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Begin november bracht de Amerikaanse schrijfster May Sarton een
bezoek aan ons land. Zij werd geinterviewd en hield voordrachten
van haar poezie in Den Haag, Nijmegen, Amsterdam, Groningen en
Eindhoven. In haar gedichten speelt de muze een grote rol. Wie is de
muze voor de creatieve vrouw? Is de muze een man, een vrouw? In
Pheme nummer 6 (december 1988) is Wassily Kandinski de mannelijke muze voor de schilderes Gabriele Minter. De schrijfster van het
artikel, Jaqueline Rapmund, merkt hierbij op: 'En waarom zou er
geen mannelijke muze kunnen bestaan?' Toch lijkt de vrouwelijke
muze een grotere rol to spelen, ook in het werk van creatieve
vrouwen. In Lust & Gratie nummer 9 wezen wij reeds daarop in
verband met vrouwelijke surrealistische kunstenaars. Voor May
Sarton is de muze een vrouw en in dit nummer van Lust & Gratie
beschrijft Mary K. DeShazer de verschillende gedaanten waarin de
muze van May Sarton verschijnt.
Van 17 tot 22 oktober vond in Rotterdam het Satisfiction Festival
of Lesbian and Gay Writing plaats. Uit heel Europa waren schrijfsters
en schrijvers gekomen voor lezingen, workshops, toneel- en filmvoorstellingen. Een zeer inspirerende week die zeker, elders in
Europa, een vervolg zal krijgen. Wij publiceren twee bijdragen van
Satisfiction: gedichten van de Italiaanse Sara Zanghi en een artikel
van Pamela Pattynama over het werk van Sjuul Deckwitz.
Verder vindt u in dit nummer van Lust & Gratie gedichten van
Elly de Waard, in de serie tijdgenoten van Gerda van der Krans
interviews met en beeldmateriaal over de beeldhouwster Vera Verkooyen en stijldansdocente Marischka Bours en tot slot een artikel
van Marnel Breure over de waanzin als paradox.
Verloren geliefden, de muze, wanhoop, alcoholgebruik, stijldan-
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sen, schaatsters en duiksters, de maskering van het lesbische, u vindt
het allemaal in dit fraaie lentenummer. Mocht u nog geen abonnee zijn
dan is 1989 een goed jaar om dat alsnog to doen. Wij hebben uw steun
permanent nodig!
Wij danken het Prins Bernhardfonds hartelijk voor de financiele
bijdrage aan het full-color lustrumnummer 19.
De redactie

rectificatie
Per abuis zijn in nummer 20 van Lust & Gratie de ondertitels bij de
pagina's afbeeldingen van Karin Daan weggevallen. p. 82 schetsboek
fonteinen, p. 83 ontwerpschetsen voor het ginkgoplein Nederlandse
ambassade Tokio 1988, p. 84 rococo beelden in Veitshochheim (Duitsland), `Jongen in tuin' Portugese fresco, p. 85 schetsen voor vlindertrappenproject in Soest 1988, p. 86 oliphant, Barry Flanagan / haas op
klok, Barry Flanagan / de boksers, Barry Flanagan, p. 87 het oude
landgoed aan de IJssel, schetsje voor het homomonument, Karin Daan
in Kassel, p. 88 Arnhem – ontwerpschetsen voor een kunstwerk op
een bergje in de immerlooplas 1987, p. 89 Scuola dei Riccio (XVII-sec)
Siena, Palazzo Publico. Mercedes.
De uitspraak `Gelukkige Lucht' die als titel is gebruikt bij het artikel
over Karin Daan is van Karin Daan, de omschrijving echter komt uit
de koker van Gerda van der Krans.
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de wanhoop om een onvindbare identiteit
de alcoholroes
in het werk
van sjuul deckwitz

PAMELA PATTYNAMA

In Surplus nummer 17 betreurt Marianne Peereboom het dat
`een theorie een knellend keurslijf wordt in plaats van een
hulpmiddel om een bepaalde tekst op een nieuwe
inspirerende manier to lezen'. Wanneer krijgen de
theorieen body and soul?
Pamela Pattynama laat zich in het volgende artikel onder
andere inspireren door het proefschrift van Maaike Meijer
De Lust tot Lezen en toont hoe zij is gekomen tot een

lesbische lezing van Niet wachten op ontspanning van Sjuul
Deckwitz, een werk dat zij plaats in een Hollandsrealistische, humoristische traditie in de geest van Annie
M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt. Hoe staat het nu met de
verhulling en maskering van het lesbische?
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Voor het Internationale Symposion Satisfiction dat in oktober plaatsvond in Rotterdam, vroeg men mij een overzicht te geven van de
ontwikkelingen in het lesbisch schrijven van de laatste twintig jaar.
Het publiek bestond voornamelijk uit mensen die nieuwsgierig waren
naar mogelijke antwoorden op de vraag naar de aard van `lesbische'
dan wel `homoseksuele' testen. Het merendeel las geen Nederlands en
was niet op de hoogte van schrijftradities alhier. In de twintig
minuten die de lezing mocht duren zou een ontwikkelingsschets
neerkomen op namen en titels en ook al gaat het in de Nederlandse
literaire lesbogeschiedenis niet om duizelingwekkende aantallen, ik
zou toch niet verder kunnen komen dan een inventariserend rijtje.
Niet alleen saai maar ook dubieus: een inventarisatie zou een aantal
zeer verschillende tekstssoorten in een lesbisch paradigma bijeen
brengen zodat in twintig minuten tijd 'het Lesbisch Paradigma van de
jaren zeventig en tachtig in Nederland' uitgevonden zou worden. Om
deze valkuil te vermijden, beperkte ik mij tot de bespreking van een
werk waarop verschillende leeswijzen zijn toe te passen, zodat
uitspraken over tekstuele strategieên aan sociale contexten gekoppeld konden worden. Ik koos hiervoor Niet wachten op ontspanning
van Sjuul Deckwitz', een werk dat te lezen is als sociaal tijdsdocument
waarbij de representatie van de lesbische positie in de maatschappelijke werkelijkheid centraal staat. Niet wachten op ontspanning vraagt
ook om een (inter)tekstuele benadering, zodat ik na kon gaan via
welke strategieen 'het lesbische' is ingeschreven.
Het volgende stuk is een vertaling van de lezing aldaar die ik voor
deze gelegenheid, alhoewel niet in extenso in haar theoretische
context heb geplaatst.
Dancing
Zo is ons geen moeite teveel, om
voort te kunnen gaan. Wij zijn daar.
Het mocht knellen, het mocht steken, ons
arme lichaam – en ook is daar nog ons hoofd!
op de toren van ons lichaam. Maar,
wij zijn daar. Wij vragen te dansen
een meisje.
Bovenstaand gedicht staat ongeveer in het midden van Niet wachten
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op ontspanning (p. 55) als onderdeel van een burleske diversiteit van
tekstsoorten: proza, poezie, theater, reclameslogans, pentekeningen
en moralistische essays, gepresenteerd in een gefragmenteerde layout. De verschillende genres zijn niet scherp van elkaar onderscheiden, wat onderstreept wordt door de inconsistente lay-out; deze voegt
het visuele aspect toe aan het talige en vervormt de vormen. De
lezeres nog niet bekomen van de gealfabetiseerde levensvisie van Alie
Snoek moet zich wel afvragen of de daaropvolgende gedichten wel
als serieuze lyriek zijn op te vatten:
A = aandacht B = bezit C = cement van het huwelijk D = Drank kan
in een huwelijk een gezellige factor zijn. Je kookt iets fijns, en geeft er
een wijntje bij. Je krijgt bezoek, en schenkt een likeurtje (bijvoorbeeld
Snoeks 'Arnie de Pralines'). Drank kan ook een ongezellige factor zijn,
als er onmin is. De een drinkt dan wat meer dan de ander, en de ander
kan dan 's nachts luisteren naar de geluiden uit de badkamer. Jannie
heeft er een handje van, ongemerkt toch meer te drinken dan ik goed
voor haar vind.
Niet wachten op ontspanning verscheen in 1985 en bevat een nieuwe
ordening van oud en recent werk van Deckwitz. Terwip de jaren
zeventig in Amerika een groot aantal coming-out stories voortbrachten en terwijl Monique Wittig in Frankrijk een ecriture lesbienne
creéerde, ontwikkelde Sjuul Deckwitz een neoromantisch genre dat
uitermate Hollands-realistisch en Amsterdams-lesbisch aandoet. De
adaptatie van een typisch Hollandse literaire stip maakt dat men zich
vagelijk op vertrouwd terrein waant. Ik doel met `typisch Hollands'
op de stip van auteurs als Annie M.G. Schmidt, Simon Carmiggelt en
op die van een andere populaire schrijver, Kees van Kooten. Misschien
is het een verrassing dit gezelschap verzameld te zien, maar hun werk
heeft wel degelijk iets gemeenschappelijks. In hun verschillende
schrifturen staat, om het zo algemeen mogelijk uit te drukken, de
alledaagse botsing centraal tussen de enkeling en de onverschillige
samenleving waarbij de humor als expressieve strategie is ingezet.
Bovengenoemde schrijvers benaderen de tekortkomingen van het
individu en van de samenleving met een soort vertederde compassie
gekoppeld aan een stevig wantrouwen ten opzichte van diezelfde
mens en wereld.
Sjuul Deckwitz transformeert deze hoogst populaire conventie
van Hollands-humoristisch schrijven in een specifiek lesbische hu-
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mor, waarmee ik niet wil zeggen dat elke lesbolezeres zich aangesproken zal voelen. DesonSkoek's
danks is Niet wachten op ontspanning te plaatsen in en lesbisch gecodeerde traditie en noem ik
de tekst lesbisch. Deze uitspraak zal ik moeten
verantwoorden, alhoewel dit niet de plaats is
om de problematiek van de lesbische tekstualiteit uitgebreid te behandelen. Hoe kom ik erbij
Niet wachten op ontspanning een lesbische -Halva,
Ii k ea, fr.......
tekst te noemen? Met welke maatstaven begrens ik het lesbische in een tekst? Welke vooronderstellingen spelen hierbij een rol? In de
moderne literatuurwetenschap is het ten streng- . Sttoek/P 0
ste verboden biografische gegevens aan te dragen als bewijsmateriaal. En hoewel ik vind dat Rozeitietriptie
die strengheid niet altijd effectief is en met name
bij de speurtocht naar het `lesbische' al te rigo- 5alledroorn
reus is, ben ik in dit geval van mening dat DillepriNse5
gebruik maken van mijn bekendheid met Deckcc' 1.1 keu ik
witz haar levenswandel niet verhelderend zal
um- it iyurifinpe,
werken.
es al,
De thematiek van de tekst is in het verleden
en ook nu nog wel als van doorslaggevende 1%r 0U Vivitg,
betekenis gezien bij het bepalen van het lesbiIN u !.......
sche gehalte. Kate Stimpson (Skin, blood, breast, bone)2 bijvoorbeeld koos daarbij de vleselijke omgang als definitorisch principe en Adrienne Rich (lesbisch continuum) nam `gedeelde
levenservaringen door de eeuwen heen'. 3 In
Stimpsons uitgangspunt is seksualiteit te beperkend, dat wil zeggen genitaal opgevat en als we
het genereuze standpunt van Rich zouden innemen blijkt een zeer groot aantal teksten onder
de noemer `lesbisch' te vallen die met dezelfde
argumenten `vrouwelijk' te noemen zijn.
Goed, noch biografische gegevens van de
auteur, noch haar intenties, noch thematiek
kunnen dienen als uitsluitend criterium. Maaike
Meijer introduceert 'de mobilisatie van een lesbisch interpretatiekader' in de pas verschenen

............01.
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handelseditie van haar proefschrift De lust tot lezen. 4 Door dit
interpretatiekader in te zetten bij het lezen zouden lesbische betekenissen aan een tekst worden toegekend zonder dat er gelet hoeft te
worden op zogenaamde objectieve teksteigenschappen. Mijn voorlopige hypothese is dat het lesbische van een bepaalde tekst geactualiseerd wordt in het dynamische leesproces, om precies te zijn in de
dialectiek van de herinnering van de 'lesbische' lezeres enerzijds en
teksteigenschap anderzijds.5
Dat betekent kortweg dat ik aanneem dat de grenzen van het
lesbische niet alleen te bepalen zijn door het interpretatiekader van de
lesbische lezeres maar ook, en in even sterke mate door tekstualiteit.
In mijn interpretatie van Niet wachten op ontspanning, laat ik mij dus
behalve door mijn herinnering aan lesbische ervaringen sturen door
`lesbische (inter)teksttekens'. Zoals elk ander schrijven is Niet wachten op ontspanning volgens bepaalde codes en technieken gestructureerd. De codes die verweven zijn in deze tekst zijn specifiek in de zin
dat zij sporen, tekens achterlaten die Niet wachten op ontspanning
interpretabel maken voor een lesbische lezing. Behalve dat zij een
specificiteit bezitten, vormen de tekens ook een conventioneel systeem: sinds Sappho keren steeds bepaalde constructies en woorden
terug die (maskerend) verwijzen naar het lesbische.' Zij vormen als
het ware een geheimtaal die slechts door ingewijden te ontcijferen is,
door hen die de codes 'weten' en de maskerende signalen opvangen.'
Vooral bij het interpeteren van teksten die het effect van het grote
taboe hebben ondervonden heeft de analyse veel weg van 'Het
Geheim Ontsluierd!'. Echter de sporen zijn sporadisch: het lesbische is
,..,
C admeeit"44 3 \-- ____
.....
Jitoek',5

