij de beul bent. Daarna zullen zijjein
de put vol stront duwen voorwendend dat het een bad van rozenwater
is, zij zullen je erin verdrinken, doen stikken, naar lucht doen happen.
Tenslotte zullen zij je onder de grond stoppen, zij zullen je eronder laten
verdwijnen en niet snel tevreden zullen zij op het stukje grond dat je zal
bedekken en dat zij met haar voeten hebben aangestampt een bordje
plaatsen met de woorden: Hier ligt niemand.

De judassen
De judassen worden op het carnaval groots onthaald. Je zou zelfs
kunnen zeggen dat zij er de koninginnen van zijn gezien haar
welvarende voorkomen en de bloemslingers die haar zegekarren
versieren. Ze verdringen elkaar rondom haar zegekarren, werpen haar
bloemen in het gezicht, sommigen hijsen haarzelf even op om haar op
de mond te kussen. Haar tocht wordt begeleid door glimlachen en
lachen. Ze trekken haar aandacht met een schorre stem, ze paaien
haar, ze fluisteren haar in het oor: Ah waarom verraad je mij niet mij,
mij bij uitstek l En ze raken buiten zinnen. Zij echter, de judassen,
bewegen haarzelf verzekerd in haar zegekar voort even tevreden over
haarzelf als Circe, hoewel Circe vijanden in dieren veranderde. I k geef
toe dat een judas niet vanzelf ontstaat, daar zijn anderen voor nodig
om hiertoe bij te dragen. Ah je ziet de vlijtige volgelingen in aantal
toenemen. Haar aantal zelf vormt een voorwerp van rivaliteit onder de
judassen: wie zal de meeste vurige volgelingen meetronen. Zij vormen
een massa op het carnaval en de vergaderingen, in een meute
samengedrongen rondom haar uitverkoren judas. Soms, om agressie
te voorkomen, slaan ze er op los, want niemand heeft meer kracht dan
een volgeling in een groep. De judassen hebben ons en bloc voor
dertig duiten verkocht zoals dat hoort. Sommigen van haar verschijnen
nooit op het carnaval en neigen tot een abstractie te verworden. Maar
zij worden daar wel dagelijks door haar vlijtige volgelingen vertegenwoordigd, vergezeld door haar lege zegekar met ballonnen en sjerpen
versierd en opgetuigd met een grote foto waarvan de stijl aangeeft tot
welk historisch judasgeslacht zij haarzelf beschouwen: judassen van
gewicht wier verraad massa's mensen naar het carnaval heeft doen
snellen. Hoewel niemand van nu af aan nog aan haar bedoelingen kan
twijfelen, beweegt een rumoerige menigte zich rondom haar lege
zegekar. Op sommige momenten stijgt de opwinding, klinkt er een
ovatie, de papieren beelden worden uit volle borst geëerd want
volgens velen hoor je haar luid te bejubelen als de redsters van de
menselijke soort. Van de kant van de judassen moet je echter overal
op verdacht zijn: het werk achter de schermen, het verdraaien van de
feiten, het intrigeren, het zaaien van twijfel zorgen er ongeweten voor
dat ze haar woorden die met gejoel worden ontvangen langzamerhand
van haar betekenis ontdoen. Zodra je je mond opendoet om je te
verdedigen breekt de hel los. In ieder geval is het te laat, iedere kans
om je aan de zaak te onttrekken is verloren omdat je immers nooit weet
waar, hoe, wanneer, noch wat het voorwerp van verraad is. De
gevolgen worden pas duidelijk wanneer het verraad is voltrokken en
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ontsluierd. En wanneer het eenmaal te laat is wat is dan het beste
antwoord? Het oog om oog tand om tand voldoet me niet want als mij
een oog wordt ontnomen wat doe ik dan op mijn beurt met een oog dat
het mijne niet vervangt? Het heeft evenmin zin als je bent verraden te
hopen je onschuld openlijk te kunnen tonen en die te laten weerklinken
met behulp van allerlei vormen van steun vanachter de coulissen. Dat
zal erop uitlopen dat het voorwerp van verraad schuldig blijkt, haar
woorden verraden haar en de coulissen zullen haar geen steun
toefluisteren, de coulissen zijn stom. Waarom verraad? Wat is de inzet
in deze hachelijke wereld die niets bezit? Wel dat is duidelijk: de
inrichting van de toekomst. Als je nu niets hebt speculeer je op wat je
zou kunnen krijgen, dat is het principe van het crediet.

De vlijtige volgelingen
Een blik is voldoende om de vlijtige volgelingen koest te houden. Op
deze wijze blijven de volgelingen in de macht van de judassen. Mocht
die blik langdurig uitblijven dan biedt dat een pijnlijke aanblik. De
vlijtige volgelingen beginnen meteen te beven, zij blijven slechts met
moeite overeind en de opwinding waardoor ze worden overvallen is
extreem. Zij rennen heen en weer terwijl ze haarzelf de haren uit het
hoofd trekken en de tranen langs haar gezichten stromen tot op haar
voeten. Zij wachten zelfs niet totdat ze haar de rug heeft toegekeerd
alvorens aan de slippen van haar judas te trekken. Laat zij er zelf over
oordelen: zij zijn een en al vlijt en een en al nederigheid. Wanneer zij
bijvoorbeeld haar handschoenen laat vallen om te zien wie er zal
toesnellen om ze op te rapen. Wanneer zij haar volgelingen op de proef
stelt dan ziet zij hoe ze elkaar meteen verdringen om haar te behagen
en hoe ze in hun haast tegen elkaar opbotsen en met een schok
voorover vallen. Wat ik maar Debora, rechter van Israël die zetelt
onder de palmboom tussen Rama en Beth-El, om een krijgslied in te
zetten ter ere van mijn volk en haar overwinningen, om Jaël te huldigen
zoals zij de vijand aan de grond heeft genageld met een tentpin door
zijn slaap, om te verhalen over de negenhonderd strijdwagens in de
rivier Kishon. Nee, de daden die ik te verhalen heb zijn niet van een
dergelijk karakter. Ieder uur, dag en nacht laten de vlijtige volgelingen
haarzelf door de judassen terroriseren. Zij zijn altijd schuldig wat ze
ook doen, zij kunnen op geen enkele wijze haar plichten vervullen.
Maar alles is beter dan terugvallen in de anonimiteit waardejudassen
haar hebben uitgehaald voor zolang zij haar toestemming verlenen
voor haar te werken. De geringste glimlach toegekend met de hoeken
van de mond vervoert ze van vreugde, de minste lach het kleinste
vriendschapsgebaar doet ze in extase geraken. Hoe trots zijn ze dan
en hoe licht haar tred. Wanneer deze tekenen van welwillendheid
gevolgd worden door gesnauw, is dat geen bezwaar want van haar
judassen accepteren zij alle kwellingen als bewijs van liefde. Zo
wisselen strelingen en terechtwijzigingen elkaar systematisch af om
hen te schikken naar het bewind van de overgave. Ik heb gehoord hoe
sommigen werden behandeld op een wijze die mij deed blozen en
verbleken zonder dat ik haar van kleur zag verschieten. Maar omdat zij
het ergste verwachten, is ieder goed woord een teerspijs die haar
voldoet en duurzaam is. Wat ze precies in de vijand denken te
bestrijden is in haar ogen dus met alle bekoring getooid. Zij hebben
haar duistere judassen tot een hoogtepunt verheven, haar vergroot en
versterkt in de macht over henzelf hetgeen niet één menselijk wezen
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ooit aan een ander zou mogen overlaten. Sindsdien behoren de vlijtige
volgelingen haarzelf niet meer toe. Wanneer het nodig is kunnen de
judassen naar eigen believen haar schotel poep naar haar vlijtige
volgelingen brengen. Deze gaan hier meteen druk mee in de weer als
bijen rondom een honingraat. De meest onervarenen proberen het uit
de weg te ruimen maar haar vingers raken onder de poep. De ervaren
vlijtige volgelingen proberen het niet aan te raken, zij haasten haarzelf
daarentegen het te tooien met alles wat haar onder handen komt, de
een draagt fruit aan, de ander bloemslingers, de volgende rozemarijntakjes en door luid de fanfare te roepen om in pracht en praal naar het
carnaval te gaan om deze gaven van Pomona en Flora aan te bieden.

CMNT
Zo vergaat het de judassen en de vlijtige volgelingen: geen kracht is
tegen haar opgewassen om haar deugd in slaap te sussen. De
prettige, vredige rust is verloren gegaan. Zij vernietigen de lichtheid
van het lichaam zoals het zich in dromen beweegt. Zij vernietigen de
kleuren, heel de slaap gaat ten onder in een voortdurende stroom van
grijze zwarte witte schimmen en de stem van de slaapsters brengt
gesmoord gesnik voort. Zij vernietigen de materie en de vorm, alles is
vaag en doods, van beweging ontdaan, zwaar. Moeten zij haarzelf
desondanks toch verplaatsen dan gebeurt dit met veel moeite en als
tegen de stroom in, botsend op zware glijdende massa's die je telkens
moet aanroepen. Voor dit soort omstandigheden zijn wij slecht
toegerust. Wie duikt er in haar eigen dromen gehuld in een harnas?
Een zaklamp en wat muziek zijn ook nodig om je tegen de nachtmerries te wapenen. En wanneer je je uiteindelijk van de dichte schim men
losmaakt en ontwaakt, vallen er woorden waarvan de uitwerking niet
prettig is want dit zijn ze: intrige, mystificatie. Het is duidelijk dat zij haar
te ver hebben laten gaan en dat al het wezenlijke eraan gaat. De dagen
zijn immers niet benijdenswaardiger dan de nachten. Ze vormen
slaapwandelende omzwervingen door uitgestrekte tunnels waar je bij
iedere stap tegen de grijze muren moet stoten om niet te vallen of je
neus te stoten tegen een gedaante van versteende was. Er bestaat
geen grotere beproeving dan wanneer de gedaanten bewegen,
behalve wanneer je ze een groep ziet maken. Dat is de uitbarsting, de
waanzin, de razernij, het toppunt. Vooral wanneer zij haarzelf rondom
een van haar groeperen Zij bewegen haarzelf voort met haastige
mechanische stappen, zij grijnzen je toe en draaien met een ratel bij je
oren. Je laat ze passeren wanneer je het verkieslijker vindt ze niet te
zien. Wanneer je even de tunnels uitkomt en aan haar ontsnapt denkt
te zijn, komen zij binnen zonder te kloppen, vegen de papieren van tafel
en gaan met gekruiste armen zitten, kijkend zonder een woord te
zeggen. Dat is het uur der verstikking / iets dat je nooit vergeet mocht
je het overleven.
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De lijn
De algemene lijn is nu teruggebracht tot een draad. Er was overeengekomen deze zo dik te maken dat iedereen, zelfs meerderen tegelijk, er
naast elkaar overheen zou kunnen lopen. Er volgden vergaderingen
op vergaderingen, geschreeuw op geschreeuw, argumenten op
argumenten, en de allergrootste overeenstemming was zo dik als een
dunne draad. In plaats van een brede laan die we zouden inslaan, is er
dat koord boven de leegte, aan weerszijden vastgehouden, waarover
je één voor één moet oversteken. Wanneer je de overtocht eenmaal
riskeert, wordt de voortgang bemoeilijkt door de hevige wind die het
koord heen en weer doet slingeren en het evenwicht dreigt te
verstoren. Pas als je te ver op dat duivelse koord bent gevorderd om
nog terug te deinzen, is de omvang van het gevaar met precisie te
meten. En wat gebeurt er als de handen die het koord vasthouden het
loslaten? Dat kan inderdaad om wel honderd redenen voorvallen. Het
hoeft bijvoorbeeld maar voor te komen dat juist op grond van deze lijnkwestie een groep de discussie aangaat met haar die deze vasthouden, dat de twee groepen zich tegen elkaar kanten, in gevecht raken
en het voorwerp van haar strijd vergetend, het ter plekke loslaten. Er
zou ook sprake kunnen zijn van een verandering van lijn. Dan wordt de
oude in de afgrond gestort met al diegenen die erover lopen. En pech
voor haar die deze op dat moment oversteken want behalve als zij
uitstekende acrobates zijn hebben zij geen enkele kans aan de val in
de afgrond te ontkomen. Ontkomen zou meer koelbloedigheid eisen
dan deze lijn te verdedigen zelfs al ben je er met geweld op geduwd. De
aanmoedigingskreten sterven weg en de klank vervormt vanuit de
verte haar bedoeling. In plaats van te zeggen: Kijk uit, zoals ik dacht,
roepen zij: Goede duik. Sommigen verliezen haar verstand en gooien
zich uit haarzelf in de afgrond schreeuwend: Help Charybdis, help
Scylla. De lijn onder deze omstandigheden oversteken, vergt dus een
blind vertrouwen, geloof in de noodzaak van deze lijn dat sterker moet
zijn dan wat ook, onweerlegbaar, onbreekbaar dat ook al val je of stap
je mis, de lijn er altijd zal zijn. Je kijkt stomverbaasd naar het zwarte
touw waarop de zolen met vioolhars ingesmeerd je in evenwicht
moeten houden. En hoewel je respect moet hebben voor haar die het
bij de uiteinden vasthouden, gebeurt het dat je je afvraagt of het doel
van deze gevaarlijke overtocht het tot prooi dienen is. Dan zie je de
lijndraagsters haar biezen pakken en het touw snel oprollen, terwijl ze
roepen: Kom onder kantoortijd terug, we sluiten.

Circensus

Het is de gewoonte een aantal door het lot aangewezenen uit te
hongeren om ze vervolgens als een horde de arena in te sturen. Dan
wordt haar een onvoldoende hoeveelheid stukken vlees toegeworpen
zodat ze erom moeten vechten. En dat doen ze inderdaad. Dat zijn zo
onze spelletjes, het hoogtepunt van het carnaval. Als iemand van
elders haarzelf over dit gebruik verbaast wordt haar geantwoord dat er
hier niet sentimenteel wordt gedaan. Daar komen zij, de door het lot
aangewezenen de arena binnen in korte broeken met gympjes aan de
voeten en blote borst. De zon is onverbiddelijk en het stof gloeit. Ze
lopen achter elkaar en slepen haarzelf met de grootste moeite voort.
Niemand weet of het dagen of weken is dat ze niet hebben gegeten,
alle meningen daarover lopen uiteen. Een van haar verklaart dat je je
daar niet druk over hoeft te maken, het gaat immers om een soort
happening die al een halve eeuw gebruikelijk is. En meteen scharen
allen haarzelf aan haar zijden om er nog een schepje bovenop te doen
en luid te zeggen dat het tegengestelde ondenkbaar is. De ongelukkige door het lot aangewezenen worden gedwongen rennend een ronde
door de piste te maken hoe ze er ook aan toe zijn, anders zal er geen
voedsel worden uitgedeeld. Er is dus geen zweep nodig om ze vooruit
te krijgen. Zij rennen uit haarzelf, beklagenswaardig natuurlijk, maar zij
rennen. Wanneer het eerste stuk vlees haar is toegeworpen, klinkt er
een luide snik geuit door de bezoekster van elders. Maar zij wordt door
de omringenden tot zwijgen gebracht want het schouwspel begint.
Ieder trouwens die wel eens een verdeling van de buit heeft
meegemaakt heeft hier geen beschrijving nodig en is niet onbekend
met de klaaglijke kreten van haar die het verwachte voedsel haar ziet
ontsnappen, de overwinningskreten van haar die het stuk heeft
bemachtigd. Ook is er bloed, door het stof gerolde lappen vlees
wanneer die elkaar zijn afgepakt, de ledematen en borsten van de met
roodachtige modder besmeurde vechtsters, de onherkenbare gezichten. De bezoekster die een megafoon te pakken heeft gekregen
overschreeuwt met haar stem het tumult ter plekke en eist dat het
circus wordt gestopt. Er wordt haar geantwoord dat de spelen aan alle
garanties van een democratische oefening beantwoorden waar
niemand in de arena van gevrijwaard is. De vechtsters grommen
ongeduldig, haar honger is niet gestild. Van alle kanten gaan er luide
stemmen op dat er nieuwe stukken vlees moeten worden geworpen.
Er klinkt: Genoeg onderbrekingen! Bloed! Bloed! Actie s En omdat zij
merkt dat haar tussenkomst nergens toe heeft geleid, trekt de
bezoekster van elders die lijkbleek geworden is, haarzelf terug, terwijl
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haar wordt toegeschreeuwd: Kleinzielige! Vreemdelingen go home!
Lafhartige! Leve de revolutie s Intussen worden nieuwe stukken vlees
aangedragen en de vliegen die ze in zwarte zwermen bedekken
maken zich er slechts even van los op het moment dat ze worden
gegooid. In de arena echter verstoord door de aanvallen van de
vechtsters vliegen zij gonzend op en hergroeperen zich in dichte
wolken rond de lichamen die om haarzelf heen slaan en ze storten zich
woedend op de aanvalsters die zij op haar beurt bedekken. Op de
tribunes is iedereen aan het stampen en worden er weddenschappen
afgesloten op deze of gene vechtster. Het woeste gebrul van de
uitgehongerden dwingt de toeschouwster eensgezind nog harder te
brullen om haarzelf verstaanbaar te maken. Maar al zijn we getuige
van een democratische oefening toch klinkt in talloze stemmen angst
door. Inderdaad de les is duidelijk, er is niet genoeg vlees voor
iedereen, velen zullen met een lege maag uit het gevecht terugkeren
haar verwondingen en haar onstuimige inspanningen ten spijt, iets dat
iedere toeschouwster, ieder moment, kan gebeuren.

De verandering van de betekenis

Mijn geest raakt in de war in een poging het te begrijpen en de
betekenis wordt onduidelijk. De feiten zelf worden troebel als weerkaatsingen in water dat beweegt. De feiten bewegen en glinsteren op
een dreigende wijze. Ze vormen geslepen kristallen in de zon. Zelfs de
verhoudingen ten opzichte van elkaar veranderen van karakter. Ik zie
hoe de mesthoop waarop ik al jarenlang woon in rozen verandert als in
het Wonder van Genêt. Uiteindelijk hebben ze me alleen maar in de
roem en in de schittering van haar absolute liefde geplaatst. Ik word
bemind door de meest gevreesde judassen van de stad en er
ontbreekt me slechts wat spuug op de wangen om goede sier te
maken en me helemaal te doen glanzen (want speeksel glanst en snot,
urine, tranen en vaginavocht). Het afval dat ik in mijn handen verzamel
ruikt lekker en verandert heimelijk in evenzovele van duizenden
bloemen geplukte blaadjes. Tenslotte verzink ik in de plantaardige
massa waarvan ik zo vaak heb gedroomd die in haar geheel tegen mijn
huid te drukken, de sterke geuren van irissen, rozen en magnolia
verdoven mijn hersenen. De scheldwoorden die ik in de verte hoor
bereiken me aangevoerd door de wind als evenzovele liefdesbetuigingen. Mijn lichaam weigert iedere dienst en mijn grenzeloze
inspanningen lijken de banden die me aan de grond binden te
verveelvoudigen. Want er bestaan in deze stad plekken waar je in
vrede rust terwijl je het verraad in duizend kleuren tooit. Immers door
het verraad te veredelen veredel je dan niet tegelijkertijd haar
slachtoffers? En kun je niet beter de judassen messen aanbieden om
haar zakken te sieren dan ze aan de publieke beschuldiging bloot te
stellen? Met zo'n betekenisverstoring, bluft mij niets anders over dan in
deze luisterrijke judassen de strijdsters te zien die ik vroeger heb
bezongen.
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Is er iets te drinken?
Is er iets te eten?
Wij zijn als wolven die brullen om vrijheid en brullen van de honger, de
flanken blootgesteld aan de wind terwijl de anderen die zich door een
halsband onderscheiden een volle maag en een glanzende vacht
hebben. Is het dan zo vreemd dat wij schorre stemmen en valse
blikken hebben? I nderdaad, wij dragen geen halsband. Maar de ruimte
waar wij onszelf vrij kunnen bewegen, waar is die? Wij zitten opgepropt
in deze stad die enkel in naam een stad is. Als er geen ruimte
beschikbaar is, is het dan vreemd dat wij slaags raken, dat wij elkaar
uitmoorden zelfs voor het beetje dat wij ons niet hebben laten
afnemen? Is er iets te drinken? Is er iets te eten? Waar zijn de
levensmiddelen en het geld om ze te kopen? Is het dan zo vreemd dat
wij in de arena met elkaar vechten om stukken vlees? Het moet je al
voor de wind gaan om in lachen uit te barsten bij het zien van
hongersnood en om nooit naar de spelen te hoeven gaan om iets te
eten te hebben. Want waarheen kan je vluchten, waar je verstoppen?
En tegen wie, tegen wat je verdedigen? Bescherm je je tegen jezelf,
tegen je eigen handen, tegen je eigen tong? Ik verdedig de judassen
niet. Ik heb mezelf op mijn mesthoop beschreven zwichtend voor haar
betovering om te waarschuwen voor de verwarring die kan ontstaan
als het verval van de betekenis door de woorden wordt teweeggebracht, dezelfde woorden die deze betekenis hadden gevormd. Ik
verdedig de vlijtige volgelingen niet want er moet een moment van
bewustzijn geweest zijn waarop zij hebben gekozen van haar wil en
haar vrijheid afstand te doen, waarbij ze haarzelf de macht ontnamen
de meesters omver te werpen op het moment dat zij de meesteressen
aanvaarden. Ik verdedig de stoeltjes-zitsters niet want zij hebben de
politiek ingeruild voor politieke spelletjes. Ik heb geen moraal voor mijn
fabel ontdekt maar wel tussen de regels door het spoor van een
principe dat alles samenvat en luidt: geen goden geen godinnen, geen
meesters geen meesteressen.
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`Ik werk in zwart-wit. Uitsluitend. 'Zwart-wit zijn de kleuren van
de geest,' zei Odilon Redon (Frans tekenaar, lithograaf en
schilder, 1840-1916). Ik ben het met hem eens. Je hebt
zogenaamd de kleuren niet, maar voor mij is zwart-wit méér
dan kleur. Je kunt er alle andere kleuren mee suggereren. Als
de spanning tussen al die grijzen, zwarten en witten goed is,
kan een werkstuk opeens gaan 'klinken'.
Toen ik voor de oorlog in Wenen was hoorde ik dat er een
vrouwenacademie bestond in die stad. Ik ben er naar toe
gegaan. De academie had iets weg van een theekransje en
schilderen was er de hoofdzaak. Een professor zei tegen me:
'Aber Frau Wesseling, wann fangen Sie Bann endlach an zu
mahlen? Sie zeichnen schon gut genug.' Zo'n opmerking
maakt weer eens duidelijk, dat tekenkunst lager wordt gewaardeerd dan schilderkunst. Dat was toen zo. En dat is nog
steeds zo. Een schilderij heeft meer overlevingskansen.
Linnen is sterk, papier is zwak. Bovendien is een tekening
moeilijker te begrijpen dan een schilderij. Een tekening moet
je lezen. Ik vergelijk een tekening wel eens met kamermuziek.
Een schilderij met een heel orkest. Het een trekt minder
publiek dan het andere.
'In Wenen ontwikkelde ik een eigen methode portrettekenen. Op de academie in Amsterdam begon je een gezicht met
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de buitenste ovale contouren. Dan moet je alles wat belangrijk is in
zo'n gezicht binnen die contouren persen. Ik wil ruimte hebben. Ik
begin een portret in het midden. Met de ogen, de neus en de mond. Die
vind ik het belangrijkste. Daarna construeer ik wat er omheen is. Een
portret wordt veel levendiger op die manier.
`Ik werk niet voortdurend aan één en dezelfde tekening. Meestal aan
twee of drie tegelijk. Als ik op een dood punt ben met een, dan zet ik
een andere voor me neer. Zie ik na een poosje de eerste weer terug
dan weet ik opeens hoe ik verder moet. Meestal begin ik pas aan een
tekening als ik hem volledig voor me zie. Ik krijg beelden voor me. Door
muziek. Of doordat iemand me iets vertelt. Soms komen beelden in me
op als ik op straat loop of in een trein zit. Of 's nachts. Sommige
beelden die ik voor me zie zijn technisch zo moeilijk dat ik er niet uitkom
in een keer. Dan duurt het jaren. Muziek speelt een grote rol in mijn
leven. Ik had me voorgenomen na m'n vijfenzestigste alleen nog piano
te studeren. Maar het tekenen laat me niet los. Schetsen moeten nog
worden uitgewerkt.
'Nieuwe beelden doemen op. Ik zal waarschijnlijk blijven tekenen tot
mijn laatste ademtocht.'
In 1984 verscheen in eigen beheer een boek over haar leven en werk:
`Riek Wesseling: een portret in zwart-wit', Uitgeverij Rapenburg,
Amsterdam 1984, f 45,-. Te bestellen: Brahmsstraat 22, 1077 HJ
Amsterdam. Telefoon: 020-735952.
Meer over Riek Wesseling in: Anja van Kooten Niekerk en Sacha
Wijmer, 'Verkeerde Vriendschap. Lesbisch leven tussen 1920-1960',
Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam 1985, ± f 29,50.
De eerstvolgende expositie van Riek Wesselings werk is van 5 t/m
27 april 1986 in Atelier Galerie Graaf Floris, Vogelenzangseweg 63a,
Vogelenzang (tel: 02502-5239). Openingstijden: woensdag en vrijdag
14-17 u, zondag 11.30-14 u. Toegang gratis.

De tekst van dit artikel is afkomstig
uit 'Riekportret
Wesseling inzwart-wit , Uitgeverij
geen
Rapenburg, Amsterdam 1984, tekst Ingrid
Delft, en uit
u van
t gesprekken
van Carla Brunott en
Ineke van Mourik met Riek Wesseling
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KEUZE
Wat kies jij vandaag
voor leed en ongerief?
I k zeg
als iedereen nu maar tevreden is.
Ik zou het liefst jou vangen
in een groot wit net
met mazen voor het verlies
en twinkelende vogels
en onophoudelijk beminnen
en anemonen steken in mijn haar
en uren onderwater
spreken met de vis.
Wat kies jij?
voor iedereen haar recht
en plicht
en goede daad?
Jij hebt gelijk
en ik heb altijd ongelijk.
Zo horen wij
- zoals je zegt en ik begreep van jou al levenslang
niet bij elkaar.
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GEDACHTE
Toen ik je zag
dacht ik
je ogen zijn verdrietig
je mond heeft besloten
niet meer lief te hebben
dacht ik
je haar is weerbarstig
maar zorgvuldig gekapt
je lijf
is zacht
en onwillig
dacht ik
ik dacht
wie is dapper
en wat is bang

RECREATIE
De val is nader dan de redding
gelukkig weet ze wat haar genoegens zijn
ze jaagt ze haastig na
en zakt dan met jeneverglas
zacht klokkend van de bedding
- opschietend riet en eendgekras voorzichtig in de Kagerplas
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Marian Papavoine