•Lesboz1 '5 '
9
vol ker.: vol
N I COTI NC

/Ua,tut, kork
a44411/0
25 voor 2..56
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immers vooral dat wat verzwegen is, dat wat de geschiedenis verborgen houdt omdat lesbische seksualiteit niet of als perversiteit in de
verschillende discoursen is opgenomen. De teksten refereerden dan
ook aan eenzaamheid, dronkenschap, noodlot, lijden, zelfvernietiging,
en naar het verstoppen van het zelf en van seksualiteit. 8 Pas de laatste
twintig jaar lijkt het zwijgen over de lesbische liefde doorbroken te
worden. De jaren zeventig en tachtig brachten een nieuw en vitaal
élan. Tijdens de tweede feministische golf ontstonden binnen de
stadsculturen op verschillende plaatsen in Amerika en Europa lesbische subculturen die een groot effect hadden op het zelfbewustzijn.9
Het lesbisch-radicalisme maakte een Bind aan het isolement, opende
kasten, vereenvoudigde dubbellevens, beleefde de sluiting van de
butch-femme bar Tabu in de Amsterdamse Leidsekruisstraat en een
lesbisch luilekkereiland leek in het verschiet te liggen. In het verlengde daarvan verschenen er steeds meer teksten op de markt waarin
zich een andere beeldvorming manifesteerde. Een realistisch schrijven waarin de representatie van lesbische identiteit centraal stond en
waarin lesbische personages zelfbewust werden verbeeld op een
wijze die een makkelijke identificatie tot stand bracht.
Maar betekende deze snelle kentering van onderdrukking en
taboe naar representatie en openlijk uitkomen een wezenlijke verschuiving? Ligt het ontsluierde geheim op straat nu de noodzaak is
verdwenen om het lesbisch verlangen te verstoppen of het in code
over te brengen? Verdween de verhulling en maskering in de tekst
met het verschijnen van identificerende verbeelding?
Vanuit deze vraagstelling heb ik Deckwitz' werk gelezen. Niet
wachten op ontspanning staat aan het voorlopige einde van een
ontwikkelingsgang. De getourmenteerde tonen die Radclyffe Hall en
Anna Blaman hebben laten doorklinken zijn langs de vanzelfsprekendheid van Andreas Burnier en de radicale `pottenidento' verschoven naar de opgewekte galgenhumor van Deckwitz. Haar metaforen
verwijzen naar het concrete leven van een moderne lesbo in Amsterdam – dat problematisch is – maar hebben niets van doen met het
eenzame en fatale lot van de `verkeerde vriendschap'. 1° Ook bezigt
Niet wachten op ontspanning niet de taal van 'pot ontmoet pot', noch
is het het beschaafde lijden van een damesdichter, integendeel:
Toujours... fumez... Lezbozy, cigarettes intoxicant.
Snoeks fortissima bloedvieux.
Wat Deckwitz doet is iets heel anders, ze herneemt het eeuwenoude
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verhaal van de enkeling die zich in de sociale orde dient in te voegen
en plaatst de geschiedenis in een context van lesbische differentie.
Haar uitgangspositie is het conventionele en triviale genre dat zich op
een vrouwelijk leespubliek richt, zoals de feuilleton in het damesblad,
ze gebruikt de levenswijze taal van het Amsterdamse volkstheater en
buigt taal en genre om met behulp van de sensatiezucht van het
zondagsblad tot geschikte media voor haar eigen taalspelletjes. Niet
wachten op ontspanning voert een tekstuele oorlog enerzijds tegen
het conventioneel-vrouwelijke zelfmedelijden en gezeur en anderzijds
tegen de sociale druk van de normaliteit, metaforisch uitgedrukt in de
normaliteit van sociaal drinken. (Bent u een eenzame thuisdrinker?
WIENS probleem is dat? NIET HET UWE! Laat maar praten! Stokerijen
Snoek.) De thematiek is doodgewoon om niet te zeggen banaal: het
gaat over het huwelijksgeluk en drinken, over onbeantwoorde lief de
en drinken, over vrouwelijke fysieke ongemakken en drinken. Het
soort dingen dat een middle-class huisvrouw uit een slaapwijk met de
buurvrouw zou bespreken bij een glaasje sherry. Maar Deckwitz
keert de banaliteit binnenstebuiten en de platitudes gaan een absurd
effect sorteren doordat begrippen met een lesbische ref erentialiteit
zijn geplaatst in een context van volkswijsheden. Ze speelt met
lesbische clichés en fantasma's maar de verbeelding is niet helemaal
uitgespeeld. Er wordt iets achtergehouden en na verloop van tijd gaat
de lezeres zich ongemakkelijk voelen bij de gruwelijke opgewektheid
die het werk doortrekt. Wat bij eerste lezing een beeld geeft van koele
vastberadenheid en distantie krijgt geleidelijk aan een geheel andere
toon wanneer de woorden doordringen. Onder elk grapje broeit iets.
Deckwitz' stiji van ironie en cynisme blijkt iets verborgen te houden:
identiteit, twijfel, emotionaliteit, passie.
Zoals een geheime drinkster haar flessen verbergt, zo verbergt de
tekst de hartstocht.
Om terug te komen op de vraag die ik mij stelde: Terdween de
verhulling en maskering in de tekst met het verschijnen van identificerende verbeelding?' Het schrijven van Sjuul Deckwitz onthult ons
dat de traditie van het lesbische schrijven, maskering, verborgenheid
en geheime tekens nog steeds leeft, ondanks het openlijke bekennen
tijdens de tweede feministische golf. In deze tekst signaleren de codes
en metaforen echter niet langer het verstoppen of ontkennen van het
lesbische maar zij verhullen lesbische hartstocht en verlangen als
beschermende maatregel. Door middel van het bespotten en minimali-
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seren van elk groot gevoel maskeert Deckwitz' tekstualiteit lesbisch
verlangen als om het to behoeden voor de banale realiteit van het
alledaagse leven.
En de metafoor voor deze behoedzame verhulling is die lichte
roes die de geest bedwelmt na de derde of de vierde of de vijfde
`Snoek's Rozemarijntje Saliedroom Dilleprinses – De likeur voor de
moderne vegetarische Vrouw van Nu'.
1. Sjuul Deckwitz, Niet wachten op ontspanning. Amsterdam (De Bonte Was) 1985.
2. 'Zero Degree Deviancy: The Lesbian Novel in English', in: E. Abel (ed.), Writing
and Sexual Difference. Sussex, 1982, p. 244.
3. Adrienne Rich, `Gedwongen heteroseksualiteit en lesbisch bestaan', in: Socialisties-Feministiese Tehsten 6, pp. 44-80. Amsterdam (Sara) 1981. Vertaling door
Pamela Pattynama van 'Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence'.
4. Maaike Meijer, De Lust tot Lezen. Nederlandse Dichteressen en het literaire
systeem, p. 247. Amsterdam (Van Gennep) 1988.
5. Zie ook mijn artikel `Lezen op de wilde weg', in: R. Knorringa, A. Burger, J.
Bossinade (eds.), Uitgesprohen niet uitgepraat. Amsterdam (Vrouwenstudies UvA)
1987, pp. 59.71.
6. Elaine Marks, 'Lesbian Intertextuality', in: Stambolian /Marks (eds.), Homosexualities and French Literature: Cultural Contexts, Critical Texts. Ithaca, 1979, pp.
353-377.
7. Zie bijvoorbeeld Marita Keilson-Lauritz, 'Masks and signals – textual strategies of
homoeroticism', in: Homosexuality Which Homosexuality. Congrespapers Literature and Arts Vol. 1, pp. 168-180.
8. Zie o.a. Myriam Everard, `Galerij der vrouwenliefde. "Sexvariant Women" in de
Nederlandse literatuur 1880-1940". In Homojaarboek 2, pp. 80-113.
9. Zie voor een beeld van de Amsterdamse subcultuur van de jaren zeventig en
tachtig mijn artikel `Lesboo Deperadoo', in: Lover 1982/1, pp. 19-23, In dit artikel
interpreteer ik Deckwitz' werk voorafgaand aan Niet wachten op ontspanning als
`een diabolische kritiek op de samenleving'.
10. Ontleend aan Anja van Kooten Niekerk en Sacha Wijmer, Verheerde Vriendschap.
Lesbisch leven in de jaren 1920-1960. Amsterdam (Sara) 1985.
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gedichten
SARA ZANGHI

De dondersteen
In de sinaasappeltijd
zie ik weer dat kleine
rossige hoof d
tussen de kleuren van de citrusvruchten
de dondersteen
altijd balancerend op een muurtje
op een dak een tak
het meisje dat nooit viel
alsof haar handen wind waren
haar kinder-kat-voetjes altijd elders
altijd op pad tussen andere
mensen, bomen dieren
zei ze alleen maar nee
alsof van de mensentaal
haar geen andere woorden bereikten
het meisje dat nooit bij de naam werd genoemd
woonde op een klip
dacht aan de dagen van wachten
begreep dat de legende
haar geschiedenis had uitgewist
eindigde als de vogels
die sterven in hun vlucht
of in slaap vallen en neerstorten
onzichtbaar hun traject
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Omdat de kring rond is
(de gebogen lijnen van prehistorische graffiti!)
droom ik van de schoot
en de zachte vrucht van de borst.
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Je hebt de baret van Querelle gepikt
je neemt grote stappen
en sleept me van nachtclub naar nachtclub.
1k hervind de imaginaire ruimte
waar ik je woordeloos ontmoet
nu ik op de dunne draad van het mogelijke
heb geleerd wat lichtheid is.
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Je moet niet vergeten
dat het grote huis is afgebroken
dat de geglazuurde tegels
onder de grond niet meer
zo blauw zijn als 's nachts
de lege kamers
het hoge gewelf.
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Lijf aan lip
Bedenk eens, vader,
wat een kracht er nodig was
zonder en tegen jou.
En nog scherp je je messen in het donker
en sluip je om me heen.
Ik weet het. Ik heb
je bewind de oorlog verklaard.
En zo'n rebel
had je niet verwacht.
Je hebt je machtige schaduw
voor mij uit geworpen
en de armen die mij beschutten
een zwaard in de handen gestopt.
Een onbeduidende lief de
heb je me zelfs ontzegd
met een ritme van leer
het vel van mijn benen geslagen
En je zit achter het oog
dat scheef de wereld in kijkt
en ik heb geprobeerd
me met jouw oog to zien.
Ik heb de inzet verhoogd
mijn weg gekozen.
Ik heb hoog spel gespeeld
ben in het bed van mijn moeder gegaan.
In een gevecht met vlijmscherpe mesjes
onzichtbare steken
nooit gestoken
kruislings en recht
diep in jouw borst verzonken
doorboord in mijn buik.
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Je deed alle deuren op slot
je achtervolgde mij in mijn ballingschap
je beloerde mijn kwellingen.
Ik ging niet dood
wilde je laten winnen.
Ik heb afstand gedaan van wat ik had
kan me niet schelen of ze me pakk'en of laten
maar waar je me kwetst troost ik mezelf.
Graaf werkzaamheden
jij wilt van me houden en me vermoorden
maar het teken van nostalgie ben ik kwijt
door zo'n wrede verbanning.
Als oude vijanden nu
kunnen we elkaar recht in het gezicht zien
ik zou bereid zijn als jij het opgaf.
Je bent moe, wil je me zeggen
Ik ben moe van nietsziende
ogen, een vats hart.
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Brief aan de moeder
Ik heb naar je lief de verlangd
als een hond die op het kleed zit te wachten
en steeds vaker verdwijnt om de pijn
zwervend langs de weg
het aan de maan te vertellen in de heldere nachten
van vroeger, toen ik nog kind was en weerloos.
Je bent de smart van mijn leven geweest
want met smart heb ik van je gehouden
op de of stand die ik nam om je te zoeken.
Met smart heb ik je bestaan beweend
toen je er niet meer was — met woede.
Ik kan je leven niet meer afkopen
maar als je me vandaag zou kunnen horen
zou ik je zeggen dat ik een blijde tederheid voel
als ik denk aan de enige keer
dat ik je een stuk uit een operette zag spelen
op een oude mandoline.

Vertaling: Eggheads Inc.
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naar een duurzaam vuur
de solitaire muze
van may sarton

MARY K. DESHAZER

Wie is die eenzame muze die May Sarton bezoekt? Welk
een duurzaam vuur wakkert zij aan? Als in een fuga gaat
Mary K. DeShazer in dit essay op zoektocht naar de
vrouwelijke muze in haar verhouding tot de dichteres
Sarton, die zei dat we mythes van onze levens moeten
maken. De muze kleedt zich als furie, Eva, Maria, Medusa,
Kali en moeder. Aan het eind van een periode van vijftig jaar
dichten is Sarton zeif muze geworden: Vandaag heb ik
geleerd/ Een grote, gebarsten/ Wijd open deur/ Naar het
niets te worden/ Is wijsheid.*

`Wij moeten mythen van onze levens maken', zegt May Sarton in
'Het is de enige manier om zonder wanhoop te
leven.'Van de vele twintigste-eeuwse Amerikaanse vrouwelijke dichters die makers van mythen zijn, is het Sarton die het vaakst en het
meest dringend spreekt over wat het betekent vrouw en schrijfster te
zijn en die spreekt over de vrouwelijke muze als oorspronkelijke bron
van inspiratie. In het vierde 'Autumn Sonnet' uit Durable Fire2,
beschrijft zij de belangrijke verhouding tussen de vrouwelijke dichter
en haar muze:

Plant Dreaming Deep.
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Ik dacht niet dat het kon, niet eenmaal,
De Muze verschijnend in warm menselijke gedaante,
Zij het gekke schepsel van ongelukkig toeval
Die naar mij keek met koude Medusa ogen,
Schenkster van angst en zo weinig goeds.
Want hoe had ik durven dromen dat je zou komen
Om mij te helpen de wildheid in mijn bloed te temmen,
De worstelende dichter veilig thuis te brengen?
Als 'zustervan de zinsbegoocheling en echo', lijkt Sartons muze in een
aantal opzichten op de door Robert Graves geinvoceerde quasierotische, mystieke inspiratrice, zij 'die ik boven alles wenste te leren
kennen'. 3 Verder vertegenwoordigt Sartons bron van inspiratie in
haar 'warm menselijke gedaante', een vrouwelijke variatie op het
thema van de hedendaagse dichter Gary Snyder die de muze als de
`helderste spiegel /, de `menselijke geliefde' verbeeldt. 4 Maar voor
Sarton is de muze ook een demonische schaduw, een cruciaal Medusazelf waarmee de dichteres worstelt en waarmee zij toch uiteindelijk
de `wildheid in mijn bloed' transformeert tot vitale energie. In de
woorden van Hilary Stevens, Sartons dichter-protagonist en alter-ego
in Mrs. Stevens Hears the Mermaids Singing: 'de muze vernietigt
maar schenkt ook leven, koestert niet, maar doordringt je, dwingt je
los te laten, te vernieuwen, opnieuw te worden geboren. In haar
aanwezigheid worden vreugde en angst aan elkaar gekoppeld.'
Om Sartons theorie over de muze te begrijpen, moeten we haar
opvattingen over vrouwelijke creativiteit onder de loep nemen. In
haar opvattingen staat de antithese tussen kunstenaar en vrouw
centraal. 'Ik werd in tweeén gebroken / puur door een duidelijke
omlijning', roept zij uit in 'Birthday on the Acropolis', maar hoewel zij
hier reageert op de `meedogenloze helderheid' van het sterke Griekse
licht en het landschap, beschrijft zij in deze regels ook het conflict om
haar vrouwelijkheid te verzoenen met haar kunst. Evenals schrijfsters
als Emily Dickinson, Virginia Woolf en Adrienne Rich, worstelt ook
Sarton ermee om psychische fragmentatie, een gevoel van zelf
tegenover zelf, te overwinnen. Voor Sarton wordt deze queeste om
haar vrouwelijke creativiteit te benoemen en op te eisen bemoeilijkt
door de acceptatie van de patriarchale definitie van de vrouw als de
Ander – van geliefde in plaats van zij die bemint, van object in plaats
van subject; kortom als inherent 'anders dan' actieve schepper. Zij

plaatst zichzelf op een lijn met de opvatting die zowel Jungiaans als
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ahistorisch is door uit te gaan van een archetypisch vrouwelijk
principe dat in de grond gescheiden is van een actief mannelijk
principe. Deze vooronderstelling heeft enorme gevolgen voor haar
poetica, waarin zij een onvermijdelijke dichotomie poneert tusen
vrouwelijke en artistieke gevoeligheid. 'De vrouw die kunstwerken
moet scheppen,' beweert Hilary Stevens, `wordt geboren met een
psychische spanning in zichzelf die haar genadeloos voortdrijft een
balans te vinden, zichzelf heel te maken. Elk menselijk wezen heeft
deze behoefte: voor de artiest is dit een plicht. Niet in staat om deze
taak te vervullen, wordt hij gek. Maar als de artiest een vrouw is gaat
dat ten koste van haarzelf als vrouw.'
`Ten koste van haarzelf als vrouw' – deze bewering doet denken
aan Robert Southeys beroemde uitspraak tegenover Charlotte Bronte
in 1837: literatuur is geen zaak voor vrouwen, en kan dat ook niet
zijn'.6 Voor May Sarton bevat Southeys bewering een vleugje waarheid. `Tenslotte, geef toe,' zegt Mrs. Stevens tegen Jenny Hare, haar
jeugdige interviewster en aankomend schrigster, 'is een vrouw voorbestemd om kinderen te krijgen, en niet om kunstwerken te scheppen... In de natuurlijke orde schept de man objecten buiten zichzelf en
zijn gezin. De vrouw die dat eveneens doet is afwijkend.' Sartons
bewering steunt op de acceptatie van traditionele definities van
mannelijk als actief, objectief, dynamisch, en van vrouwelijk als
passief, subjectief, statisch. Iedere vrouw die serieus schrijft zou
volgens dit paradigma een mannelijke rol op zich hebben genomen.
`Ik heb genoegen genomen met een vrouw te zijn', vertelt Hilary's
schoonmoeder haar. `Ik vraag mij of of jij dat kunt.' Zoals Afra Behn,
die sprak over `mijn mannelijk deel, de dichter in mij'', zo suggereert
Sarton dat de agressieve, mannelijke zijde van het vrouwelijke zelf, de
Jungiaanse animus, literaire werken schept. Toch eist noch wenst
Sarton te ‘schrijven als een man'; zoals Peter Selversen, Hilary's
andere interviewer over haar werk zegt, 'de stijl is mannelijk; de
inhoud vrouwelijk'. Sarton is zich bewust van de moeilijkheden die de
vrouwelijke schrijver ondervindt wanneer zij probeert haar gender en
haar creativiteit te verzoenen. Maar hoe verwerkt zij haar opvatting
over creativiteit als een mannelijk fenomeen in haar definitie en
perceptie van zichzelf als een vrouwelijke schrijver?
In de eerste plaats beschouwt zij de afwijking van de vrouwelijke
schrijver niet als een blok aan 't been maar als een voordeel, een bron
van unieke creatieve kracht. In dit opzicht bindt zij de strijd aan met
Sandra M. Gilbert en Susan Gubar die suggereren dat in ieder geval in
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May Sarton. Foto: Frederiek Thomassen
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de negentiende eeuw de vrouw die schrijft typisch `haar gender als
een pijnlijk obstakel of zelfs als een zwakheid ervaart'. 8 Volgens
Sartons schema dient de afwijking van de vrouwelijke schrijver
daarentegen eerder een constructieve dan een destructieve kracht,
want zij wordt daardoor niet in de richting van een neurose gedreven
maar eerder naar gezondheid. Sarton erkent dat in de creatieve vrouw
onbehagen bijzonder heftig is, evenals frustratie, fragmentatie, woede; maar deze gevoelens van `meestal in tweeen gescheurd zijn', zoals
Jenny zichzelf beschrijft in Mrs. Stevens, zijn nu juist het ruwe
materiaal waaruit vrouwelijke kunst wordt gehouwen, waardoor het
vrouwelijk zelf waarde krijgt. In een bepaald opzicht is Sarton het
eens met Southey: literatuur is geen zaak voor vrouwen als de vrouw
in kwestie zowel traditionele vrouwelijke rollen verwacht of aanvaardt als ook het niet traditionele uiterlijk van de kunstenaar wil
aanvaarden. Als de vrouwelijke schrijver het niet harmonieuze accepteert en er inderdaad door geprikkeld wordt, als zij haar afwijking
met plezier omarmt als bron van artistieke voeding, dan wordt
literatuur de enige zaak in het leven. `Voor de afwijkende vrouw', legt
Mrs. Stevens uit, 'is kunst gezondheid, de enige gezondheid! Zij is ...
de voortdurende poging om iets wat gebroken is of verloren te
herenigen, om heel te maken. Zij is altijd integrerend.'
Als haar afwijking eenmaal als een gegeven wordt erkend, kan de
vrouwelijke schrijver het proces van zelf-ontdekking, waarvan Sarton gelooft dat dit aan de basis ligt van betekenisvolle kunst, vooral
aan die van de poezie, gaan beginnen. Hoewel Sarton vijftig jaar drie
genres heeft beoefend – behalve veertien bundels poezie, heeft zij
achttien romans en zes non-fictie-boeken , gepubliceerd9 – spitst zij
haar theorie over vrouwelijke creativiteit toe op poezie en op het
proces van echt verkrijgen van poetische autonomie. Toezie en
romans zijn absoluut verschillend', beweert zij in World of Light, een

film over haar leven en werk. Een roman representeert een dialoog
met anderen, poezie daarentegen concentreert zich op de innerlije
wereld: `poezie schrijf je voor jezelf en God'.' In Eenzaamheid
mijmert zij verder over dit onderwerp: 'Hoe komt het dat poezie voor
mij altijd meer het echte werk van de ziel is dan proza? Ik voel mij
nooit verrukt nadat ik een stuk proza heb geschreven, hoewel ik
goede dingen met de grootste concentratie heb geschreven... Misschien komt het omdat proza wordt verdiend en poezie wordt
gegeven.' Poezie is dus een geschenk; de dichter een instrument. Men
kiest om een romanschrijver te zijn maar wordt `gekozen' om een
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dichter te zijn: le moet bereid zijn ... om iets verschrikkelijk intiems
en geheims van jezelf aan de wereld te geven – en je daar geen zorgen
over te maken.'"
De muze, die de belangrijkste inspiratiebron van de dichter is,
`gooit de kunstenaar terug op zichzelf', waardoor zij deze belangrijke
psychische uitwisseling vergemakkelijkt. Wanneer de Muze komt,'
legt Hilary uit, `begint de dialoog... De Muze opent de dialoog met
jezelf en gaat vervolgens haar eigen weg.' `De Muze is altijd een
vraag,' vervolgt ze, `zo begint de dialoog ... niet met de Muze, maar
met jezelf.' In een aantal opzichten lijkt Sartons muze op de klassieke,
passieve bron van inspiratie van de mannelijke dichter. Zij lijkt op de
traditionele vrouwelijke geliefde: zij is mysterious, zij kan niet worden vastgelegd, zij `gaat haar eigen weg'. Maar als schaduw van de
vrouwelijke dichter, representeert zij ook een vitaal, actief aspect van
het poetisch proces, een potente en demonische kracht waartegen de
dichter het voortdurend moet opnemen. `Denk aan een mengsel van
eigenschappen in een chemische distilleerkolf', zegt Hilary tegen
Jenny en Peter; `sours, als twee elementen worden gemengd gaan zij
koken; er ontstaat beroering; er komt hitte vanaf. Zo gaan in de
aanwezigheid van de Muze de bronnen van poezie ook koken; de
eigenschappen van de taal zelf gaan gisten.' Sarton gelooft, evenals
Plato, dat creatieve energie vaak een produkt is van irrationaliteit,
van `gekte', en dat de primaire bron van deze beroering de `honingzoete muze' is.
Of zij zich nu manifesteert als een serene bezoekster of als een
verleidelijke `duizelingwekkende aanwezigheid', de muze is voor
Sarton onherroepelijk en wezenlijk vrouwelijk; er is en er kan geen
mannelijke muze zijn, beweert zij. Later, als Peter een toast uitbrengt
op de muze, `wie zij of hij ook moge zijn,' protesteert Hilary Stevens.
"`Die ik boven alles wenste te leren kennen. Zuster van de zinsbegoocheling en echo!" ... de Muze, jongeman is een zij!' Voor Sarton is deze
vrouwelijke muze erotisch, demonisch en moederlijk. In haar gedaante als menselijke geliefde, de geincarneerde vrouwelijke inspiratie,
lijkt Sartons muze of wisselend op Plato's Diotima, Petrarca's Laura
en Dantes Beatrice; zij wekt of hartstochtelijke lief de op – Plato's
‘waanzin' – of een sterk gevoel van spirituele verbondenheid, of
beide. Maar de extreme spanning die Sarton als essentieel beschouwt
voor de uitwisseling tussen dichter en muze doet vaak niet denken
aan een ontmoeting van geliefden maar aan een botsing van wilde,
dierlijke krachten: 'Ik ben de kooi waarin poezie / Heen en weer loopt
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en bruit."' Deze twee extremen – de muze als geliefde en de muze als
demon – komen uiteindelijk samen in het beeld van de moeder,
Sartons uiteindelijke metafoor voor poRische inspiratie. `Mijn moeder
blijft het grote verslindende raadsel,' geeft Hilary toe, 'de Muze, zie

j e ...
Het concept van de muze als moeder wijst op de ingewikkelde
strijd voor een vrouwelijke identiteit die de vrouwelijke schrijver
moet voeren: hoe moet de Ander binnen haar bereik komen, of zij nu
geliefde, demonische schaduw of moeder is, zonder het zelf te
vernietigen. Zoals psychologen en antropologen van Sigmund Freud
tot Dorothy Dinnerstein hebben aangetoond, ontstaan menselijke
achting voor en ambivalentie tegenover de moeder uit haar tweeledige natuur: als voortbrengster van het leven heeft zij ook de macht tot
ontkenning, vernietiging en dood. In de vrouw kan deze ambivalentie
vooral acuut worden omdat de biologische moeder een machtig
rolmodel is dat de dochter achtereenvolgens moet verwerpen en
waarmee zij moet wedijveren. 13 Als de muze uiteindelijk de moeder is,
zoals Sarton stelt, is zij voor de vrouwelijke dichter niet alleen een
bron van liefde en koestering maar ook van woede en ambivalentie.
Uit de spanning veroorzaakt door deze conflicterende gevoelens,
concludeert Sarton, ontstaat hartstochtelijke poèzie.
Alhoewel de vrouwelijke muze het belangrijkste ingredient is in
het `heksenbrouwser dat Sarton als dichteres bereidt, is een tweede
element ook erg belangrijk: eenzaamheid.'"Ik ben verliefd geworden

op eenzaamheid... mijn laatste grote liefde', erkent zij in de film World
en inderdaad stilte en isolement verschaffen haar een
belangrijke bron van artistieke inspiratie. Eenzaamheid is, als voorwaarde die kunst voortbrengt, vooral belangrijk voor de vrouwelijke
dichter die vaak maar weinig toegang had tot `een kamer voor
zichzelf'. Tenzaamheid zelf is een manier van wachten op het
onhoorbare en onzichtbare dat zich hierdoor zichtbaar kan maken',
legt Sarton uit. 'En daarom is eenzaamheid nooit statisch en nooit
zonder hoop."' Maar het is ook niet altijd gemakkelijk. 'De waarde
van eenzaamheid – een van haar waarden – is natuurlijk dat ... niets je
kan helpen een balans te vinden in tijden van spanning en depressie."6
Zulke aanvallen van binnenuit, benadrukt zij, dwingen de vrouwelijke
of Light,