Horen
tot

nieuw spreken
'Nelle Morton is een geestelijke leidsvrouw geweest, die me
altijd herinnerde aan het onbeschrijflijk belang van beelden.
Ze hoort me tot nieuw spreken (hears me to new speach) en
vanwege haar kan ik nooit meer vergeten dat 'in den beginne
het horen is,' zegt Mary Daly in de inleiding van haar derde
boek 'Gyn/Ecology'. Met deze erkenning geeft Daly aan dat
Nelle Morton een plaats inneemt in haar context van Vriendin-nen l . Tegelijk noemt Daly in één zin een aantal van de
inzichten waarmee Nelle Morton in haar artikelen en lezingen
van de laatste jaren steeds opnieuw intensief bezig is
geweest.
Nelle Morton is één van de eerste theologes die taal,
beelden, symbolen en metaforen heeft geanalyseerd. Zij was
de eerste die op universitair niveau college heeft gegeven
over vrouwen, theologie en taal, in 1968. Ze zag dat discriminatie van vrouwen en de religieuze taal die daar aanleiding toe
gaf nogal wat theologische implicaties had. Door haar studie
van het structuralisme wist ze hoe een beeld of symbool
zichzelf kan uitspinnen in een sociale en politieke vorm. Het
kostte weinig meer werk om te zien hoezeer de rituelen van de
patriarchale religie, met zijn beelden en symbolen, bijdragen
aan het creëren, vormen en in stand houden van de sociale,
politieke en economische systemen waarvan wij deel uitma-

ken t. Van daaruit verdiepte ze zich steeds meer in de kracht van
beelden en de manier waarop deze functioneren, in het bijzonder
beelden die worden geprojecteerd door theologische en religieuze
taal.
Het dualisme dat ten grondslag ligt aan het patriarchaat houdt ook
een scheiding tussen concepten en beelden in stand. Beelden en
theologische concepten zijn gescheiden geraakt. Beelden zijn ondergronds gegaan, in het persoonlijke en/of collectieve onbewuste.
Deze beelden kunnen een eigen leven leiden los van de concepten. In
de theologie wordt vervolgens over de concepten gesproken. Concepten kunnen worden bediscussieerd, gecorrigeerd en veranderd;
beelden niet. Beelden moeten worden verbrijzeld of uitgedreven,
anders blijven ze hun eigen leven leiden. Om ze van binnenuit te
kunnen breken moet je ze volgen en observeren hoe ze werken.
Waar Nelle Morton deze inzichten heeft ontwikkeld is het Mary Daly
die dit in haar boeken voortdurend praktiseert en uitwerkt 3. Daly maakt
met haar methoden van exorcisme en extase van de taal een
instrument om beelden uit te drijven en ruimte te maken voor nieuwe.
Een ander belangrijk inzicht, door Nelle Morton ontwikkeld, is een
nieuw begrijpen van horen en spreken. 'Hearing to speech' is de
uitdrukking die ze steeds opnieuw gebruikt; zo horen dat anderen gaan
spreken. Dat is een omkering van de normale logica waarin iemand
precies en duidelijk spreekt zodat er beter geluisterd wordt. Wat ze in
vrouwengroepen steeds opnieuw meemaakte was een manier van
elkaar horen die plaatsvindt voor het spreken. Een horen dat spreken
oproept, een horen dat de verhalen naar boven haalt die nooit zijn
verteld. Horen op deze manier is kracht geven. Vrouwen horen elkaar
tot nieuw spreken. Horen is voorwaarde voor het spreken en niet
andersom.
'In den beginne was het Woord,' zo wordt wel gezegd. Nelle Morton
keert dit om. 'Stel je voor,' zegt ze, 'in den beginne was het horen.' Een
horen dat zo intensief was dat er wel spreken op moest volgen. Stel je
voor dat het zo ontstond
Ook de rol van metaforen en symbolen in de taal heeft ze uitgewerkt,
en Mary Daly neemt dit van haar over. Een metafoor begint altijd bij het
concrete en verwijst van daaruit naar verandering. Metaforen noemen/ roepen een schok op, een breuk met de gangbare logica. Ze
verwijzen naar de Andere Werkelijkheid 4. In een artikel over `de Godin
1 Zie Irmgard Busch et al, 'De Andere/Wereld/Reis van MaryY Daly',
Y in Lust & Gratie no 7,
herfst 1985, p 63 en Mary Daly, 'Vriendin-nen en vrouwenvriendschappen',
pP
Pp 76-85.
2 Nelle Morton, The Journey is Home', Boston (Beacon Press) 1985,.xx.
P
3 Zie 'De Andere/Wereld/Reis van Mary Daly', zie ook noot 1
4 Zie 'De Andere/Wereld/Reis van Mary Daly', p 57
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als metafoor' werkt Nelle Morton deze ideeën verder uit5.
In het hierna vertaalde essay onderzoekt ze de geschiedenis en de
oorsprong van het woord 'spirit/spiritualiteit, om te kijken of dit van
oudsher zo belangrijk symbool recht doet aan alles wat er onder die
noemer in de vrouwenbeweging gebeurt. Juist vanwege het inspirerende in de vrouwenbeweging is het van belang dit gebeuren met
het goede woord te benoemen.
Bovengenoemde artikelen van Nelle Morton zijn onder andere te
vinden in een boek met als titel 'The Journey is Home', verschenen in
1985. Dit boek wordt Nelle Mortons spirituele autobiografie genoemd;
een reis in, door en voorbij patriarchale religie. In dit boekzijn artikelen
en lezingen van haar gebundeld uit de periode 1970-1980, van ieder
jaar één. De artikelen en lezingen zijn opgenomen als markatiepunten
van radicale veranderingen in haar leven. Ieder stuk wordt voorafgegaan door een korte introductie, waarin ze tijd, plaats en ervaringen
noemt van waaruit het geschrevene ontstond. Deze tijd en plaats en
ervaringen staan niet los van de ontwikkeling van vrouwen en religie.
Op deze manier weerspiegelt het boek de ontwikkeling van haar
denken en tegelijk de veranderingen in religie als resultaat van de
vrouwenbeweging.
Nelle Morton heeft deze stukken tot een boek gecomponeerd toen
ze als emerita (hooglerares met pensioen!) tijd, ruimte en rust vond om
terug te zien op haar lange geschiedenis. Een geschiedenis waarin
strijd voor burgerrechten in het zuiden, strijd voor de vrede, strijd voor
vrouwenbevrijding in de kerken, lesgeven als hoogleraar aan een
Theologische Faculteit een belangrijke rol spelen. Zelf geeft ze aan dat
haar wortels liggen in het zuiden van de Verenigde Staten, in een
presbyteriaanse gemeenschap in het Appalachian gebergte waar ze
is geboren. In haar taal gebruikt ze veel theologische beelden. `Meer
dan veertig jaar professioneel theologisch werk laat zijn sporen na.'
Vanuit deze traditie onderzoekt ze oude symbolen, heroverweegt ze en
plaatst ze in een andere context. Tijdens de negen jaar van haar
emeritaat is ze zelf tot nieuw spreken `gehoord'.
In de Verenigde Staten is en blijft ze voor velen een levendige bron
van inspiratie en spirituele kracht.

5 Nelle Morton, 'The Goddess as Metaphoric Image', in 'The Journey Is Home'

nelle morton foto nancy webster
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I k ontwikkelde dit essay s toen Jaunita Weaver essays aan het
verzamelen was onder de titel `Companions of the Way'
(Reisgenoten). De essays zouden verschillende avonturen
moeten beschrijven van vrouwen die op zoek waren naar een
duidelijk vrouwelijke dimensie van spiritualiteit. Mijn essay
bleek te lang te zijn en eindigde met een andere strekking dan
mijn bedoeling was. I k besefte dat er iets was dat ik eerst uit de
weg moest ruimen voordat ik kon beginnen aan wat Jaunita
me vroeg.
Ik maakte in die tijd deel uit van een kleine koesterende,
genezende en elkaar ondersteunende groep vrouwen; we
schiepen onze eigen rituelen uit ons gemeenschappelijk
leven, maar wanneer iemand dat aanduidde als 'spiritualiteit
leek dat woord de lading niet te dekken. Tenslotte kwam de
vraag naar boven: Nemen vrouwen een oud woord - spiritualiteit/spiritueel 2 uit een patriarchale cultuur en mentaliteit een woord dat vol zit met patriarchale opvattingen en beelden
die we 'van bovenaf kregen aangereikt' en proberen we onze
nieuwe ervaringen en emoties die van onderaf naar boven
komen in dat oude, verouderde woord te laten passen? Er
bestond bij deze vrouwen geen twijfel om het gebruik van het
woord religie te vermijden. Religie had in die tijd de bijbetekenis van een 'institutionele' realiteit waar vrouwen in toene-
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mende mate argwanend tegenover stonden.
In dit essay heb ik de geschiedenis en oorsprong van het woord
spiritueel/spiritualiteit onderzocht en ontdekt dat het al ouder is dan
het patriarchaat. Maar de vraag blijft: Is de term zo ingeburgerd en
onveranderlijk dat er geen hoop op herstel is? We leven in een nieuwe
tijd met nieuwe wetenschappelijk/religieuze kennis. Staat er een
schitterend nieuw woord te wachten om de inspirerende ervaringen
die vrouwen nu hebben te omvatten, ervaringen die nog niet volledig
omschreven kunnen worden vanwege een patriarchale taalstructuur?
Sally Gearhart reikte mij op een keer de zin aan 'een woord dat nog
onzegbaar is'. Terwijl we toen niet dachten in termen als spiritueel en
spiritualiteit, waren we het er wel over eens dat vrouwen emoties,
inzichten en ervaringen hebben waar in de patriarchale taal geen
woorden voor bestaan. Ik wil de mogelijkheid aan de orde stellen dat er
wellicht een woord bestaat, dat er vele woorden bestaan, die wachten
tot vrouwen ze gaan uitspreken. Misschien is er een woord dat nog
nooit een klank gevonden heeft - een woord dat, wanneer wij het
beginnen te spreken ons een diepere ervaringswereld zal schenken,
ons in contact zal brengen met bronnen van kracht -energie waar we
ons maar pas van beginnen bewust te worden.
Er doet zich in de vrouwenwereld een nieuw verschijnsel voor. We
zullen het, althans voorlopig, 'spiritualiteit' noemen of eraan refereren
als een nieuwe dimensie van de geest ('spirit). Het is nog niet duidelijk
of die naam een opzettelijke keus is of dat het de enige is die we ter
beschikking hebben; of deze naam de geschiedenis van een vroeger
in hoog aanzien staande, pre-patriarchale ervaring in ere kan herstellen, of dat het een tijdelijke naam is die wacht tot er een nieuw,
organisch woord naar boven komt dat nu nog onzegbaar is. Oppervlakkig bezien lijkt het alsof het ongewijzigd is overgenomen uit de
1. Nelle Morton, 'A Word We Cannot Yet Speak', in 'The Journey is Home', Boston (Beacon

Press), 1985, pp 86-101
`A Word We Cannot Yet Speak' werd (sterk ingekort door de redactie) voor het eerst
gepubliceerd in `New Conversations', no 2 (winter) 1977 Toen Judith Plaskow het essay las,
gaf ze direct als commentaar. `Je heb me ervan overtuigd dat spiritualiteit een woord is dat we
niet kunnen opgeven Het heeft een prachtige geschiedenis' Charlene Spretnak (redactrice
bij 'The Politics of Women's Spirituality'), die niet het hele essay heeft gelezen, wees me erop
dat het feit dat een woord vervormd is door het patriarchaat, op zich geen reden is voor
vrouwen om het aan hen af te staan en daarmee de geschiedenis en het potentieel dat het voor
ons kan hebben, te verliezen
Eigenlijk probeer ik de vraag aan de orde te stellen of het beschrijven van de nieuwe religieuze
dimensie van onze worsteling vanuit de oude patriarchale religieuze taal, volledig weergeeft
waar vrouwen mee bezig zijn
2 In de Nederlandse vertaling gaat het taalkundige verband tussen het Engelse 'spirit' (geest)
en 'spirutual/ality' (spiritueel/spiritualiteit) helaas verloren Aan de inhoud van Nelle Mortons
betoog wordt hierdoor echter geen afbreuk gedaan (Red )

patriarchale woordenschat waarin 'spiritualiteit is ingeburgerd en
onder controle staat van de hiërarchische denkwijze. Het doel van dit
essay is enige van deze mogelijkheden in kort bestek nader te
bekijken, zodat vrouwen die betrokken zijn bij de spirituele zoektocht
zich meer bewust worden van de manieren waarop onze taal deze
queeste, en onszelf, beïnvloedt. De taal omvat in deze context behalve
beelden, symbolen, gebaren, structuren, ook woorden en woordsamenstellingen.
Wanneer eenmaal de opkomst van de spirituele belangstelling
wordt ervaren als mogelijke rebellie tegen het patriarchaat (zelfs
wanneer patriarchale politici hun toevlucht nemen tot het gebruik van
spirituele symbolen voor politieke doeleinden) en als een zoektocht
naar andere bronnen van leven, dan is het niet verrassend dat wij in de
vrouwenbeweging, en feministen in het algemeen, nieuwe vormen van
spiritualiteit trachten te creëren vanuit onze eigen ervaringen, juist
omdat de gangbare interpretatie van het spirituele uit de mannelijke
ervaringswereld voortkomt. Verwonderlijk is wèl, dat het kritiekloze
gebruik van de patriarchale term het hele scala van vrouwen omvat,
die een nieuwe werkelijkheid onderzoeken en scheppen. Volgens mij
is er op dit punt van de geschiedenis iets geheel nieuws dat worstelt
om gestalte te krijgen en waarvoor een nieuwe woordsymboliek en
nieuwe beelden zijn vereist om dat nieuwe volledig tot uitdrukking te
brengen.
Ongeveer vijfendertig jaar geleden vestigde Susanne Langera
nadrukkelijk de aandacht op wat zij de 'vormende' of 'genererende
kracht' van de woordsymboliek noemde. Dat wil zeggen dat woorden
een veel groter krachtvermogen bezitten dan alleen als communicatiemiddel of als middel om gebeurtenissen uit het verleden vast te
leggen. Prachtige nieuwe woorden, en oude woorden die op een
nieuwe manier worden gebruikt, scheppen daadwerkelijk nieuwe
realiteiten. Nog vaker, zelfs wanneer ze niet geheel duidelijk zijn, laten
ze zien dat de oude vormen niet langer in staat zijn om dat ene uit te
drukken dat duidelijk worstelt om zich als nieuwe betekenis te uiten om geboren te worden. Die woorden zouden kunnen worden geboren,
ware het niet dat mensen de oude, beperkende vormen niet kunnen of
willen loslaten.
Zowel Albert Einstein als Niels Bohr 4 , die onafhankelijk van elkaar
aan hun respectieve theorieën werkten, beweerden dat de oude
taalsymboliek van de fysica voor hun werk niet langer opging. Daarom
3 Susanne Langer,
9 'Philosophy
p y in a New Key',
ey, New York Pelican Press) 1943, 5
4 De uitspraken van Einstein en Bohr zijnomstig
afkomstig uit Owen Barfield,Lan9uage and
Discovery' (ongepubliceerd essay
voor
de Drew
y
e University, Madison, New Jersey,
1974)
Y 1974
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creëerden zij nieuwe taalvormen in plaats van te proberen hun nieuwe
natuurkundige ideëen in bestaande symbolen onder te brengen.
Einstein verklaarde dit als volgt:
Op deze manier werd er ruimte geschapen voor het denken... dat
een nieuwe manier toestond om ruimte en tijd te beschrijven als
onderling verband houdend, afhankelijk van algemene fysische
voorwaarden als snelheid, zwaartekrachtvelden, enz.
In dezelfde geest bemerkte Bohr:
... de nutteloosheid van de pogingen om alleen de inhoud te
wijzigen van... klassieke wetmatigheden.

Ik zou in dit essay ook de vraag kunnen opperen of het gebruik door
vrouwen van de patriarchale term spiritueel (tot de geest behorend),
adequaat is voor het vormen van wat we nu te weten komen, of dat we
een vroegere, pre- patriarchale geschiedenis kunnen terughalen die
vrouwen en de verworpenen der aarde niet uitsluit. Beide pogingen
zouden op dit moment onbewust, maar daarom niet minder reëel zijn.
Eén van beide lijkt echter onvermijdelijk.

Geest is een oeroud woord
De vroegste betekenis van het woord geest die we kunnen achterhalen stamt af van het woord adem — adem van het lichaam ('dichterbij
dan de ademhaling'), levensadem, en later de wind van de kosmos.
De Hebreeuwse oervorm van het woord is ruach, een vrouwelijk
woord. Maar geest blijkt veel ouder te zijn dan de Hebreeuwse taal. De
adem (geest) werd volgens deze opvatting door de moeder bij de
geboorte aan het kind gegeven. Uitgebreid tot kosmische dimensies
werd het beeld dat van de oude Godin - de bron en voedster van alle
leven. Uit haar stof ontstond het eerste levende wezen en in het
opwarrelende stof ademde de levensenergie (geest) van leven. In
deze schepping wordt het lichaam niet gescheiden van de geest, noch
de geest gescheiden van de vrouw, noch de geschiedenis gescheiden van de natuur. Vanuit dezelfde beweging komt het transcenderende voort, dat ontstijgt aan wat reeds bestaat. De oude, trotse
geschiedenis van de geest kan worden beschouwd als een duidelijke
draad - een diepe onderbewuste laag van het vrouwelijke - die door
de patriarchale literatuur loopt, onderdrukt en vervormd, maar nooit

helemaal weggevaagd.

Ik ben niet de enige die van mening is dat de patriarchale literatuur
die het westerse denken, de cultuur en de politieke stelsels het meest
heeft beïnvloed, moet worden gezocht in de joods-christelijke traditie.
In deze traditie is het niet al te moeilijk de onderdrukking van vrouwen
en het temmen van de geest tot één en dezelfde beweging terug te
voeren. De Hebreeuws-Christelijke bijbel, evenals vele mythen uit de
Griekse en Romeinse geschiedenis, mogen hierbij dienen als voorbeelden voor de manier waarop het patriarchaat de structuur van de
beschaving heeft omgevormd teneinde de vrouw in een onderworpen
positie te plaatsen. 5 De literatuurhistorica Katherine Rogers 6 beschouwt de mythe van Adam en Eva als het resultaat van deze
bedenkelijke vrouwvijandigheid, '... want hier wordt getoond dat de
vrouw haast met tegenzin werd geschapen, toen niet één schepsel
aan de behoeften van de man kon voldoen.'
Joseph Campbell toont in zijn 'Masks of God: Occidental Mythology'
aan dat:
... [in Genesis 3, de zondeval] Jahweh de vrouw vervloekt, opdat
zij in smart haar kinderen zal baren en haar man onderdanig zijn
— waarmee het patriarchaat zijn stempel drukt op de nieuwe
tijd... ... Niemand die bekend is met de mythologie over de godin
uit de primitieve, oude en oosterse wereld kan de bijbel lezen
zonder op iedere pagina equivalenten van die mythologie te
herkennen, maar dan vervormd, teneinde een argument te geven
dat tegengesteld is aan de oudere religies.7

Op dezelfde manier waarop deze vroegste beelden naar patriarchaal
model werden omgevormd werd ook de geest uit zijn organische
oorsprong weggerukt, gescheiden van het lichaam - van de moeder
(de vrouw) en de godin - van Moeder Aarde of de Godin van de Aarde.
De nieuwe manifestatie van de geest, in hiërarchische termen
geprojecteerd, kwam vanuit de vader, die de 'spirit of life' (geest des
levens) in de vorm van sperma uitstootte als een minuscuul kindje, dat
hij op die wijze in de baarmoeder bracht (die in die optiek slechts een
voedende functie had). De vader werd als enige ouder beschouwd,
zoals de vroege patriarchale mytologie en de latere patriarchale
5 Zie Erich Fromm, 'The Forgotten
Language', New York (Grove Pr
Press) 1951, hfdst VII
9(
Tevens J J Bachofen, 'Myth,
and Mother Right',N J (Princeton
Y Religion
gPrinceton,
University Press) 1967 Ook mijn
1 lezing9 'Towards a Whole Theology',
ogy , gegeven in Berlijn, 1974,
tijdens de conferentie over seksisme in dearen
'70 van de Wereldraad
e draad van Kerken
1
6 Katharine Rogers, 'The Troublesome Helpmate',
Seattle(University of Washington Press)
p
1966, pp 3-4
7 Joseph Campbell, 'Masks of God Occidental Mythology',New York
(Viking)
8)1975, p 9, 29f
(
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wetenschap laten zien. De kosmische dimensie van deze zelfde
beweging scheurde de geest los van haar aardse, menselijke
oorsprong en plaatste haar boven de mensen, in de lucht, voortkomend uit een almachtige Vader - een mannelijke God. In het
patriarchale, godsdienstige ritueel was de geest eigendom en bezit, op
precies dezelfde manier waarop ook vrouwen bezit waren. De
patriarchen eigenden zich het alleenrecht toe om de geest te
definiëren, te interpreteren en uit hun ervaringswereld op te roepen en
vervolgens op vrouwen en kinderen te projecteren zoals zij meenden
dat vrouwen en kinderen de geest 'behoorden' te ervaren. Het actieve
werkwoord transcenderen' (synoniem met adem en geest) veranderde in een statisch zelfstandig naamwoord transcendentie, afgescheiden van het lichaam en de vrouw. De hiërarchische richting
veronderstelde finaliteit: 'van boven aangereikt naar beneden' in
plaats van de vroegere bewegingsrichting 'van beneden naar boven'.
In hiërarchische termen daalt de duif (geest) af (transcendentie). Maar
in organische zin stijgt de duif op - ze is transcenderend - en houdt
zodoende de krachtige metaforische beweging in stand, als niet
gescheiden van de mensen zelf. De duif (geest) die neerdaalt
suggereert macht over; de duif die opstijgt roept - net als de phoenix het beeld op van leven uit het hart van een worstelend volk. De
onderbewuste laag van de geest en het vrouwelijke kan in de hele
bijbel worden ontdekt, ondanks het patriarchale taalgebruik.
Merk op hoe het beeld van de oude Godin der Aarde ('uit haar stof
werd het eerste levende wezen geschapen') onderbewust doorkomt
bij de schrijver van het verhaal van Adam en Eva: hij laat de man, bij
ontstentenis van een baarmoeder, zich via zijn rib voortplanten en zijn
kroost vervolgens 'moeder aller levenden (moeder van al wat adem
heeft)' noemen. Voor zichzelf en zijn god maakt hij echter een
uitzondering. De man, die zelf reeds geschapen was 'uit het stof der
aarde' weerspiegelt duidelijk de vroegere voorstellingswereld van de
godin en de organische aard van de geest. In die zin past het beeld niet
meer, is het niet op zijn plaats, onharmonieus, wanneer het wordt
overgebracht naar een patriarchale gedachtenstructuur. De omzetting zet zich voort in de poging van de man om de functies van de
vrouw voor zichzelf en zijn mannelijke god op te eisen, een god met wie
hij zich kan identificeren en de vrouw niet.
Zo werd het fundament voor de scheiding van de geest en het
organische gelegd, die tot op heden wordt weerspiegeld in de
dualistische opsplitsing tussen lichaam en geest, verstand en gevoel,
natuur en historie, het persoonlijke en het politieke, het sociale. In
gedeeltelijk contrast hiermee wordt de hiërarchische scheiding van

lichaam en geest duidelijk in Genesis 1:1-2, waar het vroegste beeld
van het scheppingsproces van alle leven wordt weergegeven als
geest. We bekijken vers twee:
De aarde nu was woest en ledig, duisternis strekte zich uit over de
afgrond, en een machtige wind teisterde het oppervlak der
wateren. (New English Bible)
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op den vloed, en
de Geest Gods zweefde over de wateren. (The Revised Standard
Version)

Zowel wind (New English Bible) als Geest (RSV) stammen af van
dezelfde wortel; 'adem', en schrijven de dageraad van het scheppingsproces aan de geest toe. Niet het uitgesproken woord, maar de
ritmen en patronen van het heelal zelf worden in dit beeld de bron der
schepping. T.S. Eliot beschreef de geboorte van de geest eens als het
voortdurend samenvloeien van gedachte en gevoel, van het waarnemende zelf en de waargenomen wereld, die door sommigen als
werkelijkheid wordt ervaren.
Ik weet dat een gedicht, of een strofe van een gedicht, zich vaak
voor het eerst aandient in de vorm van een ritme, voordat het zich
ontwikkelt in woorden, en dat dit ritme in staat is het idee en het
beeld voort te brengen.8

Het beeld van de schepping in Genesis 1 :2 komt over als de
ademende, broedende geest. Het beeld van de chaos dat hier wordt
gegeven en waarvan de geest deel uitmaakt, de chaos die uit zichzelf
vorm aanneemt, is niet, zoals de patriarchen gewoonlijk duidden, een
enorme wanorde die door God tot orde wordt terug gebracht, maar
een soort van orde, die anders is dan de hiërarchisch beheerste orde.
In 'The Great Mother' s interpreteert Erich Neumann deze orde als de
verblijfplaats van psychische processen waaruit energie voortkomt en
die daar haar oorsprong vindt. Hij wijst op het grote aantal mythologieën dat zich bedient van het ei als symbool van de schepping der
wereld. Het beeld van de chaos komt naar voren als een krachtig
8 Helen Lynd, 'Shame and the Search for Identity',
Y New York( Harcourt Brace and Co )1958,
commentaar op T S Eliot en citaten uit Patric Herons bespreking
p
9 van Kahnweilers'Juan Gris'
in 'The New Statesman' en 'The Nation', 20 maart, 1938
9 Erich Neumann, 'The Great Mother', Princeton, N JPrinceton
University YPress) )1963 .Pp
(
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gestructureerd ritme of, om terug te keren naar de vele vroege
mythologieën, als een groot kosmisch ei, gelegd door de broedende
moedergeest. De scheppende geest is geen pantheïstische godheid,
een heerser van bovenaf, maar een scheppende kracht (beweging,
adem, energie), die het totale creatieve proces doordringt en er deel
van uitmaakt. De bijbelgeleerde Cuthbert Simpson io geeft aan dat de
beelden, of ideeën, zoals hij ze noemt, aan de rest van het eerste
hoofdstuk van Genesis vreemd zijn, evenals aan het hele scheppingsverhaal.
Een aantal theologen tracht de Heilige Geest in zijn huidige
patriarchale context tot een vrouwelijk beeld te herstellen. Zij worden
echter onwillekeurig met verschillende problemen geconfronteerd.
Het meest voor de hand liggende probleem is wellicht dat van een
vrouwelijke Heilige Geest die de Maagd Maria zwanger maakt. De
oosterse orthodox-christelijke gemeenschap heeft getracht de vrouwelijke dimensie van het goddelijke op diverse manieren te bewaren,
door de Moedermaagd, de Moeder Gods en iconografie van de Geest.
Er is de nodige publiciteit geschonken aan een fresco in een kerkje in
Beieren, waarop de Heilige Geest als vrouw staat afgebeeld l 1 . Het
fresco dateert uit het einde van de veertiende eeuw en voerde terug tot
het oosterse christendom, waarin men de Heilige Geest aanduidt als
Hagia Sophia (de Heilige Wijsheid, een vrouwelijk woord), zoals dat in
veel christelijke gemeenschappen nog steeds gebeurt. De vrouw in
het fresco, duidelijk met borsten afgebeeld, staat tussen twee mannen
met lang haar en een baard. De ene heeft wit haar, de andere bruin,
terwijl zij, tussen hen in, neergedrukt lijkt te worden door de handen
van de mannen - op elke schouder een hand.
Samen met andere patriarchale religieuze symbolen veroorzaakte
de Heilige Geest geleidelijk aan zo'n groeiende afstand tussen het
woord en de daaraan gekoppelde ervaring, dat de patriarchen de
neiging gingen vertonen hun eigen wereld op te bouwen. Een symbool
op zich kan van een mysterie getuigen zonder het volledig te kunnen
omvatten. Maar de patriarchale religieuze symboliek berust op de
analogie dat een andere wereld op precies dezelfde wijze in elkaar
steekt als deze wereld. Een godsdienstige dweper zal geneigd zijn om
aan de bestaande wereld voorbij te gaan ten gunste van de andere.
Gelijkertijd zijn de patriarchale symbolen ertoe geneigd deze wereld te
ontbinden - het vlees, het tastbare, de aanraakbare realiteiten van de
menselijke staat; alles wat vrouwen op dit ogenblik trachten te
in 'Interpreters' Bible', vol. 1, New York (Vintage) 1972, p. 466
10. Zie Cuthbert A. Simpson
P
11 Artikel en foto uit 'National Catholic Reporter', januari 1976

heroveren in de organische, dynamische onschendbaarheid van het
spirituele en het politieke. Patriarchale symbolen houden het dualisme
in stand dat de mens aanmoedigt zijn leven te leven zonder er
persoonlijk bij betrokken te zijn, zonder werkelijke spirituele ervaring.
De vrije transcenderende energie ging verloren tussen datgene wat
beheerst werd en datgene wat vaag en nevelig was.
De geest, beheerst en geabstraheerd, ontnam de patriarchen en
dus ook de mannen van nu, de mogelijkheid tot wezenlijk contact met
zichzelf en anderen en maakte dat ze alleen nog op paternalistische
wijze konden omgaan met de hongerigen, de armen en de misdeelden. Richard L. Vittitow van het 'Center for Designed Change' schreef
over mannelijkheid (patriarchaat) als zo'n symbool. Voor mannen
vertegenwoordigt deze een taak waar zij, ondanks al hun inspanningen, zelden een oprecht gevoel van voldoening uit kunnen putten. Hij
stelt dat de mythe voortvloeit uit de manier waarop mannen hun
'ideaal' (dat wil zeggen, hun god) creëren. Als mannen willen
veranderen en zich willen richten op werkelijke intimiteit, zegt hij, dan
moeten zij de Mythe van de Mannelijkheid erkennen en ook wat ze
erin hebben geïnvesteerd... zich bewust worden welke invloed en
uitwerking deze Mythe en haar geboden op hun eigen leven
hebben als ze ernaar leven en handelen... ervaren van... en
vertrouwdheid met zichzelf, onder ogen zien wie ze werkelijk zijn.
Naarmate deze vertrouwdheid groeit neemt ook het vermogen
toe om onvervalst en vertrouwd de ander te ervaren.
Ik geloof dat de voornaamste reden dat mannen niet vertrouwelijk met zichzelf of met anderen kunnen omgaan, ligt in de angst
om hun eigen alleenzijn te leren kennen. Liever dan hun eigen
leven en sterven te ervaren, verzekeren zij zich van de Mythe van
de Mannelijkheid, die ervoor zorgt dat ze niet, behalve in hun
droomleven, hun eigen sterfelijkheid hoeven leren hanteren.
Het is een illusie te willen volharden in de Mythe van de
Mannelijkheid en haar geboden. Dat zou er op neerkomen dat
men blijft waar men is, en dat betekent verstikking... De angst dat
we met ons alleenzijn en onze dood moeten leven, dat we die
moeten ervaren. En toch, ironisch genoeg, levenservaring doen
we juist op in de confrontatie met het alleenzijn en de eigen
dood.12