kunstenaar om met haar kunst te worstelen. Voor Sarton wordt
vrouwelijke creativiteit aldus bevrucht door eenzaamheid die wordt
verstoord door bezoeken van de muze, die deze delicate maar belangrijke manier van leven zowel verstoort als versterkt. Het ideale
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resultaat van deze uitwisseling is een gevoel van evenwicht, een
verzoening.
Sartons esthetische opvattingen zullen worden verduidelijkt en worden uitgewerkt als we haar beschrijvingen van de muze in Mrs.
Stevens Hears the Mermaids Singing, een roman die beschouwd kan
worden als theorie van de dichtkunst in de vorm van fictie, aan een
nader onderzoek onderwerpen. De hoofdpersoon in de roman, Hilary
Stevens, fungeert als Sartons dubbelganger, als spiegel en spreekbuis
voor haar schepster. Net als Sarton maakt zij bezwaar tegen het
gebrek aan serieuze kritische aandacht, en wenst zij in de eerste
plaats als een dichteres en niet als een romanschrijfster te worden
beschouwd. Zowel Hilary Stevens als May Sarton wonen in een
afgelegen huis in New England waarmee zij sterk zijn verbonden.
Tenslotte bespreken beide vrouwen openhartig hun lesbische gevoelens, in het bijzonder in hoeverre die invloed hebben op hun kunst."
Als dubbelganger, onthult Hilary Sartons theorie over de poezie,
werkt zij haar opvattingen over de muze uit, en schildert zij een
lyrisch portret van verschillende vrouwelijke belichamingen van deze
muze.
Drie afzonderlijke bronnen van inspiratie, of drie aspecten van
een enkele muze, komen in Mrs. Stevens te voorschijn: de afstandelijke geliefde, de demonische Ander, en de alles doordringende moeder.
Hilary Stevens moet met al deze drie krachten in het reine zien te
komen gedurende haar interview met Peter en Jenny. De eerste
belichaming die zij oproept is de geliefde, afstandelijk en ver weg.
Degene die eerst in Hilary's herinneringen komt bovendrijven is haar
vroegere gouvernante Phillippa Munn, die voor de jonge dichteres de
drijfkracht was achter haar seksuele en artistieke ontwaken, haar
oorspronkelijke 'instrument van openbaring'. Afgewezen door Phillippa, die haar beschouwt als kind en leerling, wendt de jonge Hilary
zich tot de poezie om haar `veelvoud van gevoelens' te uiten:
Alles kon nu worden gezegd – dit was de bedwelmende ontdekking die Hilary had gedaan. Zij kon tot het uiterste van haar
gevoelens gaan; zij kon ermee in het reine komen door ze te
analyseren via het geschreven woord.
Uit deze reactie op Phillippa, schept Hilary haar eerste gedichten, `een
serie onrijpe, hartstochtelijke liefdesgedichten' waarvan de intensiteit
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de gouvernante choqueert en de schepster ervan schrik aanjaagt.
Denkend aan Phillippa, herkent de volwassen Hilary de waarde van
deze adolescente epifanie:
Het teken van de Muze dacht zij: onmogelijk, zij die blijft spoken,
zij die de hele wereld in trilling brengt. Vreemd dat ik haar op
mijn vijftiende herkende! En zij voelde wat afstandelijke tederheid voor dat bevende, hartstochtelijke wezen wier enige uitlaatklep de poezie was —, slechte poezie, ook dat nog! — Maar die had
haar geleerd de spanningen te beheersen, door kunst evenwicht
te vinden.
Een veel latere manifestatie van de muze als Belief de, Willa MacPherson, is een andere kracht achter Hilary's voortdurende pogingen 'de
spanningen te beheersen, door kunst evenwicht te vinden'. Na jaren
van intellectuele uitwisseling, raakt Hilary bijna per toeval emotioneel betrokken bij Willa: zij brengt haar een plaat met de Brandenburgse concerten en ontdekt door Willa's heftige reactie dat zij
vroeger een verhouding heeft gehad met een bekende musicus.
Hilary's bewustzijn van Willas's onbeantwoorde passie wekt die in
haar zelf. Er ontstaat een ongebreidelde stroom van gedichten die zij
aan Willa laat zien. Willa accepteert ze met dezelfde afstandelijkheid
die doet denken aan de houding die middeleeuwse troubadours en
renaissance zangers toeschreven aan hun aanbeden dames. Ondanks
haar afstandelijkheid, onderscheidt Willa zich van de hoofse muze
van de mannelijke dichter in haar bereidheid Hilary's kunst serieus te
nemen, de dichteres te helpen de kracht van het poetische woord te
omschrijven en te verfijnen. Zij is afstandelijk, dat is zo, maar niet
neerbuigend. Deze relatie eindigt pijnlijk, maar toch erkent de bejaarde dichteres Willa als een belangrijke bron van inspiratie. `Tenslotte,
de gedichten bestonden. Dat vreemde huwelijk van twee geesten,
waaruit zij waren voortgevloeid, leefde nog steeds door op de
pagina's.
De passie die Hilary Stevens tegenover Phillippa en Willa de vrije
teugel laat, doet denken aan de tweede openbaring van de muze als
demonische Medusa-zelf, heftig maar toch essentieel voor de spanning in poezie die `witheet' is. Trouwen zijn bang voor hun demonen,
ze willen hen beheersen, willen hen net zo begrijpelijk maken als
zichzelf', beweert Hilary; inderdaad, veel van haar artistieke strijd
steunt op de erkenning dat je het gevecht met je demonen moet
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aangaan in plaats van ze te ontkennen.
Hilary's meest onverbeterlijke demonen zijn `zir , die `vijand'stemmen die het ouder worden met de vergetelheid die daar bij hoort,
vergezellen. Stemmen die de twijfel uitspreken aan iemands creatieve
eigenschappen. `Wie zijn zij precies?' vraagt mevrouw Stevens zich
af. `Oude dwaas, zij zijn je eigen demonen, ... de nooit overwonnen
demonen waarmee je de strijd om het bestaan tegen luiheid, depressie,
schuld en moeheid voortzet.' Deze inspanning is soms uitputtend,
geeft de dichteres toe, maar kan ook energie opwekkend zijn, vooral
wanneer `zij' een enkelvoudig `zif wordt, een demonische geliefdemuze met wie de dichteres een gevecht moet aangaan en door wie zij
wordt gespiegeld en gedefinieerd.
Voor Hilary verschijnt deze muze krachtig in Dorothea, een
sociologe met wie zij op middelbare leeftijd samenleefde. In tegenstelling tot Willa, die gedichten accepteerde zoals een godin haar smekelingen, werken Dorothea en Hilary op elkaar in als gelijken; vandaar
dat hun uitwisseling beladen is met een `geconcentreerde gewelddadigheid'. Door Dorothea is Hilary 'weer in de aanwezigheid van de
Muze, de belangrijkste, de Medusa die haar heeft geleerd dat als je
Medusa's gezicht omdraait je je eigen gezicht ziet. Het is je zelf dat
moet worden overwonnen.' Als een bron van vernieuwde vitaliteit,
dwingt Dorothea Hilary om de confrontatie met 'de vijand', zichzelf,
aan te gaan met een geduchtheid die tegelijkertijd `een vreemd soort
liefde' is.
Als Hilary's `gelijke', een machtige Ander die ook een deel van
haar zelf is, wekt Dorothea een ambivalentie op die uiteindelijk
uitmondt in een 'vernietigende, destructieve woede'. Deze vijandigheid doodt elke hoop op dialoog tussen de dichteres en de muze als de
twee verwikkeld raken in een woedende strijd waarin beider wil
inzet is. Tenslotte realiseert Hilary zich dat `de creatieve persoon, de
persoon die in beweging komt vanuit een irrationele bron van kracht,
onder ogen moet zien dat deze tegengestelde krachten in werking zet.
Onder al de oppervlakkige loftuitingen over het "creatieve" ligt het
verlangen te doden. Het is de oude oorlog tussen . de mysticus en de
niet-mysticus, een oorlog op leven en dood.' Mysticus versus nietmysticus, kunstenaar versus sociaal wetenschapper, de Ander versus
het zelf – ondanks hun duidelijke verschillen, spiegelen Hilary en
Dorothea elkaar; ieder ziet in de ander een zelf dat zij wil vernietigen.
`Ik was de vijand, de anarchistische kracht die de aarde deed beven',
kan Hilary jaren later toegeven. Hilary en Dorothea, onherroepelijk in
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twee helften gebroken, gaan uit elkaar opdat ieder zichzelf kan halen.
Maar Hilary heeft een waardevolle les door haar schaduw geleerd:
`Het zou beter zijn geweest ... de furies eruit te laten in plaats van ze te
bedwingen. Ik werd verscheurd, en de gedichten waren een manier
om te proberen mijzelf weer bij elkaar te rapen.' Toch halen zowel zij
als Dorothea veel winst uit hun wederzijdse worsteling. Wij hadden
het Medusa gezicht omgekeerd en ons zelf gezien. De lange eenzaamheid die daar lag zou er des te rijker door worden.'
Als laatste daad van zelf-ontdekking, wordt Hilary Stevens
geconfronteerd met de muze als moeder – niet alleen de letterlijke,
biologische moeder maar de Grote Godin in haar meedogenloze
dualiteit: zowel woedend als liefhebbend, leven-ontkennend en levenbevestigend. De interactie tussen moederlijke muze en vrouwelijke
dichter, beweert mevrouw Stevens 'is wat bevruchten eigenlijk is'. In
het begin van de roman erkent Hilary zowel achting als ambivalentie
tegenover haar moeder te hebben, die zij zich op twee manieren
herinnert: als een vermoeide vrouw die aan haar bureau zit, 'overspoeld door datgene waardoor zij had gefaald', en als zeldzaam
intelligent iemand die `floreerde in gezelschap, hartstochtelijk hield
van een goed gesprek, en die ervan hield haar geest en persoonlijkheid
te scherpen aan die van haar gelijken'. Toch voelt de jonge Hilary,
zoals kinderen die naar kostschool of zomerkamp worden gestuurd,
zich pijnlijk afgewezen door haar moeder, met wie zij zich nooit
helemaal heeft verzoend.
Ondanks haar wrok, is het haar moeder met wie Hilary haar
meest belangrijke dialoog voert. Als zij zich haar moeders dood weer
voor de geest roept, herkent zij in haar een dwingende kracht
waarmee de dochter, die artistieke en persoonlijke bevestiging zoekt,
een confrontatie moet aangaan. `Ja, laten wij deze dialoog eindigen
met het begin', zegt zij tegen Peter en Jenny. `Sours stel ik mij voor dat
mijn laatste boek wel eens over mijn moeder zou kunnen gaan; als je
met alles in het reine bent, is het tijd om te sterven. Mijn moeder blijft
het grote verslindende raadsel... de Muze, zie je.' Als verzoening
tussen moeder en dochter onmogelijk is, suggereert Sarton, dan moet
de dichteres met het moederlijke principe in het reine komen door en
in haar kunst. In deze betekenis fungeert de moeder als een muze voor
de dichter-dochter, als `zij die ik boven alles wilde leren kennen'.
Sartons poezie – die zij al een halve eeuw schrijft, van 1930 tot
heden – loopt parallel met en complementeert haar theorie over
vrouwelijke creativiteit in Mrs. Stevens. Wij zijn heel of hebben een
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vermoeden wat het betekent heel te zijn wanneer het hele wezen –
geest, verstand, zenuwen, vlees, het lichaam zelf – zich concentreert
op een Joel. Ik voel het wanneer ik een gedicht aan het schrijven ben',
beweert zij in Eenzaamheid. 'Kunst is altijd heelmakend... Ik heb elk
gedicht geschreven ... om uit te vinden wat ik denk, om te weten waar
ik sta.' De omvang en aard van het poetisch proces, vooral dat van de
vrouwelijke schrijver, vormen het thema van 'My Sisters, 0 My
Sisters', een vroeg gedicht waarin Sarton het verband onderzoekt
tussen vrouwelijk schrijven en vrouwelijke macht. In het eerste deel
kijkt de dichter terug via haar literaire voormoeders en bevestigt de
moeilijkheden die de vrouwelijke kunstenaar tegenkomt op haar weg
van zwijgen naar spreken:
Dorothy Wordsworth, stervend, wilde niet lezen,
`Ik ben te druk bezig met mijn eigen gevoelens', zei zij.
En alle vrouwen die hebben willen uitbreken
Uit de gevangenis van bewustzijn om te zingen of schreeuwen
Zijn vreemde monsters die afzien van de schat
Van hun zwijgen voor een vreemd verslindend genot.
Dickinson, Rossetti, Sappho – zij alien weten het,
lets raakt verloren, wordt geweld aangedaan, is onvergeeflijk in
de dichter.
Sarton beweert dat vrouwelijke schrijvers een soort apart zijn,
`vreemde monsters' die traditionele vrouwelijke passiviteit opzij moeten zetten om het `vreemde verslindende genot' van creativiteit te
ontdekken. Zulke `opofferingen' zijn vaak problematisch, erkent de
dichteres, en zij biedt een reeks van `af wijkende' vrouwen aan om
haar argument te ondersteunen: George Sand, die `te veel liefhad',
Madame de Stael, te machtig voor mannen, Madame de S6vigne, `te
gevoelig'. Toch kunnen alleen door het afzien van traditionele rollen,
authentieke vrouwelijke stemmen naar boven komen, oppert Sarton.
Sarton omschrijft 'die grote gezondheid, die zon, de vrouwelijke
kracht' als een herwaardering van die eigenschappen die altijd worden geassocieerd met vrouwen: vruchtbaarheid, koestering en liefde.
Deze `rijkdommen' die tot nu toe mannen en kinderen hebben ondersteund, `deze grote krachten/ die van ons alleen zijn', moeten nu door
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vrouwen worden gebruikt om elkaar te bevruchten, om hun eigen
creativiteit te stimuleren. Als voorbeelden van het hachelijk evenwicht waarnaar vrouwen nu moeten streven, geeft zij twee bijbelse
voormoeders die even waardevol zijn maar met elk een zeer verschillende erfenis: Eva en Maria. De verzoening van hartstocht en wijsheid
die deze twee vrouwen representeren is belangrijk voor Sartons
paradigma, omdat zij gelooft dat vrouwen, vooral kunstenaressen,
geleid moeten worden door beide eigenschappen. Zoals H.D. in
Trilogy, verwerpt Sarton mysogyne denkbeelden die Eva afschilderen als het geincarneerde kwaad en die als enige model Maria, een
symbool van vrouwelijke wijsheid maar ook van vrouwelijke zuiverheid en passiviteit, bieden. In plaats daarvan herziet zij deze denkbeelden en vereert beide vrouwen als actieve vrouwelijke krachten:
Eva te zijn, de schenkster van kennis, zij die liefheeft;
Maria te zijn, het schild, de genezer en de moeder.
Het evenwicht is eeu wig wat we ook mogen wensen.
De ingewikkelde opdracht van de vrouwelijke dichter is, concludeert
de dichteres, de beide takken van deze volgroeide boom te omarmen.