12 Richard L Vittitow, `Changing Men and Their Movement Toward Intimacy (on9epubliceerd essay)
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Het politieke karakter van de geest

In de door mannen gedefiniëerde benoemingen van aspecten van het
spirituele ging niet alleen de krachtige mystieke aanwezigheid verloren, maar ook datgene wat men de radicale sociale omwenteling - een
politieke dimensie - zou kunnen noemen. In sommige geschriften van
de vroeg-Hebreeuwse profeten was de maatschappelijke en politieke
dimensie van de geest echter nog heel evident 13 . Jesaja beschrijft de
geest als voortkomend uit de hete woestijnwind om maatschappelijke
veranderingen teweeg te brengen (Jesaja 40:1-5), maar hij beschouwde de adem (geest) als behorende bij de mannelijke God. De
geest oordeelt degenen die `heilloze verordeningen uitvaardigen... die
aan de armen gerechtigheid onthouden... de zwakken van hun rechten
beroven (10:1)... De geest brengt rechtvaardigheid en vrede (2:4)... en
neemt het op voor de ellendigen en armen die tevergeefs naar water
zoeken (41:17)... komt als een onstuimige rivier, door de adem des
Heren voortgestuwd (59:14-19). Micha klaagt de rijken aan, zij zijn 'vol
geweld' (6:12)... en spreekt van de geest die roept tot de stad... vol
wijsheid (6:8-9). Zie Jesaja 2:4, 7:7, 32:15-18.
Jeremia roept uit dat de geest in zijn 'hart (is) als brandend vuur,
opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden,
maar ik kon het niet' (20:7-18). De roep om gerechtigheid, rechtvaardigheid, vrede en verlossing houdt niet op bij de oudste profeten De
geest maakte Jezus solidair met de armen, gevangenen en onderdrukten (Lucas 4:14-19), zelfs zo solidair dat hij uit de stad werd
verjaagd toen hij daar uiting aan gaf. In een van zijn predikingen
(Lucas 6:20-26) geeft hij duidelijk de voorkeur aan de hongerigen en
misdeelden en om misverstand te voorkomen, haalde hij bij ontelbare
gelegenheden uit naar de rijken. Het religieuze establishment uit die
dagen kon de politieke en economische verwikkelingen van een
dergelijk standpunt niet hanteren en snoerde hem de mond; de
vroegste kerkvaders deden de rest van het werk door een theologische superstructuur te creëren die hem wegrukte uit zijn nederige
staat en hem in de hemel plaatste om daar de ontologische
mannelijkheid van de oude god te versterken.
De geest lijkt, evenals vrouwen, gedurende de vroege en patristische ecclesia wegemoffeld te zijn, met uitzondering van stemmen die
zich bij tijd en wijle verhieven als de geweldige windvlaag en de vurige
tongen in Handelingen 2, toen iedereen elkaars taal hoorde en
begreep. De geleerden zeggen nu dat bij die samenkomst de
Hol Spirit and Liberation Movements', in `The Holy Spirit', red Dow
13 Richard Tholin 'The Hol
Nashville (Tidings) 1974, pp 40-75

stemmen van vrouwen veelvuldig en duidelijk werden gehoord en ze
citeren Bernard de Clairvaux, die in de twaalfde eeuw Maria Magdalena (die door de patriarchen en de hedendaagse geestelijkheid als
prostituée is gebrandmerkt) `de apostel der apostelen' noemde.14

De zinnelijke geest

Niet-kerkelijke woordenboeken 15 ondersteunen in hun omschrijvingen de aanspraken van de patriarchen op het kerkelijk eigendom van
de geest:
Iets dat volgens de kerkelijke wetten aan de kerk of aan een
geestelijke toebehoort.
Onderscheiden van het wereldlijke. Onstoffelijk —zonder tastbaar lichaam.
Verband houdend met godsdienstige of heilige zaken; eerder
kerkelijk dan wereldlijk of aan de leek toebehorend,
De actieve essentie van de godheid.
De derde persoon van de Drieëenheid: Heilige Geest... Die uit de
hemel neerdaalde in de gedaante van gespleten vurige tongenas
Een ander woordenboek beweert dat spiritualiteit het tegengestelde
is van sensualiteit en wereldsheid en dat sensualiteit gelijkwaardig is
aan 'de toestand of hoedanigheid van sensueel zijn; verzot zijn op of
zich te buiten gaan aan zinnelijke genoegens wellust...' En vervolgens, alsof dit nog niet genoeg was: 'wellust of wereldsheid, als
tegengesteld aan hemels, spiritueel, kerkelijk - de wereldse genoegens toegedaan'. Hier zien we het subtiele dualisme weerspiegeld, dat
voor de mannelijke macht binnen de kerkelijke organisaties datgene
opeist wat men geest of spiritueel noemt, maar wat door vrouwen
wordt gezien als een vervorming van de vrije geest die ten grondslag
ligt aan het heelal en de oerbronnen van adem en beweging. Wij zien
hier ook weerspiegeld het lichamelijke aspect van de geest dat aan
vrouwen wordt toegewezen -zinnelijk, wellustig, genotzuchtig - en dat
in de privésfeer wordt geplaatst. In de publieke sfeer zijn vrouwen
onzichtbaar gemaakt en als daar toevallig een vrouw wordt aangetroffen, zorgt men dat ze zich niet op haar plaats voelt. Ze wordt gewoonlijk
14 Geciteerd door Elisabeth Schussler Fiorenza, 'Feminist Theology',
gy ,
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beschreven aan de hand van haar postuur, houding, stem, kleding of
een ander lichamelijk kenmerk in plaats van haar mening of de inhoud
van haar overtuiging. Een dergelijke vooringenomen optiek maakt het
mannen moeilijk om objectief te zijn, juist op het moment dat ze menen
het meest onbevooroordeeld te zijn.
Vrouwen merken aan een bepaald soort mannelijke wetenschapsbeoefening, dat mannen niet ver genoeg teruggaan om de vooronderstellingen die aan het patriarchaat ten grondslag liggen in twijfel te
trekken. Het is zelfs denkbaar dat ze dat niet kunnen, want het
patriarchaat kan niet toegeven dat het ooit een begin had. Daarom
kunnen mannen, geconditioneerd als ze zijn, zich geen spiritualiteit
voorstellen zoals vrouwen die ervaren. Zij zien die als een omkering;
het tegenovergestelde van de mannelijke hiërarchische opvatting is
de vrouwelijke hiërarchische opvatting. Maar zo zien vrouwen het niet.
Vrouwen weigeren zich nog langer te laten binden door de mannelijke
optiek, ook al moeten we fantaseren over de paradijzen zoals die
waren voordat de mannen het heft in handen namen. Fantasieën
kunnen bekrompenheid verpulveren en vragen in het leven roepen:
'Stel nu eens... stel dat er in den beginne een geest was die even dicht
bij vrouwen als bij mannen stond... zelfs dichterbij... en dat die zich
manifesteerde als Aanwezigheid, in de vorm van zuster... stel je dat
eens voor Maar zo worden mythen geboren.
Jean Piaget wees voor het eerst -althans voor mij - op de betekenis
van de sensorische motoriek bij het kind In de zintuigen, zo beweerde
hij na nauwkeurige observatie en bestudering van veel kinderen
gedurende lange tijd, ligt de oorsprong van de intelligentie (die
mannen als hun terrein opeisen, daarbij het lichaam ontkennend).
Professor Piaget onderscheidt de zintuigen op zich - gezichtsvermogen, tastzin, smaak, reuk en gehoor - van de zintuigen op het
moment van zintuigelijke waarneming. Net zoals we het vuur kennen
door het branden en niet door de as, zo kennen we ook het
gezichtsvermogen door het zien en niet door het oog. Zoals het
transcenderen wordt gekend in het gebeuren ervan, zo ook ligt het
horen in het geluid en niet in het oor. Bij het kind, zo merkte hij op, dat
juist aan de ritmen van het heelal is ontsproten (de kosmische
energiestroom), kunnen geest (spirit), lichaam en denkvermogen
(mind) als één geheel worden beschouwd. Het materiéle, stoffelijke
lichaam is gelijkwaardig aan een zintuiglijke beweging van geest
(spirit) en denkvermogen (mind) die verwant is aan de vibrerende
ritmen van de kosmos zelf. Hoe treurig is het dat er eens is geschreven
'het Woord is vlees geworden', maar dat het als beeld weer in de hemel
werd geplaatst door middel van iemand die zowel tot afgod als tot een
mannelijke god werd gemaakt.

De geest — zowel organisch als transcenderend
In datgene dat werd omschreven als zinnelijk, onwenselijk en obsceen
blijkt nu dus de oorsprong van het menselijk denkvermogen te liggen,
zonder welke het intellect geen wortels en geen voeding zou hebben.
Het intellect zonder zijn wortels komt op hetzelfde neer als het lichaam
dat zou zijn afgesneden van zijn geest en denkvermogen. Vrouwen
trachten harmonie tot stand te brengen in iets dat uiteengescheurd is,
ze trachten de eenheid te herstellen in iets dat mannen en vrouwen
van hun menselijkheid heeft beroofd.
Antonin Artaud, een Franse toneelschrijver, stichter van het Théátre
de la Cruauté (Theater van de Wreedheid), benaderde Piagets begrip
van het organische toen hij worstelde met de diepere betekenisende
kracht van het organische vermogen tot taal... Artaud beschouwde dit
als de ware, authentieke expressie van het denkvermogen, dat uit de
zintuigen put en op het moment dat deze actief zijn in wisselwerking
staat met alle andere zintuigen. Gedachten en emoties die uitsluitend
uit het intellect voortkomen, zag hij als abstract, statisch en de status
quo instandhoudend. Maar gedachten en gevoelens die vanuit de buik
komen - het diepste binnenste van de menselijke geest - omvatten in
zijn visie lichaam en denkvermogen. Het organische spreken kan
omschreven worden als iets dat uit de geest omhoog komt in haar
meest concrete en meest dynamische beweging, en niet in een
statische en clichématige toestand; in metaforische beelden en niet in
patriarchale symbolen.
Een vooraanstaande hoogleraar in de theologie verklaarde in een
ongepubliceerd essay dat vrouwen niet alles tegelijk kunnen krijgen
organisch als transcendent'. Hij dacht duidelijk in termen van-'zowel
het oude dualisme Organisch betekent voor ons niet hetzelfde als
'beperkt tot het gevoel in de buik', en evenmin 'beperkttot de zintuigen
als zelfstandig naamwoord' Transcendent, op zichzelf, roept de
gedachte op aan een statische onbeweeglijkheid vanuit de hemel,
terwijl transcenderend zich beweegt vanuit het organische, dat zich
voortdurend in een proces bevindt van het opnieuw vormen van het
zelf en de maatschappij Zo wordt spiritualiteit diepgaand ervaren als
zusterschap in de meest verheven en universele zin des woords en, zo
voegen we ten overvloede toe, als politieke actie van de meest
radicale soort ten behoeve van de gehele mensheid - vrouwen,
kinderen en mannen.
De spirituele revolutie van vrouwen zet richting, vorm en oorsprong
van het patriarchaat op de helling. Door het organische op te eisen en
de bron van onze energiestroom te heroveren, trekken we onze
energie terug uit het systeem dat haar eerst naar zijn eigen reservoirs
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overhevelt en haar vervolgens betitelt als zijn duif, zijn heilige geest,
die uit de hemel neerdaalt. De patriarchen beseften nauwelijks welke
oudere beelden er in hun eigen geloofsovertuiging verborgen lagen beelden die te zijner tijd de superstructuur van krachtenmacht omver
konden werpen. Vanuit de donkere schoot van de Ark vloog de vogel
(de geest) omhoog om een olijftak te plukken, het symbool van vrede.
Jonas (de naam betekent `duif en is vrouwelijk) werd uit de buik van de
walvis geworpen - een geboorte. De schoot des doods verwierp zijn
eigen duif, zijn eigen geest.

Het heroveren van onze verloren menselijkheid

Vrouwen van deze eeuw hebben, tastend naar de wortels van onze
onderdrukking, de stereotype beelden onderzocht, om de mate waarin
we ze ons eigen hebben gemaakt, niet te ontkennen of te ontlopen. We
hebben ons eigen lichaam aangeraakt en beproefd wat belachelijk
werd gemaakt en betiteld als sentimenteel. We hebben onze eigen
lichaamsfuncties positief erkend. We hebben de pijn van de beeldvorming gevoeld, en die tot de bron gevolgd, tot in de onderaardse
spelonken van onze eigen chaos. In onze haast ondraaglijke pijn
hebben we elkaar ondersteund. We hebben de solidariteit met andere
vrouwen, en van alle vrouwen onderling, Ieren kennen als intens
persoonlijk en van krachtig politiek belang. Vaak was onze eerste
uiting een kreet of een gebaar vol pijn, maar in die beweging en dat
geluid wisten we dat we gehoórd en begrepen werden, zelfs voordat
de kreet was geslaakt. Onze tongen kwamen los en we merkten dat we
een nieuwe taal spraken -misschien boud of stamelend, maar voor
het eerst in ons leven authentiek. We kregen ervaring met een vorm
van spreken die op het horen volgt, in tegenstelling tot de gangbare
logica die eist dat er duidelijk en juist wordt gesproken, opdat men
duidelijk hore. Het horen werd voor ons een persoonlijk, overgankelijk
werkwoord dat spreken opriep. We hoorden de mens voordat het
woord werd uitgesproken. In die betekenis kunnen we zeggen dat we
'tot ons eigen spreken werden gehoord' - tot een hernieuwde
schepping. Er zit een krachtige spirituele beweging in elkaar tot
spreken horen. Het woord dat zichtbaar vlees aan het worden is. Niet
het woord uit de hemel of van de patriarchale tolk. Het woord was ons
woord - ons allermenselijkste woord. Wij waren het zelf. Wij hoorden
elkaar tot ons eigen woord - tot onze eigen zelfgeboorte.
Iedere ervaring van solidariteit in een wereldomvattend zusterschap
is losbreken uit de patriarchale denkstructuur die niet in staat is in
globale termen te denken buiten het dualisme. Een van de duidelijkste

uitingen van het patriarchale denken is de bekrompen mentaliteit die
de ander beschouwt als vreemde of vijand; een territorium-gebonden
mentaliteit die de aarde niet kan beschouwen als ons aller thuis. Een
patriarchale denkwijze is, zelfs in het gunstigste geval, niet in staat om
het standpunt van de onderliggende partij te zien dan op een
paternalistische manier. Wanneer men er voortdurend aan wordt
herinnerd hoeveel goeds de vaderen ons geschonken hebben, vraagt
men om een vernederende paternalistische reactie. Op die manier
worden allen die niet zelf patriarch zijn en zich de patriarchale
zienswijzen niet hebben eigengemaakt, uitgesloten van het nemen
van beslissingen; van het productieproces wordt hen de toegang tot
de leven brengende bronnen van de aarde ontzegd (tenzij de heersers
hen genadig zijn). Deze uitsluiting is duidelijk overgenomen door de
machthebbers. Daarvoor verwijs ik terug naar de eerder geciteerde
woordenboekdefinitie van spiritualiteit: 'eerder kerkelijk dan wereldlijk of aan de leek toebehorend', (dat wil zeggen, de massa). Binnen de
kerkelijke structuur heeft de geestelijkheid de macht - niet de leken.
Buiten de kerk zijn het de machthebbers van de aarde - niet het volk.
Zij die beweren de ware spreekbuis van de geest te zijn, plaatsen zich
tegenover de massa, zowel binnen als buiten de kerkgemeenschap.
En het is deze massa die machteloos wordt gehouden, opdat ze
beheersbaar blijft. Per definitie worden leken (de massa) buiten de
georganiseerde godsdienst en de niet-geestelijken daarbinnen met
elkaar in verband gebracht op een zodanige manier dat geen van
beide groepen nog in verband staan met de geestelijkheid of de
machthebbers. De vrijheid van de geest wordt onvermijdelijk politiek
verbonden met de vrijheid van de leek (de massa), op een wijze die het
mogelijk maakt het politieke en het spiritele als één geheel te zien.
Maar aangezien het woord geest in het huidige taalgebruik vanuit het
patriarchale perspectief wordt gedefinieerd, beheerst en gecontroleerd, zijn vrouwen wel gedwongen om een nieuw woord te zoeken dat
uitdrukking geeft aan de nieuwe politiek-spirituele realiteit. Het nieuwe
woord dat nodig is om het volle gewicht te dragen van alles wat er op
dit moment met vrouwen aan het gebeuren is, moet krachtig genoeg
zijn om vanuit onszelf als organische politieke totaliteit te kunnen
transcenderen.
Bevrijding van de geest en de bevrijding van vrouwen zijn één en
hetzelfde onderdeel van de strijd om een vrije maatschappij en wereld.
Ik ben ervan overtuigd dat de bevrijding van de menselijke geest uit
haar gevangenschap, de bevrijding van vrouwen en de bevrijding van
de onderdrukten der aarde op één en hetzelfde moment zullen komen,
dat zij zullen bestaan in dezelfde radicale beweging die een universele,
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zichtbare realiteit zal creëren en het spirituele en politieke zal
verenigen.
(Vertaald door Lust en Gratie /De Bron)

Uit `The Journey is Home' van Nelle Morton, Copyright
c 1985 Nelle Morton Herdruk in
pY „
vertaling met toestemming van Beacon Press

georgia o'keeffe, abstraction - white rose III, 1927
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Motto:
Geboren in een ander land, onder een andere vlag
Ging ze niet dood voor haar tijd
(...), en ik wist
Dat ik me zou herinneren, dat
Haar god nooit ophield tegen haar te spreken.
En dus ging zij niet dood. De enige dood die echt is
Is als woorden van betekenis veranderen
En dat is een dood die ze nooit had gekend.
Nooit, terwijl regeringen verrezen en vielen, twijfelde ze
Aan de naam van het land waarop ze stond. Niets
Dan werk en weer verduisterden de lentedagen
Als ze haar vetgemeste vee voortdreef
Naar de wachtende auto's. Zij is het niet die mij
achtervolgt,
Maar ikzelf, die historische ironieën uit haar leven molk,
In het besef dat meer dan tijd ons scheidde.*
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Haarscheu rtjes
De balkondeuren staan open. Een warme avondwind brengt wat
verkoeling. De tv schalt ons tegemoet. Als een kleine, ineengedoken
vogel zie ik haar naar het beeldscherm staren.
`Zal ik 'm iets harder zetten,' vraag ik luid.
`Dat is goed,' antwoordt ze zonder verbazing.
Zwijgend kijken we naar het wereldnieuws. Ze ziet het onbewogen
aan. 'Ik wou datje bij me was,' zei ze gisteren door de telefoon. 'Ik ben
bang.' 'Ja,' zei ik en had willen vragen 'waarvoor', maar hield m'n mond
omdat ik wist dat er geen antwoord zou komen; wist dat ik de kromme
van haar sterven niet kon rechtpraten. Misschien was ik ook verlegen
met mijn leeftijd.
`Zet 'm maar uit.'
Dat doe ik en breng zoals altijd de kopjes en de meegebrachte
bloemen naar de keuken.
In de nu stille kamer verloopt de tijd nauwelijks merkbaar. Wachten.
Ze opent wel. Nooit snel, nooit opgewonden. 'Diplomatiek,' hoorde ik
vroeger wanneer haar kinderen het over haar hadden. 'Trots en
diplomatiek; lief maar een binnenvetter.' En daar doorheen was het
verwijt gevlochten dat `je nooit weet wat ze denkt'. Maar daar heb ik me
nooit onzeker door gevoeld. Daarvoor stond ze te ver van me af. Voor
mij en de andere kleinkinderen was zij 'oma-blokje' van de kade, want
niemand had zoveel blokkendozen als onze oma.,
De laatste tijd lijkt ze dichter bij me te staan, alsof ze zichzelf minder
beschermt; alsof de dood in die onverteerde zoetekoek gloeit en het
aarzelend zinnen druppelt, die ik behoedzaam probeer op te vangen.
Dus je gaat met een vriend op reis?'
'Ja.'
'Ver weg?'
Ik knik en weet niet wat ik er verder over vertellen moet. Ze kent 'm
niet.
"t Is allemaal wel veranderd.' Stilte. 'Vroeger bepaalde je alles niet zo
zelf.'
'Hoe bedoelt u?'
'Je trouwde. Je werkte. Er kwamen kinderen. Als vrouw... Opa had
het wel voor elkaar.'
'Ja,' lach ik, 'lekker op z'n sportfiets van Amsterdam naar de
Grebbeberg, en weer terug. U met de kinderen en de proviand er
achteraan.'
uit het gedicht
'Een Iers Reqiem' van Michael O'Loughlin
Fragment
9
9
Vertaling Peter Nijmeijer

Dat was niet altijd even leuk.'
'Nee, dat kan ik me voorstellen. Waarom ging u dan?'
Ze haalt haar schouders op. 'Daar praatte je niet zo over.'
`Voor kinderen was hij een spannende opa. Altijd plannetjes en
uitvindingen.'
Ze knikt. 'Daar was opa goed in, maar het werk schoot er wel eens bij
in. Dan stond ik er in de winkel alleen voor, vaak tot tien uur 's avonds.'
Een afgesloten periode duikt op en ik besef dat de tijd de grond van
die jaren heeft geerodeerd; dat zij greep probeert te krijgen op de
verstoven resten, die haar herinnering over een kale vlakte aanvoert.
'Soms kun je akelig dromen,' zegt ze. Ik knik. 'Pas werd ik begraven. Ik
lag in een kist zonder deksel en hoorde het doffe geluid van
paardehoeven op het asfalt. We reden door de lege straten van
Amsterdam. Opeens brak het angstzweet me uit. Ik was m'n hoed
vergeten.'
Daar heeft u vaker last van.'
`Ik kwam overeind en probeerde over de rand te klimmen. Op de bok
zat een man in het zwart. Hij keek om en schudde zijn hoofd. Ik wilde
roepen dat ik terug wilde om mijn hoed te halen, maar hij hoorde me
niet. 'We zijn er haast,' zei hij geruststellend. Niemand stond bij het graf
te wachten. Ontzet keek ik in het lege gat. Bij een huisje zag ik rijen
grafstenen staan, in elk daarvan was mijn naam gegraveerd. Ik wees
ernaar. Wat bedoelt u,' vroeg de man, in de aangegeven richting
kijkend. Toen ik weer naar het graf keek, stond daar een marskramer,
ook in het zwart. De mars op zijn buik, een schop in zijn hand. 'Wenst u
nog iets, vrouw?' vroeg hij. I k gebaarde dat ik wat wilde drinken, want ik
had de hele rit al een verschrikkelijjke dorst. 'U wilt een drankje voor de
lange reis gaat beginnen,' zei hij begrijpend. Verwonderd keek ik hem
aan. 'Heeft u soms uw tong verloren?' vroeg hij me een glas
aanreikend. Na een lange teug zei ik duidelijk verstaanbaar: 'Ik heb er
nooit een gehad.'
Voor ik wegga, zet ik de bloemen in het water en hoor haar in de kamer
scharrelen. Als ik met de vaas de kamer binnenkom, staat ze me op te
wachten.
`Zou je nu even,' vraagt ze me een pincet aanreikend.
Onder de lamp trek ik voorzichtig de dikke witte en zwarte haartjes
uit haar huid. Ze bieden geen weerstand meer. Het gezicht onder mijn
handen heeft zich aan mij overgeleverd. Als mijn vingertoppen het
beroeren, vertrekt er geen spier
Doe ik u geen zeer?'
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`Nee.'
Vanaf de kin ga ik met de pincet naar boven, naar het gebied rond de
mond. Duizenden naadjes plooien haar huid. Een stekelige snorhaar
geeft niet mee. Ik tuur. Waar is haar mond, waar haar lippen? Een
smalle gleuf, iets donkerder dan de rest, verraadt de plek waar de eens
volle, ooit kussende lippen, zijn verwelkt tot een lijn, die nu voorgoed
een bescheiden, haast verborgen plaats binnen het lijnenspel van
haar gezicht heeft gevonden, alsof zij zich niet meer hoeft te profileren.
Dit gezicht trekt dicht.
Ik richt me op en zie haar achteroverliggende gelaat, waaruit het
leven verdwenen lijkt en weet dat ik het eens, op een dag zal weerzien,
voor het laatst.
'Klaar,' zeg ik.
Zij doet haar ogen open en komt overeind. Met haar hand gaat ze
strelend over haar huid. 'Ik voel het,' zegt ze me aankijkend. 'Zacht is
het weer, zacht.'