Toch erkent Sarton de moeilijkheden die aan zo'n queeste ten
grondslag liggen. Waar verenigt de bron zich weer / de vruchtbare
vrouwelijke godin, de dubbele rivier?' In het laatste deel voert zij de
vrouwelijke creativiteit, de solitaire kunst van de vrouw, aan als
middel om `de bron weer te verenigen' en zo evenwicht en helderheid
te krijgen. Alleen door het toeeigenen van de `mannelijke en heftige
vreugde van zuivere creativiteit', beweert de dichteres, kunnen vrouwen 'op de aarde thuiskomen', zichzelf als kunstenaars geboren laten
worden. 'Die grote gezondheid, die zon, de vrouwelijke kracht' zal
een realiteit worden, concludeert Sarton wanneer vrouwen 'zich
kunnen meten met de grootheid van mannen [sic]' door hun eigen
kunst.18
Ook andere gedichten van Sarton beschrijven de pogingen van de
vrouwelijke dichter om 'de bron weer te herenigen', om een vitale
vrouwelijke stem te doen laten gelden. Deze strijd verschaft de
onderliggende dialectiek van 'Poets and the Rain', een gedicht dat
zich richt op het probleem van poetische stilstand en de daarop
volgende verjonging. In de eerste strofe wordt de dichter-persona
neerslachtig door de regen die haar eigen loomheid en wanhoop
reflecteert; zij spreekt niet als iemand die actief schept maar als een
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passieve bodem voor de woorden van anderen. 'Ik zal hier alleen
liggen en jouw pijn leven', verklaart zij. 'Ik zal je ontvangen, passief
en oprecht.' Maar als zij deze loochening van zichzelf beschrijft,
begint de creativiteit van de dichteres zich toch te roeren, zwak maar
verstaanbaar. Gekweld door `vreemde getijden' in haar hoofd, onderscheidt zij drie zangstemmen die elk een verschillende visie op het
leven en de kunst bieden.
De eerste zanger, een oude man, `kijkt uit zijn ogen en hekelt de
wereld, ziek van de mensheid'. Zijn stem is `schriller dan de rest'.
Door een interessante omkering van een stereotype, associeert Sarton
schrilheid niet met een hysterische vrouwenstem maar met een
mannelijke schreeuw van pessimisme en hoon. Alhoewel een deel van
haar sympathiseert met deze apocalyptische profeet, verwerpt zij
uiteindelijk het voorbeeld dat hij geeft. Zij wil 'een jagerslied dromen
om de oude havik te laten schreeuwen', maar zij wil zelf zo'n stem
niet hebben. Met deze mannelijke stem contrasteren twee vrouwelijke
sprekers wier denkbeelden, als zij worden gecombineerd, de dichteres
een meer evenwichtige en optimistische houding bieden. De eerste
vrouw vertegenwoordigt de traditionele vrouwelijke stem, die van de
verzorgster, trooster en inspiratrice. Getroost door de lief de die door
dit vrouwenlied wordt opgewekt, wordt de dichteres zelf geinspireerd om een stem van vrouwelijke wijsheid en moederliefde te
worden. Deze keuze echter is niet genoeg voor de creatieve vrouw; de
zangeres is leleurgesteld', haar zuiverheid en haar bouwen van een
nest zijn passieve houdingen. Dit vrouwenlied is ondanks haar band
met de traditionele vrouwelijke kunsten, of misschien juist daardoor,
voor de dichteres een te eenvoudig en te statisch model.
De spreekster is het meest onroerd door een tenevelde' maar
toch krachtige stem van een `groot meisje, het heftige en sterke',
Dat loopt vergezeld door dromen en vizioenen
Spreekt met de benevelde stem van een reus in slaap
En wakker wordt om naar het gehuil van vreemde kinderen te
luisteren
En de kristallen breuk ziet, de wrede scheidingen,
terwijl zij diepzinnige vragen stelt in haar lied.
In Sartons gedicht bieden 'de diepzinnige vragen' en het `moeilijke
lied' van het jonge meisje, haar hevige toewijding aan haar kunst en
aan dat waarin zij gelooft, de zoekende dichteres het meest inspire37

rende voorbeeld. Door stilstand in te ruilen voor een dynamisch lied,
bejubelt de dichteres de complexiteit van haar eigen verbeelding, en
de mogelijkheid ervan om zich zowel met de natuur te verbinden als
deze te transformeren. Het is echter opvallend dat de lofzang van de
spreekster haar prijs heeft, haar keuze is niet zonder ambivalentie,
want het lied maakt haar doof en blind. Zij is in staat te zingen, maar
zij moet haar belemmeringen erkennen zelfs als zij haar pas gevonden
stem doet gelden.
Het specifieke gevaar, inherent aan de poging van de vrouwelijke
dichter om `hardop te spreken', om de `mannelijke en heftige vreugde
van het pure scheppen' als iets van zichzelf te beschouwen, is ook het
onderwerp van 'Journey toward Poetry'. Het structureren van de
verbeelding is voor de dichteres, oppert Sarton, analoog aan een
gevaarlijke reis door vreemd, maar op een of andere manier toch
bekend, terrein. Een picareske veel bezochte binnenwereld die de
voorzichtige reiziger uiteindelijk het ideale woord, beeld of gezichtspunt oplevert. Voor Sarton begint zo'n psychische reis gewoonlijk in
chaos, samengebald in geweld. Een reeks van indringende surrealistische beelden vergezellen het `waanzinnig onderzoek': heuvels die op
en van een spoel worden gewikkeld; rivieren die uit hun beddingen
stromen; een geranium die openbarst om een `reusachtige bloedrode
kathedraal' te laten zien; `marmeren grafzerken' die in zee vallen.
Deze beelden doen denken aan Yeats `bloed-gedempte getijde': 'het
centrum kan geen stand houden' als de verbeelding onbeheerst
stroomt, laat Sarton doorschemeren.
Toch houdt het centrum stand. Als de dolende verbeelding tot
staan is gebracht, worden haar innerlijke landschappen zachter,
worden ze pastoraler. Uit de wanorde ontstaat een heftige orde:
Na het mooie waanzinnige razen
Stil te zijn, zwijgzaam, aan het raam te staan
Waar tijd en geen beweging licht in schaduw verandert,
Is aanwezig zijn bij de geboorte van de schepping.
Bij het reconstrueren van haar universum vanuit een positie van stilte
en stilstand, transformeert de dichteres wereldlijke objecten – 'het
tarweveld, de telefoonpaal' – in iets heel nieuws. In Hilary Stevens
woorden Intensiteit vereist vorm'. 'Journey toward Poetry' is Sartons metaforische beschrijving van het poetisch proces, vol gevaar
voor iedere dichter maar nog meer voor een vrouwelijke dichter. Het
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`mooie waanzinnige razen' van de dichteres dat begint met woede en
angst, dat `witheet' is, loopt uiteindelijk uit op een vruchtbaar rijpen
van beeld en idee die de `geboorte van de schepping' bezielen.
Centraal voor het creatieve proces is voor Sarton de vrouwelijke
muze, door de dichteres opgevat als `altijd een vraag... die de dialoog
met jezelf begint'. Net als de veranderlijke dichteres draagt de muze,
als spil waar de poezie omheen draait, veel maskers. Sarton geeft
vooral uitdrukking aan de inspirerende kracht van de muze als
geliefde: `je kunt veel leren van de persoon van wie je houdt. Ik spreek
meestal over vrouwen. Dat is alles voor me. Vrouwen zijn de muzen
voor mij geweest, en het is de meer agressieve kant van mijzelf die
verliefd wordt op vrouwen. Ik voel mij meer in staat tot schrijven,
voel mij meer mijzelf dan anders.' In relatie met mannen, vervolgt
Sarton, voelde zij zich beroofd van creatieve energie. 'Met een vrouw
daarentegen, voelde ik mij opgewonden, schreef ik gedichten ziet u.
En dat is de enige manier waarop ik het kan beoordelen."9
In haar poezie verschijnt deze erotische manifestatie van de muze
soms als een menselijke geliefde, soms als een godin of mythologische
vrouw. Een terugkerende figuur is Aphrodite, de Griekse godin van
de liefde en seksualiteit, die ook verbonden is met oude oosterse
moeder-godinnen als Ishtar, Isis en Astarte.' Omdat de macht van de
godinnen zowel matriarchaal als seksueel is, stelt Sarton Aphrodite
vaak voor als een oergodin van de vruchtbaarheid. Zo'n godin vinden
we in 'These Images Remain', een vroege sonnettenreeks waarin de
dichteres een confrontatie aangaat met de seksuele spanning die
centraal staat in de relatie van de dichteres en de muze. Als uiting van
vrouwelijke schoonheid en erotiek, inspireert Aphrodite de dichteres
om vrij en vruchtbaar te zijn. Toch is dit 'stile ideaal' tussen dichteres
en muze verraderlijk als drijfzand, suggereert Sarton in het vijfde
sonnet; elke verbinding met Aphrodite moet van voorbijgaande aard
zijn, vloeiend. Zij stelt zichzelf voor als een mannelijke beeldhouwer
wiens scheppen voortkomt 'tilt ontbering.../ uit zelfontkennende
woede', en die geinspireerd wordt door intens verlangen en frustratie.
`I-lij geeft zich al te graag over terwille van die lippen,' zegt Sarton
over de dichter-beeldhouwer, 'die wilde keel die de hele borst opent,/
Spanning zo groot tussen hem en de steen,/ het lijkt alsof hij wraak in
zijn pols draagt.' Sarton realiseert zich dat de dichteres de muze nooit
kan bezitten, maar de pogingen om te bezitten, resulteren in de
beelden van de kunstenaar: `groot en streng'. Uit de ontmoeting
tussen dichteres en muze, uit `moeilijke liefde', ontstaat kunst die
blijft.
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Hoewel de dichteres van tijd tot tijd vervreemd is van haar muze,
duurt zo'n scheiding zelden lang. 'De Muze is nooit geheel afwezig',
legt Hilary Stevens uit aan Peter en Jenny als zij haar eigen vernieuwing bespreekt na een periode van schrijfblokkades. `Je moet tenminste de zoom van haar kleed vluchtig zien als zij verdwijnt in haar
stralende lucht.'
Transparantie is een belangrijk kenmerk van Sartons muze. Zij is
een uitbreiding van het zelf, de Medusa waardoor men zichzelf kan
beschouwen. Maar in tegenstelling tot de confrontatie van de dichteres met Medusa, wordt haar uitwisseling met Aphrodite beschreven
in beelden van stilte en rust, van puur licht in plaats van witheet.
Sartons beelden zijn ook hoogst erotisch: als de sterfelijke dichteres
de `gewijde mantel' van de godin ontvangt, `wijken de groene golven',
trekt zij zich onmiddellijk na de heilige vereniging terug en laat
slechts een zwakke `vlek' licht achter.
De erotische muze verschijnt als verslindend in 'A Divorce of
Lovers', een sonnettenreeks over de pogingen van de dichteres om
haar ineengestorte poètische gaven te herstellen na een vernietigende
liefdesaffaire. In World of Light legt Sarton uit dat deze gedichten
gedurende hevige koorts 'in gedeelten' zijn geschreven; en de daaropvolgende bespreking van de muze als `een vrouw die de wereld voor
mij bepaalt', zowel op een prettige als op een pijnlijke manier,
suggereert een verband tussen de geliefde in de gedichten en de muze.
De geliefden worden hier voorgesteld als 'twee strijdende helften ... in
tweeen gehakt', die misschien ongeneeslijk verwond zijn. In een
poging de wonden te helen, invoceert de dichteres de `chirurg' Rede.
Maar zij aarzelt voortdurend of deze `dokter' de kracht heeft om haar
poetische gaven te vernieuwen: `Wij zullen zien/ Hoe Rede Poezie
opereert.' Als de chirurg het ontleedmes hanteert, overheersen beelden van destructie; `Oud Noodlot' dat de draden van leven en liefde
breekt; een stervende bloem, afgesneden toen zij in voile bloei stond.
Als haar wonden helen is de dichteres echter verdoofd door pijn en
voelt zich in plaats van een Iladderende vogel' die zich niet kan
orienteren, een `verbijsterde reiziger' op een `verloren reis ... buiten
deze wildernis'.
Tenslotte beseft de dichteres dat het verlies van de geliefde
dragelijk kan zijn; het is het verlies van creativiteit dat moet worden
uitgedaagd. Om 'het Noodlot te tarten op een kritiek moment', roept
zij eenzaamheid op als een helende balsem: `Laat daar waar de
woorden eindigen, eenzaamheid beginnen.'
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Sartons beeld van de muze als geliefde treedt vooral op de
voorgrond in de titelKeeks van Letters from Maine, een recente bundel
poezie. 21 De 'November Muse' van de dichteres is niet de onstuimige,
boze geliefde van haar jeugd maar zij geeft `wijsheid en haar lach, ook
helderheid'. Zelfs wanneer de muze of wezig is, verklaart de spreekster in het derde gedicht, `Drijf ik op haar aanwezigheid,/ Haar sterke
realiteit, die boven alles/ wat gebeurt uitzwaait.' Maar de erotische
muze in deze gedichten is ook spiritueel, een `Oude Vrouw' die,
volgens een legende van de Indiaanse Nootka stam, een 'Oergeest is,
een met rotsen en golven:
Oude Vrouw ik ontmoet je diep binnen in mijzelf.
Daar in de wortelgrond van vruchtbaarheid,
Een wereld zonder einde, zoals de legende verhaalt,
Onder de woorden ben jij mijn stilte.
De uitwerking van deze bron van inspiratie wordt pijnlijk duidelijk
wanneer de muze de dichteres afwijst. Zonder inspiratie, legt Sarton
uit, kan `niets worden gezegd'. Uiteindelijk echter zet de creatieve
impuls door wanneer de dichteres de pijnlijke ervaring transformeert

tot een lyrische en analytische beoordeling van de erotische functie
van de muze:
Wanneer de muze verschijnt na lange af wezigheid
Stopt alles behalve het gedicht. Het komt op
In een volmaakte golf en slaat over in stilte.
Er bestaat geen manier om dit opzettelijk te doen.
Geen muze verschijnt als zij wordt aangeroepen, louter behoefte
Zal haar mededogen niet wekken.
Zij komt wanneer zij kan,
Zij rijst, zonder twijfel, als Aphrodite in haar schelp
Op uit de zee als de tijd daar is,
Als het onpersoonlijke getij haar naar de kust draagt
Om een moeilijke rol te spelen die zij niet heeft gekozen,
Om een gevangene van wie zij niet hoeft te houden te bevrijden.
Welke kracht is dan aan het werk, welke sleutel
Opent de deur naar deze mysteries?
De muze verschijnt voor Sarton ook als een demonische kracht, een
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furie waarmee de dichteres de strijd moet aangaan om haar creatieve
energie te behouden. 'Elk bezoek van de muze brengt verwarring
teweeg', beweert Hilary Stevens, zet alles op losse schroeven omdat
het zo'n reeks van botsende reacties veroorzaakt: liefde en vreugde,
schuld en woede. Deze ambivalentie ten opzichte van iemands bron
van inspiratie is niet nieuw; vrouwelijke dichters als Emily Dickinson,
Emily Brontë en Louise Bogan hebben hun muze als een vijandelijke
kracht beschouwd: soms mannelijk, soms vrouwelijk, vaak demonisch. De dichteres raakt natuurlijk met deze muze verwikkeld in een
hevige strijd om de macht.
In 'The Furies' onderzoekt de dichteres de moeilijkheden om
zichzelf te verzoenen met haar demonische aspecten. Hier biedt
Sarton een centrale psychologische en esthetishe vraag aan: 'Hoe
moet ik / De harde nietziende ogen herkennen/ Of de vrouw onderscheiden van de geest?' De furies van de vrouwelijke dichter zijn
`bijna' menselijk, legt Sarton uit – tijna en toch niet helemaal'. Het
gevaar dat schuilt in iemands furies is dat zij in staat zijn de dichteres
te beroven van haar energie en haar verstand, je te `wikkelen in
betoverende koude,/ Je te verwarmen met sprookjesgoud,/ Tot je
verdwaasd en lui wordt, / Geestig, pervers en dwaas.' Alleen als je
leert leven met de risico's die je loopt als schepper, concludeert
Sarton, `kan men [de Furies] gezondheid drinken.../ En de Furies
aardig noemen.' In dit gedicht kijkt Sarton op ironische wijze naar de
problemen die zij ontmoet in de confrontatie met haar demonen. Toch
is haar vrees voor de Furies groot, ondanks haar poging om door
ironie afstand te creêren. `Kijk er nooit een recht in de ogen,'
waarschuwt zij de lezer, 'want dan verdwijnt je zelf.' Op andere
momenten echter komt zij op voor de behoefte van de creatieve
vrouw om te worden geconfronteerd met deze furieuze krachten. In
`Control' bijvoorbeeld, verzet de dichteres zich tegen elke poging om
de tijger binnen jezelf te ontkennen. 22 Door zo'n beest aan banden te
leggen, legt Sarton uit, oefent men een koppige macht uit die een
groot offer vereist. Door de vitaliteit van de tijger te vernietigen,
wordt ook een essentieel deel van het zelf ontkend:
Je kunt volledige controle uitoefenen
Er zal geen gebrul of gegrom zijn.
Maar kun je in die ogen kijken
Waar het smeulend vuur ligt?
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Als het `vuur' van de tijger 'wordt verstikt', concludeert Sarton, loopt
de dichter het risico dat de withete gloed die goede poêzie voortbrengt
afkoelt.
Toch voelt Sarton zich niet altijd op haar gemak met het demonische deel van het zelf. In 'After the Tiger', komt haar ambivalentie ten
opzichte van het monster naar boven als zij dit psychisch conflict
afwisselend bevestigt en betreurt. Wanneer `de tijger, gekweld, naar
de menselijke keel grijpt', verheugt de spreekster zich eerst, `blij met
het bloed, blij met de lust', 'die tijgerkracht – o wat is die mooi!' Veel
van de demonische schoonheid van de tijger ligt in zijn zuiverheid van
vorm, zijn ontzagwekkende aanwezigheid. 'Die is een en al geslaagdheid', zegt zij over de kracht van de tijger. 'Hij is een glorieus
schepsel.' Maar in de daaropvolgende strof en komt Sartons ambivalentie ten opzichte van de brute kracht van de tijger naar boven als zij
zich of vraagt wat er met dit gepassioneerde dier moet worden
gedaan. Tenslotte is dit woeste loslaten – hoe euforisch ook – uiterst
verwarrend. `Degene die eens een tijger was' wordt dan `zwak en
klein, / En vreselijk ongeschikt voor alles wat hij moet doen.' De
dichteres vraagt zich of `wie hier een vriend, wie hier een vijand is',
want de wonden die de `denkbeeldige tijger' toebrengt 'helen soms
eeuwen niet'. Vrede na geweld is mogelijk, stelt Sarton aarzelend,
maar alleen als de `vredestichter' het geduld en de moed heeft beetje
bij beetje datgene te herstellen wat de tijger heeft afgebroken:
Na de tijger worden we zwak en menselijk
Het stof van ruines bijtend in de keel.
0 broeders, aanvaardt het als vergiffenis
Dat wij zo langzaam naar hoop moeten toewerken
Voor Sarton die beweert te schrijven vanuit haar agressieve, mannelijke zijde, zijn de gewelddadige krachten die losbarsten in 'After the
Tiger' mannelijk: de tijger is een 'god% de dichter waarin de tijger
huist een %if; het publiek waar de dichter zich tot richt 'broeders'.
Sarton wordt hier overweldigd door de mannelijke furie. Zij is `zwak
en menselijk', ambivalent tegenover de krachten van de tijger en niet
overtuigd van haar eigen krachten. Wanneer Sarton echter haar
demonische wederhelft beschouwt als een vrouwelijke schaduw en
niet als een mannelijke Ander, ervaart zij vaak een creatieve drijfkracht. In `De Godheid als Lynx' bijvoorbeeld, laat zij zich voeden
door de mooie maar koude moeder-lynx. Zij gaat verder door de lynx
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als een `voormenselijke' moederlijke godin voor te stellen in wier
schoot de dichter-dochter probeert te kruipen.
Ik voel een verlangen naar het bed van de lynx
Om zelf onder te duiken in dat wezenlijke bont,
En dichtbij deze oude wereld van genade te slapen,
Als zou er genezing mogelijk zijn dicht bij haar,
De moeder-lynx in haar voormenselijke ruimte.
Toch kent deze pure schoonheid geen mededogen –
0 wrede god, Kyrie Eleison!
Evenals bij oude godinnen het geval is, is de lynx zowel met schepping als met destructie verbonden. Ondanks haar `wezenlijke bont',
haar moederlijke troost, `kent [zij] geen mededogen'; en is zij
`wreed.../ Bliksemsnel om het lam te verscheuren, / Een schoonheid
die zonder wroeging verslindt.' Door haar weldadigheid en demonie is
de lynx voor de dichteres zowel voorbeeld van als middel tot
zelfvertrouwen en zelfbevestiging. Als `een wrede god die alleen
maar zegt "ik ben", representeert de lynx openlijke mannelijke macht
in vrouwelijke gedaante; zodoende wekken haar pracht en ongebruikelijke kracht de eigen kracht van de dichteres. Door haar ontmoeting
met de godheid als lynx, wordt de dichteres een `zelf in barensnood
dat kreunt en denkt.'
De demonische muze die Sarton het vaakst oproept is Medusa,
het mythologische monster wier haar bestaat uit krioelende slangen,
en wier blik mensen in steen verandert. Omdat er alleen indirect naar
haar kan worden gekeken en vanwege het mysterie en het gevaar die
met haar krachten zijn verbonden, doet zij denken aan de strijd van de
vrouwelijke dichter met haarzelf voor haarzelf. In 'De Muze als
Medusa' beschrijft Sarton een ontmoeting met deze `furie' en haar
poging om de machtige en dynamische relatie tussen dichteres en
muze te her-zien. In tegenstelling tot het ironisch advies van de
spreker in 'The Furies' – `kijk er nooit rechtstreeks naar,/ Want dan is
je zelf weg' – ontmoet Sarton Medusa hier zoals zij de lynx ontmoette;
direct, `recht in de koude ogen, koud'. Medusa's stenen blik vernietigt
niet; hij herschept, `kleedt' de naakte spreekster in het warme
beschermende kleed van perceptie.
Door Medusa te her-zien als een bron van creativiteit, bevestigt
en bestrijdt zij op paradoxale wijze een van de andere uitspraken van
Hilary Stevens: Wij zijn allen monsters, als het er op aan komt, wij
vrouwen die hebben gekozen om iets meer en iets minder dan
vrouwen te zijn.'
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Het derde aspect van de muze dat Sarton onderzoekt zowel in
Mrs. Stevens als in haar poezie, is de moeder als bron van inspiratie.