`New dawn fades', een requiem
De kleine witte auto is het enige verkeer op dit uur van de nacht. De
zwenkende lichtbundels van de koplampen verraden haar richting. De
weg lust zich door een heuvelachtig landschap en vormt de enige
verbinding tussen de oost- en westkust van een groot schiereiland.
De vrouw en de man in de auto zijn moe. Hoewel ze de snelste weg
hebben genomen, schieten ze minder vlug op dan ze verwacht
hadden, onbekend als ze zijn met de steile stijgingen en dalingen van
de heuvels. Ze praten weinig en luisteren naar de muziek van
cassettebandjes. De man heeft al die tijd gereden: hij zit graag zelf
achter het stuur. Op een bepaald moment heeft de vrouw hém
voorgesteld te stoppen en langs de kant van de weg te slapen. Niet dat
ze dat zo'n comfortabel idee vond, maar romantisch was het wel. De
man is er niet op ingegaan. De stad aan de kust wil hij zo snel mogelijk
bereiken. De duur van dit samenzijn benauwt hem. In de stad zal hij
alleen kunnen zijn. Onbedoeld zuigt de vrouw alle energie uit hem weg.
Ze houdt van hem, dat wil hij wel geloven, maar hij is bang voor die
liefde. Het monument, dat zij ervan probeert te maken, boezemt hem
angst in, verkilt zijn emoties. Stad stad mensen straten beelden
verstrooiing. Ja, hij moet verstrooid zijn, wil hij weer energie, lust
krijgen. De dwangbuis van deze idylle zit hem te strak.
De vrouw verbreekt de stilte. 'Zo stel ik me de maan voor. Dit licht.'
De man zucht. Wil jij rijden?'
'Nee, 't is zo goed.' Stilte. 'Het lijkt of de zon schijnt maar dan aan een

nachthemel. Moet je zien hoe de aarde oplicht!'
`Ik ben moe,' zegt de man. Verbaasd kijkt ze opzij. Hij mindert vaart.
`Zullen we wisselen?'
De auto staat langs de kant van de weg. De motor is uit. In de doodse
stilte is alleen het gezoem van muggen te horen, die zich voor de
lichten verdringen. Ze roken een sigaret. Het is nog steeds warm.
'Laten we gaan,' zegt de man en gaat weer in de auto zitten.
De vrouw loopt om de auto heen en neemt achter het stuur plaats.
'Wil je niet zelf?'
'Nee.'
Pafffi Een schon Opgeschrikt turen ze in het duister. Pafff l Nog een!
De vrouw start gehaast de auto en geeft gas.
'Wat zou dat zijn?'
`Soldaten, jagers... Ik weet het niet,' antwoordt de man vlak.
Ze rijden verder. Plotseling springt er iemand uit de berm met
zwaaiende armen op de weg. De vrouw aarzelt even, geeft meer gas,
maar bedenkt zich dan en stopt zo'n honderd meter verder. Ze zet de
motor af en doet de lichten uit.
`Waarom dit,' vraagt de man.
Ze zegt het niet te weten, maar dat ze voelt dat ze niet zomaar door
kunnen rijden. Ze wachten.
In de achteruitkijkspiegel ziet ze een donkere gestalte naderen. Ze
stapt uit.
`Goedenacht,' zegt een mannenstem dichterbij komend Een forse
man kijkt haar aan. Zijn leeftijd is moeilijk te schatten - niet jong, niet
oud. Een jachtgeweer hangt over z'n schouder. 'Kan ik een stukje
meerijden?'
'Was u het die schoot,' vraagt de vrouw schor.
De stroper knikt en wijst op de tas, die over z'n andere schouder
hangt. 'Goede vangst, vannacht.'
Inmiddels is de man ook uitgestapt. 'Waar moet u naartoe,' vraagt
hij.
'Naar huis. Een half uurtje rijden. Ik ben deze keer wat ver
afgedwaald.' Stilte. 'Toen ik de lichten van de auto zag, ben ik dwars
door het land naar de weg gelopen, in de hoop een lift te krijgen. Veel
verkeer is hier niet.'
'Hoe ver is het nog naar de stad?'
De stad,' peinst de stroper. `Zo'n tien uur nog, denk ik, vanaf hier.'
Stilte. 'Bij mij kun je overnachten.'
`Oké,' zegt de man en kruipt achter het stuur. Het achterportier
zwaait open.
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Onderweeg ruikt de vrouw de zware lichaamsgeur van de stroper en
rilt. Zijn hoofd buigt zich tussen hen in.
'Ik zeg wel waar we de weg af moeten.' De vrouw voelt zich verward
over de plotselinge actie van de man en het aanbod van de stroper.
Een klein stenen huisje met één vertrek. De stroper heeft een olielamp
aangestoken. Aan de wanden en aan de balken van de zoldering
hangen zelf gemaakte maskers. Allemaal vrouwengezichten, van jong
tot oud. Verder hangen er allerlei wapens. In een hoek ligt een hoop
kinderspeelgoed.
'Geen luxe, wel toereikend,' lacht de stroper. Hij pakt een fles en zet
drie glazen op tafel. 'Zelf gestookt. De moeite waard.' Hij schenkt in.
`Ga zitten.' Ze klinken. 'Daar kunnen jullie slapen,' zegt hij wijzend op
een hoop stro. Ze knikken en drinken een paar glazen. Zo nu en dan
wisselen de mannen ervaringen uit.
De man is met zijn hoofd op tafel in slaap gevallen. De vrouw is
daarentegen door opwinding en drank klaar wakker. Steeds moet ze
naar de vele vrouwenmaskers kijken. Hoe langer ze kijkt, des te meer
de gezichten lijken te leven.
Wil je nog,' vraagt de stroper. Ze knikt. 'Je bent de eerste vrouw hier,'
gaat hij verder, 'die ik niet zelf heb gemaakt.' Hid knikt naar de maskers
en lacht haar toe. 'Ben je bang? Je zegt zo weinig.'
De vrouw schudt langzaam haar hoofd. Drinkt. Ze voelt de drank
door haar lichaam trekken. Een aangename loomheid maakt zich van
haar meester. 'Veel kinderspeelgoed.'
De man maakt een nieuwe fles open. 'Wie verloren heeft, moet zich
wapenen,' zegt hij.
De vrouw staat op en pakt een plastic kinderzwaardje dat boven op
de hoop ligt, strijkt het langs haarmond en legt het weer terug. Ze kijkt
naar de stroper, glimlacht.
Wegdoezelend in het stro voelt ze de stroper naderen. Ze herkent zijn
lichaamsgeur en hoort hem ademen. Als ze haar ogen opent, zit hij op
z'n knieën voor haar, het plastic zwaardje in z'n handen. Langzaam
strijkt hij ermee langs haar wang. Zijn hoofd is dicht bij het hare. Ze kijkt
hem aan en kan zijn kus niet weerstaan.
`Je hebt verloren,' fluistert hij. 'Neem dit geschenk van mij aan.' Hij
vouwt haar vingers om het plastic. Dan staat hij op en blaast de
olielamp uit. Ze hoort hem de deur uitgaan.

Wit web

Naakt sta ik op een kale gele heuvel. De hitte is immens. De vlakte, die
zich naar alle kanten uitstrekt trilt. De zon nadert haar hoogste punt.
Over een pad dat zich rond de heuvel omhoog draait, nadert een rij
van elf kleurig geklede vrouwen. Op hun hoofd dragen zij driehoekige
zilveren kapjes, die blikkeren in het licht. Als ze dichterbij komen, zie ik
dat het oudere vrouwen zijn, die samen een lint vormen. Elke vrouw
houdt de punt van het korte zwaard van haar voorgangster vast. Aan
hun andere arm dragen zij een schild, waarop een versierde cirkel is
afgebeeld.
Zij lopen om mij heen. Een van hen legt een identieke uitrusting voor
mijn voeten in het zand. De vrouwen gaan zwijgend in een kring rond
mij zitten. Voorzichtig trek ik de kleren aan en wacht. Ze staan op en
kijken mij verwachtingsvol aan.
'Ik weet niet...'
`Je weet het, je weet het,' zingen de vrouwen in een herhalend ritme,
dat met een zachte slag van het zwaard op het schild wordt
aangegeven. Een paar maal probeer ik aarzelend te vragen, te
spreken, en telkens moedigen de vrouwen mij aan. 'Toe, toe p ' Soms
tegelijk, soms elkaar afwisselend.
Gepakt door het ritme begin ik mee te slaan. Op dat moment komen
zij in beweging en vormen opnieuw een lange rij. Ik sluit me bij de
achterste aan. Het bewegende lint vervlecht zich in allerlei vormen.
We neuriën. Dan slaakt de voorste vrouw een schrille kreet, die van de
een op de ander naar achteren toe wordt doorgegeven. Als ik
schreeuw, draaien zij zich abrupt om. Ik volg en geef nu de vormen
aan. Op m'n volgende schreeuw draait iedereen zich weer om. Nu
volgen de kreten elkaar sneller op, het looptempo wordt hoger en het
lint draait zich steeds strakker om mij heen. Plotseling geven alle
vrouwen tegelijk een slag op het schild en steken in een snelle
beweging hun zwaard tot vlak bij m'n hals. Ik val neer. Doodse stilte.
Slepend beginnen zij een prachtig lied te zingen. Ik open m'n ogen en
zie de vrouwen met hun rug naar mij toe weer in een kring om me heen
staan. Ik sta op en neem de opengelaten plaats in.

Speeluur

De schemering van een zonnige dag. De zon staat laag, de lucht is
leeg, bomen tekenen lange zwarte figuren op de gazons. Een vrouw en
een man lopen een grote heuvelige weide op. Zij zijn de enige
bezoekers op dit uur. Het ruisen van de bomen en verre stadsgeluiden
maken de stilte tastbaar.
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Een groot beeld van een man, gekroond met hoorntjes, en een
vrouw, die hoog op een bankje zitten, werpt zijn schaduw ver vooruit.
Bij beiden is een fors oog door het hoofd geboord. Het paar nadert het
beeld en wordt door de schaduw ervan opgezogen. Omringende
bomen geven de weide een grillig lijnenraster als grens.
De man staat met zijn rug naar de stenen sokkel toe en kijkt naar de
vrouw. Zij kijkt naar hem en wil wat zeggen. Maar ze zwijgt. Versteend
staan ze tegenover elkaar.
Hij: Ik bewoog. Jij wilde niet meer bewegen. Hard werd je in m'n
handen.
Zij: Dat moment van herkenning wilde ik vasthouden. Ik wilde niet
meer veranderen. Voor altijd wilde ik bevriezen, verstenen met
jou. De koning en koningin van dit park zijn: de herinnering van
anderen aan een liefde zonder einde.
Hij: We kunnen niet, nooit samenvallen. Alleen uitwisselen.
Zij: Ik had niet de moed deze liefde te leven. Ik had niet de moed te
leven. Bang, zolang ik me geen beeld van het gebeuren heb
gevormd. Steeds sneller knip, plak en pas ik de snippers aan
elkaar, maar telkens nemen zij mij mee in een nieuw verhaal, dat
altijd anders is, dat nooit eindigt. Het maakt me onrustig, op een
vrolijke manier. Mogelijk...
Hij: Daar heb ik geen idee van. Je...
Zij: Maar als ik aan jou denk l Mijn god. Het is alsof je al dood bent, zo
leveloos als dat beeld is.
De vrouw haalt vanonder haar jasje een plastic speelgoedzwaard
tevoorschijn.
Zij: Voordat ik je ontmoette, wist ik al wie je was. Ik, mijn lichaam was
klaar voor je. Je was in me gekerfd, met dit mes.
Ze trekt het zwaardje en reikt het hem aan. De man pakt het niet aan.
Hij: (snel) Het is het mes van een ander.
Zij: Het is van niemand, maar het snijdt me als ik praat, als ik luister.
Het doet me pijn.
De man doet een stap naar voren.
Hij: Kus me.
Kus me, ik begeer je. Nu.
Zij: Mijn begeerte naar jou ligt als een verzonken eiland in een zee,
zo ver.
Hij: Kom, kus me.
De vrouw draait rond de man, betast, streelt hem even. Dan neemt ze
weer afstand. Kijkt. Opnieuw hetzelfde ritueel. In het park is het
inmiddels windstil, de stilte dwingend. Op zijn hoede volgt de man haar

met zijn ogen. Dan lacht hij. Langzaam kleedt hij zich uit, z'n hemd, z'n
broek. Naakt staat hij in het avondlicht en gaat op zijn rug in het gras
liggen. Zijn ogen zijn gesloten.
De vrouw heeft oplettend toegekeken en laat haar blik over zijn
lichaam gaan. Uit het plastic zwaardje trekt zij een flonkerend mes. Ze
loopt naar hem toe, hurkt, schuift langs z'n benen omhoog. De man
ontspant zich. Zijn eerder samengeknepen handen liggen nu open
langs zijn lichaam. Ze zet de punt van het lemmet op zijn linkerborst. Hij
opent zijn ogen.
Zij: Ik wil me niet meer in jou verliezen, ik...
Ze drukt het mes beheerst maar beslist in zijn hart. De man maakt een
krampbeweging en blijft dan doodstil liggen. Het mes uit zijn lichaam
trekkend staat zij op en steekt het naast hem in de grond.
Zij: Misschien had ik je moeten vragen weg te gaan. Ik heb het niet
gedaan en je bleef, als een offer aan mijn verlangen dit park te
verlaten, zonder jou, zonder wie dan ook...
Ze huivert en loopt uit de schaduw van het beeld vandaan over de
weide naar de uitgang van het park.

Het verhaal 'Nachtduivel' won de literaire prijsvraag
ter
9 van de VVAO, uitgeschreven
9
gelegenheid van het congres 'Vrouw, Macht, Strategie',
gehouden opP 9 maart 1985
9 9
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84 TWEE REACTIE S

Twee redactieleden geven een kort commentaar op het pamflet van
Anja Meulenbelt dat zij schreef als antwoord op Carla Brunotts
analyse van Anja Meulenbelts roman 'Alba'. Het pamflet is getiteld: 'In
het huis van onze moeder zijn vele kamers. Opmerkingen over
feministische literatuurkritiek', met een voorwoord van Elly de Waard
(Van Gennep, Amsterdam, 1985).

Commentaar uit de zijkamer - Carla Brunott
Op het pamflet van Anja Meulenbelt dat zij schreef als reactie op mijn
analyse van haar roman 'Alba' wil ik hier in het kort reageren. Hoewel ik
mij ervan bewust was in een hachelijke situatie te belanden, vond ik
het toch geoorloofd om de schrijfster en de ik-persoon uit de roman
met elkaar te vereenzelvigen, omdat het werk en de feministische
activiteiten van de auteur mij redelijk bekend zijn.
Ik ben geen literatuurcritica maar heb een politiek commentaar
geleverd op díe passages die handelen over vrouwen en vrouwenbeweging, en die door hun oppervlakkigheid en eenduidigheid mij zeer
verbaasden omdat zij uit de pen van een doorgewinterde feministe
kwamen. Dat ik mij door deze zeer persoonlijke visie ongewild op het
terrein van de literatuurkritiek heb begeven, had ik niet voorzien, noch
dat dit pamflet zoveel onterechte beschuldigingen en vooroordelen
omtrent mijn persoon zou opleveren. Als Meulenbelt in mijn analyse wil
lezen dat ik dogmatisch zou zijn, haar `excommuniceer', lesbische
liefde superieur acht aan heterorelaties, als zij meent dat ik zit te
wachten op een roman waarin ideale vrouwspersonen schitteren, of
haar beoordeel op grond van haar liefde voor een man, als zij denkt dat
ik haar verbied om kritiek te hebben op de vrouwenbeweging, dan zijn
die uitspraken voor haar verantwoording. Ik vind het zonde van mijn
energie om mij tegenover dergelijke nonsens te verweren en laat
graag aan de kritische lezeres/lezer over om haar beweringen op hun
waarde te toetsen.