Nu en dan verschijnt de moeder als een krachtige demonische figuur,
zoals in de 'The Godhead as Lynx'. In diverse gedichten echter houdt
Sarton een lofzang op vrouwelijke vruchtbaarheid en moederschap
zonder de opschik van het demonische. Zij roept dan de muze als
weldoende moederfiguur op die de dichteres door haar grotere
wijsheid inspireert. In een vroeg gedicht, 'She Shall Be Called Woman', bijvoorbeeld brengt de dichteres een ode aan een van haar meest
belasterde maar krachtige voormoeders, de bijbelse Eva, die symbool
is van moederlijke vruchtbaarheid en seksuele en spirituele vernieuwing. Ontdaan van de demonische associaties die haar door de
patriarchale cultuur en religie zijn opgelegd, wordt Sartons Eva herzien als een Oer-Moeder. Deze Oer-Moeder werd oorspronkelijk
geschapen door God maar werd herschapen door haarzelf, uit haar
eigen energie en wil. Sartons kroniek laat de scheppingscene uit
Genesis II weg en beschrijft in plaats daarvan Eva's eerste zwakke
murmelen van zelfontdekking, hetgeen op ironische wijze samenvalt
met haar eerste seksuele ontmoeting. Hoewel `zij het niet uitschreeuwde / niet bewoog./ Zij lag helemaal stil,' is Eva, net als Lilith
voor haar, niettemin bang en kwaad:
Zij kon nog niet verdragen
dat deze tere wilde
op haar lag.
Zij kon nog niet verdragen
dat het bloed daar zo klopte.
Zij kon het hoofd niet bieden aan
de eerste pijn
van volheid.
Door een radicale herziening van de Genesismythe, heeft Sarton Eva,
`in het centrum uiteen gerukt, en verscheurd', Eden laten verlaten en
haar toevlucht laten zoeken in de moederlijke schoot van de zee: 'En
zij ging de zee in/ want haar hart deed zeer/ en er was geen
genezing.' Door haar eenzame tocht door het vrouwelijke bewustzijn,
leert Eva haar seksualiteit en creativiteit niet te ontkennen maar hen
op te eisen als bronnen van macht. Zij begint plezier en vertrouwen te
ontlenen aan haar fysieke zelf. Terwijl zij haar eigen lichaam ontdekt,
kleedt Eva zichzelf 'in een vrouwelijk kleed van seksualiteit, vrucht-
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baarheid en macht'. `Zij zou nooit meer opnieuw / naakt zijn', benadrukt de dichteres. "1k ben het begin,/ het nooit-eindigende,/ de
volmaakte boom."' Om Eva's geboorte van het vrouwelijke zelf te
beschrijven, gebruikt Sarton menstruatie als metafoor. Als Eva de
voormoeder zichzelf weer herkent door haar menstruatiecyclus,
verbindt zij zich `meer / met het hart van het leven'. Op een zelfde
wijze, impliceert Sarton, moet Eva's dochter, de vrouwelijke dichter,
zichzelf vernieuwen door haar weer opkomende creativiteit.
De vrouwelijke dichter moet een moeder voor haar zelf worden
en haar kunst kan worden gezien in een gedicht over Sartons eigen
moeder, Mabel Elwes Sarton. 'An Observation' was volgens de
dichteres erg moeilijk om te schrijven. Maar een voortdurend terugkerend beeld van haar moeder, aan het werk in haar tuin met `een
strenge gevoeligheid', veranderde ten slotte in een poétische bijdrage:
Echte tuinlieden kunnen geen handschoenen dragen
Tussen de zelfverzekerde aanraking en de tere wortel,
Moeten hun handen knoestig laten groeien als zij met
Een strenge gevoeligheid onder de aarde
Tussen de rots en de scheut bewegen
Om de verborgen vrucht niet te beschadigen of te verwonden.
En zo zag ik mijn moeders handen getekend worden,
Zij die de gewonde plant of vriend kon helen
Met dezelfde kwetsbare en toch strenge liefde;
Ik stoorde mij eens aan haar geknotte schoonheid,
Maar nu wordt haar waarheid aan mij gegeven om te leven,
Zoals ik zelf heb geleerd wij moeten streng zijn
Om ons tussen de tederen met open handen te bewegen,
En tot het eind gevoelig blijven
Met wat strengheid betalen voor een zachte wereld.
Als erfgenaam van haar moeders helende kracht0n, ontving Sarton
een belangrijke `waarheid': kwetsbaarheid moet worden vergezeld
door hardheid, tederheid door strengheid want anders zal de plant,
dat gevoelig en waardevol schepsel, niet kunnen groeien.
In een van haar meest provocerende gedichten over vrouwelijke
inspiratie, 'The Invocation to Kali', beschrijft Sarton de muze zowel
als demon en als moeder. In dit gedicht volgt een confrontatie met
wat Hilary Stevens noemt 'het volledige moederschap, het volledige
monsterschap' van degenen die proberen 'lets meer en iets minder dan
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vrouw te zijn'. Door Kali als muze te verheerlijken, bevestigt Sarton
de door haar opgemerkte nauwe band tussen demonische woede,
moederlijke lief de en vrouwelijke creativiteit. Kali is ongrijpbaar,
afkerig van overheersing door de mens; zij is verslindend en onverzadigbaar; en zij is voortdurend en onstuitbaar vruchtbaar, vruchtbaar
ondanks de pogingen van de mens haar in toom te houden. Daarom
staat Kali, zoals vele matriarchale godinnen, voor zowel scheppen als
vernietigen, leven en dood, maar wordt zij gewoonlijk alleen met de
negatieve pool van deze dualiteit geassocieerd. Als een aspect van het
creatieve zelf van vrouwen, is Kali zowel inspirerend als bedreigend.
Haar tweeledige krachten maken de dichteres nieuwsgierig, maar een
identificatie met Kali wekt schaamte, woede en vrees op – dat
speciale mengsel van zelfliefde en zelfhaat van iemand die zowel door
haar kunst wordt gevangen gehouden als wordt bevrijd.
In het eerste deel vermeldt Sarton de centrale problematiek van
dit gedicht – hoe kun je het best het hoofd bieden aan Kali's eisen:
Er zijn tijden dat
Ik alleen maar denk hoe verwijder
Ik deze brute kracht
Die niet getemd kan worden.
1k ben de kooi waarin poezie
Op en neer loopt en bruit. Het beest
is de god. Hoe een god vermoorden?
Hoe te leven met de verschrikkelijke god?
De dichteres, zich bewust van de mogelijkheid tot scheppen die Kali's
kracht vergezelt, is niettemin ambivalent ten opzichte van deze
demonische kracht want zij herkent ook haar mogelijkheid om te
verzwakken en iemand in de val te laten lopen. Wat moet er dan met
Kali gebeuren, vraagt de dichteres zich af. Moet zij worden vermoord
of moet er met haar worden geleefd?
Deel twee wijst op het nutteloze van elke poging de godin te
vermoorden:
Het koninkrijk van Kali is diep in ons.
De ingebouwde vernietigster, de wilde godin,
Waakt in de nacht en neemt onze slaap weg.
Zij trekt door het bloed om zachtheid te vergiftigen.
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Hoe dan haar te bevrijden of in het reine te komen
Met de vulkaan zelf, de wrede kracht
Die kwetsuren uitbraakt, alarmkreten slaakt?
Kali temidden van haar schedels eist haar tribuut.
Als Kali met 'open ogen' tegemoet wordt getreden, zullen haar
explosieve krachten zich tonen in hun ware gedaante: krachten die
nodig zijn als creativiteit wil bloeien. Want elke daad van creativiteit,
benadrukt Sarton, wordt voorafgegaan door een of andere soort
vernietiging,
Elke scheppingsdaad wordt uit het duister geboren.
Elke geboorte is bloedig. Jets raakt verscheurd.
Kali is er om haar oppermachtig werk te doen
Want anders zal het levende kind doodgeboren zijn.
In de volgende delen van 'The Invocation to Kali' verruimt Sarton het
beeld van Kali. Zij wordt metafoor voor het maatschappelijk geweld
van de twintigste eeuw. 'The Concentration Camps' staat vol met
gruwelijke beelden die de afschuwwekkende gevolgen beschrijven
van de pogingen van de mensheid om haar furies te ontkennen, net te
doen alsof geweld niet bestaat. `Zijn wij erin geslaagd hen net als God
weg te vagen?' vraagt zij naar aanleiding van de meest tragische
slachtoffers van Hitler, de kinderen. Door `ons of te wenden' van de
`stank van beenderen', vervolgt zij, hebben wij `geprobeerd [de vuren]
te doyen'. Vuren die dringend moeten branden als noodzakelijke
herinneringen aan wat er gebeurt wanneer geweld wordt onderdrukt
en dan wordt losgelaten. `Wat wij opzij hebben geschoven en hebben
geprobeerd te begraven,/ leeft met een duizelingwekkende kracht die
wij niet kunnen ontwijken', beweert de dichteres. Sartons aanklacht
impliceert dat wij allemaal schuldig zijn; de weigering onze demonen
onder ogen te zien is zowel een culturele als een individuele ziekte.
In Sartons opinie, is de enige oplossing voor deze wijdverspreide
aandoening: `onder alle omstandigheden rekening te houden met
Kali', haar geweld te aanvaarden als een belangrijke zuiverende
kracht.
In 'The Invocation to Kali' onderzoekt Sarton de macht van de
demonische moederlijke muze, het `grote verslindende raadsel' en de
destructieve / creatieve kracht van de vrouwelijke dichter waardoor
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zij 'een evenwicht moet smeden/ Tussen haat en liefde.' De vrouwelijke schrijver, beweert Sarton, associeert onvermijdelijk haar dichterlijke creativiteit met de vrouwelijke mogelijkheid tot bloedig baren.
Zoals wij hebben gezien, bezielen beelden van moederlijke macht veel
van de eigenschappen die Sarton de muze toedicht: de erotische
Aphrodite die `de aarde tussen haar knieen houdt', hem tot zich neemt
als een minnares en hem draagt als een kind; de koude Medusa die
haar dichter-dochter `kleedt' in de troostende omhulling van gedachten; zelfs de demonische Kali moedigt het scheppen, echter op
gewelddadige wijze, 'uit het duister' aan. Voor Sarton zijn de seksuele, demonische en moederlijke aspecten van de muze eigenschappen
van een enkele heftige maar essentiêle kracht.
Het slotgedicht van Halfway to Silence, 'Of the Muse' biedt een
krachtige en ontroerende bevestiging van Sartons filosofie over
creativiteit zoals deze zich heeft ontwikkeld in een periode van vijftig
jaar.
Er is geen poezie in leugens
Maar in onopgesmukte eerlijkheid
Ligt hoop voor poezie.
Reeds lange tijd
Ben ik ervan beroofd
Uit trots,
Wilde mijzelf het onmogelijke
Niet toestaan.
Vandaag heb ik geleerd
Een grote, gebarsten
Wijd open deur
Naar het niets to worden
Is wijsheid.
Toen ik jong was
Begreep ik
De Muze niet.
Nu ben ik ouder en wijzer,
1k kan blij met haar zijn
Zoals je blij kunt zijn met het licht.
Wij danken het licht niet,
Maar verheugen ons over wat wij zien
Omdat het er is.
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Wat ik vandaag zie
Is dat de sneeuw valt:
Alles wordt nieuw gemaakt.
De transformerende kracht van poezie, benadrukt Sarton voortdurend, komt voort uit een intense confrontatie van de vrouwelijke
dichter en haar vrouwelijke muze, de symbolische bron van poetische
inspiratie en steun.
Verder onthult dit gedicht Sartons nadruk op de band tussen
poezie en eerlijkheid, lets dat veel hedendaagse feministische theoretici en vrouwelijke dichters aangaat. `Wij zijn beloond voor het liegen',
verklaart Adrienne Rich maar toch `wil het onbewuste net als het
lichaam, de waarheid. De complexiteit en de vruchtbaarheid van
dromen komen voort uit de complexiteit en vruchtbaarheid van het
onbewuste dat worstelt om die wens te vervullen. De complexiteit en
de vruchtbaarheid van poezie komt voort uit dezelfde strijd.' 23 De
uitspraak van Rich zou evengoed die van Sarton kunnen zijn, zo
precies beschrijft deze de impliciete theorie in 'Of the Muse'. Evenals
Rich wijst Sarton op het `vruchtbare en complexe' onbewuste van de
vrouwelijke dichter dat wortelt om het verlangen naar waarheid te
vervullen. Door haar dialoog met de muze die tegelijkertijd het zelf is,
worden in het onbewuste belangrijke inzichten en krachtige taal
gewekt. De muze, vroeger niet begrepen, wordt nu door de ouder
wordende dichteres herkend als een kracht die analoog is aan het
licht. Wij danken het licht niet,' legt Sarton uit, `maar verheugen ons
in wat wij zien/ Omdat het er is.' Wat wij zien is de `onopgesmukte'
maar eerlijke kracht van poezie, de mogelijkheid tot transformatie die
zij in zich draagt. Door de vrouwelijke muze, `wordt alles nieuw
gemaakt'.
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gedichten
ELLY DE WAARD

eenzame narcis, tere
soldaat, die daar zo
dapper in de koude
staat, gescheiden van
de overige narcissen —
ben je op een veldtocht
zoekgeraakt?
wat is het dat
je zo afzonderlijk maakt
en dat je in de bittere
wind het sierlijk
neigen naar elkaar van de
anderen moet missen?
pionier?
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de ruigte, het stroeve
van de werkelijkheid
hervond ik, uitgegleden
op het gladde van de
verbeelding en van dromen
was ik — eindelijk
kwam een Bind aan wat ik
had geleden en
ervoer ik dat er niets
meer tussen mij en de
dingen stond: de niet
stralende nieuwe maan
laag boven het kreupelhout
tegen een hemel als
een yacht zo zwart, zo diep
geen schaduwen, geen licht
haar sikkel was een kier
een zwak gespiegeld
weerlicht maar wel strak
getekend — en met plezier
en tastend over de
grond zocht ik een nieuwe
weg, een nieuwe ruimte —
die ik vond
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de nacht die ik doorkruis
is niet dezelfde meer
sinds ik jou ken. Het zwart
is zoveel zwarter en
de sterren blikkeren to
hard. De schaduwen zijn
monsterachtig en de wolken
stormen langs de maan
als fronsende gebergten
rollend of en aan
en in de diepten tussen
hun toppen, dieper dan
enige oceaan is
tot op heden ieder
ruimteschip vergaan. En op
de aarde zijn de wegen
verlaten als betonnen
strepen en is het
overal als onder
viaducten zo
onherbergzaam — sinds
ik jou ken is het
eenzaam
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Zo ver verwijderd van je huis
droeg ik je last langs boulevards
van stof en gruis — o reiziger
die na het janken van de wind
het doet er niet toe waar de zang
van de ijskast bij zijn thuiskomst
vindt en die de luiken sluiten
kan tegen het huilen buiten
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de stad is transparant, als in
email gezet zijn de gebouwen —
verdwenen is het grauwe
dat grauwer is dan muizevel of
rat en waarbij zelfs het asfalt, dat
onder een film van regen glanst
alsof het leeft, als lets natuurlijks
afsteekt, de lucht is blauwend
en verguld op snee en bomen
aderen verfrist het leder van
de hemel waarin de maan een dunne
plek is en het stoplicht schijnt
en wisselt van smaragd of tot
robijn
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de boom draagt
een gestadig zoemen in haar kruin
alsof de bladeren een pruik van
bijen zijn, niet aangeblazen
door de wind, maar door
de kracht van duizend kleine
motoren binnenin, een gonzen
als het koor van een zwerm
vliegen, die bij het naderen
van mijn stap en masse verschrikt
van een paardevijg opvliegt, een
zoemen, eindelijk, zo
intens, als sours ook hangen
kan in kroegen, als men
na kantoortijd of een dag van
zwijgen zich publiekelijk
ontremt
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ik het gevoel heb dat
onder mijn blik het
water van het vijvertje
verdikt en het wezen
van het kroos, waarin
als in aspic gevallen
blad schijnt ingelegd,
tot mij begint door
to dringen en dromen
zich als guirlandes
vlechten en slingeren
door mijn hoofd —
lange stukken straat
en gracht waarlangs
ik met haar ren of
loop — o bouwlawaai
dat als een jonge
olif ant trompettert
door de Leidsestraat
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de wind bootst het geluid
van jagers na, o het
is oorlog in de lucht, o hoor
ze onheilspellend in hun
duikvlucht zingen!
Van de toppen van de bergen volgt
een raid die de witgehelmde
koppen van de golven afbreekt
en ze in triomf vernevelt — de baai
is nu doorschijnend bleep
maar de onthoofde, gescalpeerde zee
brengt altijd nieuwe
troepen op de been, in alle
windrichtingen stuiven
haar herauten heen — o het is
om haar, om haar en om geen
ander en met haar kleur
in mijn banier dat ik
aan deze luchtslag deelneem,
deze slachting met als overwinnaar
geen
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serie over tijdgenoten 2 - beweging
interview
met vera verkooyen
en marischka bours

GERDA VAN DER KRANS

In de tweede aflevering over tijdgenoten presenteert Gerda
van der Krans Vera Verkooyen en Marischka Bours. De
eerste is beeldhouwster en werkt figuratief omdat dat een
manier van uitbeelden is die het meest bij haarzelf staat. Zij
maakt beelden van duiksters, turnsters en schaatsters. De
bewegende dames zijn uniek voor deze tijd.
Mariska Bours is dansdocente stijidansen en geeft les aan
dames die met dames en heren die met heren willen dansen,
`het is leunen in elkanders lijf zonder over de grenzen heen
to gaan en alles samen doen.' Twee interviews en beelden
over beweging.