Nadat ik het boek achteraf nog eens grondig heb doorgeworsteld en
me voor die gelegenheid heb onderworpen aan de norm om auteur en
ik-persoon te scheiden, kom ik tot dezelfde conclusie. Meulenbelt
heeft een boek geschreven met vrouwvijandige passages die mij in
ieder geval hebben gekwetst. Jammer vind ik dat zij haar eigen
opmerking 'om de pijn die vrouwen elkaar aan kunnen doen serieus te
nemen maar niet te snel te vertalen in ideologie en in veroordelingen'
(pag. 32), niet op mijn kritiek heeft toegepast. Daarnaast vind ik de
inhoud van het pamflet op een aantal punten de moeite waard om te
gebruiken als uitgangspunt voor verdere discussie over feministische
literatuurkritiek.

Overdressed - Ineke van Mourik
`Zoals u weet, verbreidt hij bidvoorbeeld het gerucht, dat ik homofiel zou zijn, terwijl dit
gehele motief slechts in mijn werk staat ter bevordering van de verkoop Hij (Hermans) is
- echt Nederlands -volslagen symboolblind, en denkt dat de ik van een roman identiek
is aan de auteur'
(Gerard Reve, Brieven aan geschoolde arbeiders)

Van iemand als Anja Meulenbelt verwacht je, op grond van haar
ervaringen in en met de vrouwenbeweging en haar lesbische relaties,
en zeker als er literaire pretenties bijkomen, meer dan de oppervlakkigheid en eenduidigheid die zij hierover in haar roman 'Alba'
tentoonspreidt.
Zoals je van een romanfiguur kunt zeggen dat zij een `flat character'
heeft, zo zou je dat ook kunnen zeggen van bepaalde gebeurtenissen.
Natuurlijk mag er lelijk worden gedaan over `de' vrouwenbeweging,
maar als nergens uit blijkt hoe alles zo gekomen is, wie wat deed en
waarom, dan is het beschrevene op zijn minst plat.
Als je als lezeres zou kunnen meevoelen (of die gevoelens nu
aangenaam of onaangenaam zijn), waardoor de dingen zijn zoals ze
zijn; als vorm, stijl en taalgebruik dat bij je kunnen oproepen, dan is er
sprake van literair talent. Als er alleen maar platitudes ter tafel komen,
dan is dat op zijn zachtst gezegd teleurstellend.
Je kunt het beter laten als je iets nog niet goed literair kunt
verwoorden of zoals Renate Dorrestein ooit deed, een heel manuscript
weggooien omdat zij zich wel degelijk realiseerde dat een tekst niet in
een vacuum valt, maar dat die op verschillend niveau zal worden
gelezen. Een gezonde vorm van zelfcensuur
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In haar pamflet gee ft Meulenbelt aan dat de scheidslijn tussen de
feministe en de auteur een dunne is, maar zij weet er toch niet goed
raad mee. Zo schrijft zij op pagina 18: 'Had ik een rechtvaardiging
willen schrijven voor mijn werkelijke gedrag in het echte leven dan had
ik een ander boek geschreven. Ik had dan bijvoorbeeld de relatie van
de ik - figuur met Martha niet zo summier beschreven en meer laten
zien van wat zich al aan moeilijkheden tussen vrouwen af kan spelen
ook zonder dat mannen verschijnen aan de horizon.'
Moet ik nu uit deze opmerking concluderen dat Meulenbelt de
relatie met Martha niet heeft uitgediept omdat dat anders de suggestie
van rechtvaardiging zou wekken? Als dat waar is dan kijkt Meulen belt
toch meer dan zij zelf vermoedt met de ogen van een feministe dan van
een literair auteur. Het gaat niet om wat je schrij ft maar hoe je het
schrij ft . Monika van Paemel, die zij op pagina 34 instemmend citee rt ,
zegt: 'Natuurlijk zul je in mijn boeken dezelfde thema's (over
vrouwenemancipatie) weervinden, maar een literaire tekst is
meervoudig.' (cursivering van mij, IvM). En daar ontbreekt het, mijns
inziens, nu juist bij Meulenbelts `Alba' aan.
Meulenbelt zegt dat het autobiografische in 'Alba' aanwezig is maar
door de discussie op hoog literair niveau te gaan voeren, tilt zij de
verantwoordelijkheid voor haar teksten naar dat van de literaire
vrijheid. Zij schraagt haar betoog dan met een uitgebreid citaat van
Andreas Burnier (pagina 13/14). De literaire vrijheid ontslaat haar
echter niet van verantwoordelijkheid als literair auteur.
Hoe minder biografisch je schrijft, hoe minder de zelfcensuur een rol
speelt. Of zoals Burnier ook ergens heeft gezegd: De puur verzonnen
bellettrie is de intiemste aller biografieën.' Zoals een droom die je
argeloos vertelt voor de goede luisteraar een onbewuste laag kan
blootleggen. Maar als die luisteraar die interpretatie vervolgens aan je
voorlegt dan kun je die altijd als niet welgevallig opzij schuiven want
'bewijzen' in strikt materiële en rationele zin zijn er niet.
Meulenbelt is een beginner op literair gebied en maakt in haar boek
'Alba' beginnersfouten. Daar is niets op tegen en daarvoor moeten we
haar zeker, zoals Elly de Waard in haar inleiding opmerkt, 'the benefit of
the doubt' geven. Maar Meulenbelt kan haar identiteit als feministe en
als literair auteur nog niet zodanig verenigen / uit elkaar houden dat er
helderheid ontstaat zoals bij een meer ervaren literair schrijfster als
Monika van Paemel. Om je dan bovendien te wagen aan een pamflet
over eigen werk maakt de zaak nog ondoorzichtiger.
In het voorwoord zegt Elly de Waard dat het haar is opgevallen dat
feministische vrouwen, wanneer haar dit uitkomt, de ideeën van

mannen overnemen. Zoals mannelijke critici als de inhoud van een
boek hen niet bevalt het boek afdoen met het de vorm betreffende,
kwalitatieve oordeel: het is slecht. Nu is het opvallend dat het pamflet
niet over dat soort kritiek gaat maar slechts over één kritiek, die van
Brunott die haar oordeel juist niet baseert op vorm maar de inhoud die
haar interesseert omdat zij de wereld van vrouwen belangrijk vindt.
Brunott draaft door in haar vermenging van auteur en ik-persoon en
haar conclusies, hoewel het 'bewijs' van haar ongelijk even moeilijk
kan worden geleverd als Meulenbelts gelijk. In het pamflet is
Meulenbelt als polemiste goed op dreef en heeft zij kwaliteiten
waarvan ik zou wensen dat zij ze ook op literair gebied had, maar zij
doet afbreuk aan haar betoog door haar literair zwakke boek `Alba' en
één reactie daarop als uitgangspunt te nemen. Om als beginnend
literair auteur de ongeschreven wet, om niet op je critici te reageren, te
overtreden, is riskant.
Het pamflet van Anja Meulenbelt gaat voor mij gekleed in smoking,
maar zit in plaats van in het tweesterrenrestaurant in het eetcafé.
Overdressed.
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Medewerksters
Ina Bouman (1936). Schreef sinds 1958 gedichten maar publiceerde
ze - tot nu toe - niet. Ve rt aalt, schrijft, redigee rt . Was een van de
oprichtsters en medewerksters van 'Serpentine'. Schreef met twee
andere vrouwen het radiospektakel `Lilith'. In november 1985 verscheen van haar 'Dames aan de Maas', (Van Gennep, Amsterdam),
een soort thriller.
Nelle Morton (1905). Geboren in Sullivan County, Tennessee, in een
presbyteriaanse gemeenschap. Studeerde theologie aan de New
York Theological Seminary en de Universiteit van Genève. Inmiddels
emerita hoogleraar van de Drew University aan de Theologische
faculteit. Heeft een lange en gevarieerde carrière achter de rug en
woont nu in een inspirerende gemeenschap in Claremont, Californië.

Marian Papavoine (1956). Heeft zich elf jaar in de theologie
bekwaamd. Is Vriendin. Geeft les. Scriptie geschreven met als titel
`Kaders scheuren, spiegels breken. Ruimte maken in wetenschap,
macht en taal. Een feministisch theologische studie'. Sindsdien driftig
op zoek naar de volgende plek.
Annelies Passchier (1955). Neerlandica. Momenteel werkzaam als
freelance journaliste-redactrice. Publiceerde over fotografie in 'De
Waarheid' en over film in 'Skrien'. Presenteerde in juni 1985 samen
met Margot de Jager (etsen) het project 'Verdwaalde Lichamen' van
de Rietveld Academie te Amsterdam, een cassette met tien etsen en
zes gedichten.

Rosa Pollé (1953). Ve rt aalster, verslaafde en verdwaasde. Medeoprichtster van en werkzaam bij Lesbische Uitgeverij Furie te Alkmaar.
Riek Weaseling. Geboren 25 november 1914 in Banjoe Baroe
(Midden -Java). Kreeg haar opleiding aan de Rijksacademie voor
beeldende Kunsten te Amsterdam en volgde onder andere lessen bij
Jessurun de Mesquita. In Wenen bezocht zij de vrouwenacademie en
een grafische school. Richtte in 1947 samen met anderen het COC op.
Maar al spoedig (1950) verliet zij deze `mannen'club.

Monique Wittig (1935). Française van geboorte, momenteel levend

in Californië. Subversief schrijfster van een veelzijdig, nog immer
groeiend oeuvre: romans, theaterstukken, literaire en politieke essays.
In het najaar van 1986 verschijnt bij Lesbische Uitgeverij Furie te
Alkmaar de vertaling van Virgile, non'.
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Inhoud nummer 1:
Margret Brugmann, Christa Reinig, een amazone met de pen;
Christa Reinig, Stof en as; Maaike Meijer, De oorlog van de beelden.
Een inleiding tot de poëzie van Adrienne Rich; Dorian Riethaar, Zes
tekeningen; len Dienske, Geleefde werkelijkheid en betekenissen.
Over fenomenologie, vrouwenstudies en spiritualiteit; Christina Maria Quispel en Mart J. Tobi, Waar gisteren; Elly de Waard en Diana
Blok, Strofen; Margret Brugmann, De gebrandmerkte vrouw. Strukturele aspekten van heksenvervolging en de overname van `heks' als
feministische geuzennaam; Dora D., Minnaressen en Motorguys.
Reisbrieven uit de gordel van smaragd.
Inhoud nummer 2:
Elly de Waard, Over Emily Dickinson en de nieuwe tachtigers; Noor

van Grewel, Van vrouwen, tuinen en geheimen; Mary Schoonheyt
en Els Timmerman, Het innerlijk landschap. Veertien tekeningen;
Jules Deckwitz, Zeven gedichten; Ineke van Mourik, De borsten van
mevrouw Lozinski; Chris Voets, Zeven gedichten; Marianne Gossije
en Els Zuurdeeg, Nathalie Sarraute; Nathalie Sarraute, Het woord
Liefde; Roos de Lange, Afscheid. Acht tekeningen; Myriam DíazDiocaretz, Twee gedichten; Ruth Weber, Alles stroomt. Ecriture
féminine in een literaire en culturele context; Dora D., Peruaanse
passie en Canadese kou. Reisbrieven uit de Amerikaanse continenten.
Inhoud nummer 3:

Adrienne Rich, Een politiek van plaats; Willemien Gerstenhauer, Ik
hurk bij je zustertje. Een cyclus gedichten; Chris van der Hoek, Het
labyrinth van Ariadne. Het vrouwbeeld van Nietzsche in de interpretatie van enkele moderne Franse filosofen; Lidy van Marissing, Het
naakt in het landschap; Elsa Wouters -D'haen, Tekeningen.
Inhoud nummer 4:

Bernadette van Dijck en Maaike Meijer, Zwijgen zal ons niet
beschermen. Gesprek met Audre Lorde; Bernadette de Wit, De New
York Women's Salon. Opkomst en ondergang van een feministisch
ideaal; Eugénie de Munck, Twee gedichten; Megchel J. Doewina,
Fragment uit: Het Duikbootmysterie. Roman in wording; Cathar
Wertheim, Grafiek; Dora D., Sisterhoods in Singapore. Godin Guan
Yin en haar vegetarische tantes.

Inhoud nummer 5:

Renée Steenbergen, Romaine Brooks. Een kijkproces; Meryl Altman, Kennis van het Grieks. H.D. en de literatuurgeschiedenis.
Inleiding Ineke van Mourik, De alchemie van de vriendschap; Annettje Dia Huizinga, Cleancut Shortcut, Reklame voor Lucy. Gedichten; Gertrude Stein, Q.E.D. Een fragment. Vertaling en inleiding Marta
Vooren, Het genie voordat het zover was; Jules Deckwitz, Een laatste
kans. Ballade van een huwelijk; Carla Brunott, Is Alba de schaamte
voorbij? Analyse van A. Meulenbelts laatste roman.
Inhoud nummer 6:

Isabel Hoving, Over het beminnen van Dode Heldinnen. Jane Bowles
geportretteerd; Ellen van Eldik, Portretten van Jane Bowles; Julie
Abraham, De geschiedenis van de Player's Boy. Het lesbische werk
van Bryher; Willemien Gerstenhauer, Gedichten; Andreas Burnier,
Evolutie van het bewustzijn; Elly de Waard, 25 Gedichten. Een keuze;
Saskia Wieringa en Sylvia Borren, Nairobi-conferentie: een lesbische luxe?
Inhoud nummer 7:

Amy Clampitt, 7 Gedichten; Elly de Waard, Een debuut als
meesterwerk. Over 'The Kingfisher' van Amy Clampitt; Eef Keijzer,
Mieke van Schermbeek, Over de weerspiegeling van gebouwen in
gebouwen. Foto's van Marian Bakker; Irmgard Busch, Freda Dróes,
Fokkelien van Dijk, Maaike de Haardt en Marian Papavoine, De
Andere/Wereld/Reis van Mary Daly. Het is de lezeres die de tekst
maakt; Mary Daly, Vriendin-nen en vrouwenvriendschappen, Fragment uit Pure Lust; Rosemarie Buikema, Kus uit steen gehouwen.
Gedichten.

Oude nummers van Lust en Gratie zijn nog verkrijgbaar: No 1 en 2
(dubbelnummers) à f 15,- of beide nummers samen voor f 25,-;
vanaf no 3 à f 12,50 (incl. 'porto). Stort het verschuldigde bedrag,
onder vermelding van gewenste nummer(s), op postgiro 3786410
t.n.v. Stichting Lust en Gratie te Amsterdam.
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