Vera Verkooyen is beeldhouwster. Ze werd geboren in Belfeld, een
dorp tusen Venlo en Roermond. De jaren van haar jeugd, die zij daar
doorbracht, noemt zij gelukkig. Op haar twaalfde jaar werd zij naar
een meisjeskostschool gestuurd.
Daarna volgde Vera in Maastricht de opleiding voor leraressen in
handvaardigheid en kinderverzorging (N20) en werkte vervolgens
enkele jaren met zeer moeilijk opvoedbare meisjes in het instituut
voor jeugdpsychiatrie in Zetten. Het werk was zwaar en enerverend.
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Teleurgesteld over de manier waarop de kinderen werden behandeld
(er werd veel geisoleerd en met medicijnen gewerkt) en onmachtig
daarin werkelijk verandering te brengen, nam ze ontslag en verbleef
een aantal maanden in de Verenigde Staten. Terug in Nederland vond
ze woonruimte in Nijmegen en een andere baan. Ze werkte met veel
plezier enige tijd als mentrix van meisjes die in opleiding waren voor
bejaarden- en gezinsverzorging.
V.: `Ik ben pas laat met kunst begonnen. In Nijmegen ben ik op de
Vrije Akademie cursusen gaan volgen in boetseren. Dat vond ik zo
leuk, dat ik toen in Arnhem aan de nieuwe lerarenopleiding handvaardigheid begon. Maar halverwege het eerste jaar besloot ik me in Den
Bosch op de kunstacademie aan te melden voor de afdeling ruimtelijke
en plastische vormgeving.
Ik wou grote beelden maken. Op de academie leer je eerst allerlei
elementaire dingen en er werden niet meteen beelden geboetseerd.
Dat viel me wel een beetje tegen! Pas in Den Bosch op de beeldhouwafdeling ging ik echt beeldhouwen en dat vond ik ontzettend leuk:
met die klei bezig zijn en zo'n beeld groot opzetten.
In het derde jaar van de academie begon ik afgietsels van gips van
mezelf te maken; het eerste was bedoeld voor een expositie die ik in
de Feeks zou hebben. Het leek me spannend als daar een afgietsel van
mezelf zou zitten. 1k kwam er op, omdat ik toen over modelboetseren
dacht: dat is het toch niet. 1k bracht het in verband met fotografie en
tekenen. Waarom zou je bijvoorbeeld ergens moeizaam een tekening
van maken, als je er ook een foto van kunt maken? 1k ontdekte, dat je
met gipsverband een nauwkeurige kopie van iets kunt maken en dat
ik op die manier dus ook een kopie/afgietsel van mezelf kon maken.
Bij dat eerste afgietsel ging het me ook heel erg om de reacties
van het publiek. Die waren toen nogal hevig. Er werd met het beeld
gesjouwd en gesold, het werd bekliederd, lippen en nagels rood
gemaakt etc. Dat was voor mij heel confronterend, omdat het voor mij
om kunst ging, wat iets heiligs had. Voor het publiek was dat dus niet
zo. Die gebeurtenis relativeerde mijn idee van wat ik tot dan toe onder
een kunstwerk verstond.'
Als ik vraag hoe zij daar nu over denkt, aarzelt ze. Ze wil er geen
uitspraak over doen.
V.: 'In de periode waarin ik werk, denk ik niet veel na. Dan doe
ik, produce'r heel veel en zie naderhand pas wat er gebeurd is. Ik
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denk dan niet: nu ben ik met een kunstwerk bezig. Meestal heb ik, als
ik begin, een bepaald beeld voor ogen. Al werkende komen er
associaties bij en die probeer ik vorm te geven. Het manuele, het
ambachtelijke, is belangrijk. Bij het werken in hout voel je weerstand
van het materiaal en dat roept weer associaties op.
Ik ben een paar jaar geleden begonnen met de duiksters. Vroeger
heb ik veel gezwommen. Duiken vond ik heel leuk, omdat er de
spanning is van het heel even door de lucht zweven. Daarna schiet je
heel snel het water in. Ik begon met het gevoel dat ik had met duiken
(en wat ik nu nog heb als ik duik). Het beeld wordt dan een
combinatie van wat ik weet, wat ik voel en wat ik me herinner. Ik heb
er een, een duikster, die staat heel raar. Dat komt, omdat ik vroeger zo
dook. Het is een houding van mij. Toch lijkt het beeld niet op mij, het
lijkt op niemand. Het is echt een fantasie-beeld, hoewel het misschien
herkenbaar is, omdat het armen en benen heeft. Het gaat er mij vooral
om de spanning van die beweging van het zweven in beeld te brengen,
wat eigenlijk onmogelijk is.'
De beelden van Vera gaan over wat waar is en niet waar, wat kan en
niet kan.
V.: `Als ik op t.v. turnsters zie, ben ik daar weg van: de
onmogelijke houdingen waarin ze staan! Het is voor mij volstrekt
onbegrijpelijk hoe die meisjes dat kunnen. Als je probeert dat in beeld
te brengen, heb je te maken met een dubbele onmogelijkheid: de
onmogelijkheid van de houding en de onmogelijkheid daarvan een
beeld te maken. Mijn beeld van iemand in handstand bijvoorbeeld, dat
is een heel vermoeiende stand. Iemand kan in werkelijkheid maar een
seconde zo staan of korter. De werkelijkheid van mijn beeld is, dat het
jaren kan blijven staan in die onmogelijke houding.
De duiksters gingen nog min of meer over mezelf. Daarna ben ik
naar andere mensen gaan kijken en ben ik meer gaan abstraheren.
Voor mij zijn de bewegingen van turnsters bijvoorbeeld onmogelijk,
maar ik zie dat het gebeurt. Het is heel echt. Dezelfde dingen spelen
wanneer je een beeld maakt. Als ik vind dat het in een beeld past dat
een arm gedraaid zit (zoiets kan eigenlijk niet) kan het toch, omdat ik
het maak. Zo'n beeld is niet de weergave van de werkelijkheid. Ik ben
zelf de maker van de mogelijkheid en probeer de mogelijkheid om te
zetten in realiteit, en met een extra dimensie: ik maak het beeld on`realistisch'. De beelden zelf zijn per definitie waar (of echt), want ze
staan er.

65

1k werk figuratief, omdat dat een manier is die heel dichtbij me
staat. Over een beeld moet je niet te veel vertellen, een beeld moet
voor zichzelf spreken.'
Vera's beelden doen klassiek aan. Ze worden om die reden vaak
afgedaan als niet vernieuwend. Naar mijn mening sluiten ze inderdaad aan bij een lang bestaande traditie*, maar voegen daar wel
degelijk iets nieuws aan toe. Met name inhoudelijk zijn ze modern te
noemen.
V.: `Mijn beelden hebben met deze tijd te maken, omdat het dames
zijn die bewegen. Dat vind ik uniek voor deze tijd. In het begin van
deze eeuw was het nog onmogelijk voor dames dat ze zwommen, laat
staan dat ze van een tien meter hoge duikplank doken. Voor turnen
bijvoorbeeld geldt hetzelfde. Ik werk ermee, omdat ik in deze tijd leef
en daarop reageer. Maar ik wil er niet alleen mee zeggen: kijk eens
hoe mooi dames kunnen bewegen.
Dat bewegen is karakteristiek voor deze tijd en dat het steeds
sneller moet, steeds perfecter. Dat registreer ik en denk wel: waar
gaat het naartoe? Sport is trouwens een van de weinige categorieèn
waarin, naar mijn mening, de prestaties van mannen en vrouwen
gelijk gewaardeerd worden. Er is aandacht voor de specifieke fysieke
mogelijkheden van vrouwen. Dat vind ik heel spannend. Er wordt
gekeken naar: wat kan een vrouw en wat kan ze binnen haar fysieke
grenzen presteren? Daarbinnen blijkt ze evengoed of beter dan
mannen te zijn.
Vorig jaar heb ik een aantal beeldjes van schaatsters gemaakt.
Heel spannend was het, toen Yvonne van Gennip die drie medailles
won. Maar wat ik altijd al prachtig vond, zijn die glanzende schaatspakken en hoe die dames daarin over het ijs glijden. Schitterend om te
zien vind ik het.
Ik heb niet de bedoeling om erotiek in mijn beelden te leggen. Het
zijn wel altijd vrouwen, mijn beelden. Ik kan geen mannen boetseren.
Dat heeft er in de eerste plaats mee te maken dat ik zelf vrouw ben en
verder met dat ik me zeer lesbisch voel. Dat kan ik niet uitsluiten bij
het werk dat ik maak. Het werk is heel sensueel. Ik voel de beelden
met mijn handen. Ik kan niet iets maken waar ik niets bij voel of wat
mij afstoot. Ik moet er niet aan denken, dat ik een muis zou moeten
boetseren!'
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411e ogen ryn gericht op de presfalres
ran Yvonne van Gen* Zil ken In de
laarsre dagen van de olympische win.
ferspelen Nederland nog 'remotes/
bezorgen op de vif klornefer:
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Marischka Bours
Marischka Bours is dansdocente stijldansen. Sinds 1983 heeft ze een
dansschool samen met Hans van Oppenraay. Er wordt les gegeven op
alle niveaus aan dames met dames en heren met heren, hetgeen uniek
is in de stijldanswereld. Marischka volgde na de middelbare school
eerst de Pedagogische Academie en werkte vervolgens een tijdje met
zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het geven van onderwijs is
sindsdien belangrijk gebleven.
M.: 'Ik heb vanaf mijn vierde jaar aan klassiek ballet gedaan. Ik heb
ook een klassieke balletopleiding achter de rug. Verder heb ik
geexperimenteerd met allerlei vormen in dans, bijvoorbeeld jazz,
caractere, Spaans. Op m'n zestiende ben ik gaan stijldansen, in eerste
instantie omdat dat zo hoorde in onze kringen. Ik vond het wel leuk,
maar 't haalde het niet bij ballet. Langzamerhand groeide ik er een
beetje in en kwam ik tot de ontdekking, dat ik heel graag de opleiding
wilde gaan volgen voor dansdocente. Op die manier kon ik de
didactiek en het dansen verbinden. Stijldansen is heel spannend voor
me geworden, omdat je dat met twee lijven moet doen.'
Als ik vraag wat ze daarmee bedoelt, begint Marischka uit te leggen
hoe essentieel het is welke rol je kiest als je begint met dansen.
M.: 'Er wordt altijd in paren gedanst. Op de reguliere (hetero-)
dansscholen kiezen mannen de leidende rol en vrouwen de volg-rol.
Dat is heel vanzelfsprekend. Ook dat de laatste een passieve is. Het
gevolg is, dat vrouwen meestal niet precies weten wat ze moeten
doen, welke pasjes gezet moeten worden. Als vrouwen met vrouwen
gaan dansen blijkt, dat maar heel weinig vrouwen, die dan gaan
leiden, daarin heel uitgesproken durven zijn: nu-doe-ik-dit of nu-doe1k-dat.
Op onze school worden de beide partners erin getraind dat ze van
binnenuit kiezen en gevoelsmatig hun rol aannemen. 1k steek er ook
heel veel energie in, dat degenen die volgen, geen passieve partners
zijn. Al tijdens een beginnerscursus beginnen we daar nu mee. Je kunt
het dan ook omkeren: de leidster wordt partner en andersom. Soms
gaat het dan beter.
Wanneer vrouwen beginnen met dansen, kiezen ze namelijk vaak
zonder erbij na te denken hun rol. Het is heel spannend als er na
verloop van tijd zo'n omkering kan plaatsvinden; de relatie tussen die
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vrouwen verandert dan. Er heeft een tamelijk ingewikkeld psychisch
proces plaatsgevonden, waarin de vrouwen leren luisteren naar hun
eigen zelf. 1k heb bijvoorbeeld van mezelf altijd gedacht, dat ik veel
beter zou zijn als leidster. 1k kan ook heel goed `als heer' dansen. Maar
als ik op mijn eigen (docenten)niveau als heer ga dansen, is dat sours
om onzekerheid te verbergen. Zoiets gebeurt natuurlijk vaker, ook bij
andere vrouwen. Als een leidster zich onzeker voelt, gaat het vaak bij
de partner verkeerd. Beiden moeten zich dus heel bewust zijn van wat
zij aan het doen zijn. Als je elkaar niet goed vasthoudt, te dichtbij
bijvoorbeeld, dan dans je niet lekker en ga je over de grens van je
partner heen, maar in eerste instantie over je eigen grens'
We praten verder over hoe je de juiste afstand tot je partner vindt.
M.: `Dansen is een kwestie van voelen wat je met je eigen gewicht
kunt doen. Daarna kun je voelen wat je met andermans gewicht kunt
doen. En gewicht is je letterlijke gewicht. Die gewichten moeten
evenwichtig tegenover elkaar komen te staan, dat wil zeggen ieder
staat op haar eigen benen. De een mag nooit last hebben van het
gewicht van de ander. Op het moment dat je je eigen gewicht voelt,
voel je ook je eigen grens en de grens van de ander. Het heeft niets te
maken met of je leidster bent of partner, wel met het maken van de
danspassen. Dat gebeurt volgens hetzelfde principe als wanneer je
innig gearmd met iemand door de stad loopt en of en toe stil staat bij
een etalage. Zoiets is pas fijn als je iemand niet mee hoeft te trekken,
wanneer je zonder iets te zeggen een beetje naar links of naar rechts
kunt gaan. En beiden kunnen dat de ander laten voelen. Dansen gaat
pas lekker als ieder op haar eigen benen staat en haar eigen gewicht
draagt.'
Ik wil nu weten wat Marischka's beweegredenen zijn om niet op de
manier les te geven zoals dat gebruikelijk is op de meeste dansscholen
(volgens Marischka: alle dansscholen).
M.: `Ik zou ongelukkig zijn geworden als ik op een hetero-school
les was blijven geven. Door mijn lesbisch zijn, kijk ik op een andere
manier dan wanneer ik hetero zou zijn geweest. Ik zie bij mannen
hanengedrag en het jacht maken op hun partners en mij. Daar erger ik
mij wezenloos aan.
Ik vind het bovendien leuker om aan dames-paren en heren-paren
les te geven, omdat ik met hen meer kan. Het gaat niet alleen om
pasjes leren. En ik heb ook het gevoel, dat ik mijn eigen wezen veel
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beter kan uitdrukken, wanneer ik met hen werk. Het begon, toen ik
op de hetero-school waar ik werkte, les kon gaan geven aan een
groepje dames, die daar om hadden gevraagd. Ik merkte al snel dat ik
met hen veel verder kon gaan dan ik ooit met hetero-paren kon. Het
ging er niet zo stijf aan toe, bepaalde normen golden niet. Iedereen
kon met iedereen dansen. Er waren echte butches bij, die als partner
gingen dansen. Nou, ik wist niet wat ik zag! Het was enig. In het
begin waren het allemaal lesbische dames, die kwamen dansen. Nu is
dat wel anders, hoewel ook nu het grootste deel van de dames lesbisch
is. Het is wel iets dat genoemd moet worden: de meiden die toen
begonnen zijn, waren degenen die ook vooraan liepen bij alle demonstraties. Die begonnen daarmee en in die tijd was het zo, dat je in de
lesbische wereld nergens kon stijldansen. Daar lag een taboe op: dat
kon niet. Dat was iets van hetero's.'
Het is voor Marischka heel essentieel geweest, dat het lesbische
vrouwen waren met wie ze startte. Toen die als vrouwen met hun
speciale, voorheen nooit gehoorde wens kwamen, namelijk om met
elkaar te leren dansen, kreeg Marischka de kans om haar ideeên over
het stijldansen verder uit te werken.
M.: `Als die vrouwen er niet waren geweest, had ik nu een andere
dansschool gehad. En in de jaren dat ik nu les geef aan dames met
dames is er, buiten de groei van het aantal leerlingen, ook een enorme
groei gekomen in mijn eigen ontwikkeling als lesbisch dansdocente en
heeft er een ongelooflijke ontwikkeling plaatsgevonden bij de leerlingen. Ik denk dat als ik een hetero-school had gehad, ik minder was
gegroeid.'
De gang van zaken op de gewone heteroscholen noemt ze:
normvast, statisch, conservatief.
M.: 'Er wordt nog steeds gezegd: dat vrouwen met elkaar dansen,
dat kan nog wel, maar heren met heren... dat kan niet. Men baseert
zich op een rollenpatroon, dat al eeuwen terug is vastgelegd. Er
gebeurt niets in die wereld. Wel is het zo, dat wat we nu doen twintig
jaar geleden niet kon. Wat dat betreft hebben we de tijd mee. Daar
profiteren we van. We kunnen er nu voor uitkomen, dat we "zo" zijn.
En we hebben hard gewerkt.
Mijn eigen danstraining komt op de tweede plaats en staat in het
teken van het lesgeven, maar ik ben wel een danser. Een danser zijn is:
je lijf en je ziel en je leven geven en hebben in het dansen. Ik zie
voetballers dansbewegingen uitvoeren en op straat zie ik in de passen
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patronen, die mensen neerleggen, dansbewegingen. In schilderijen zie
ik ook beweging. Overal is beweging. Dansen is ook: je lijf altijd in
beweging houden, niet stil kunnen zitten en altijd op de achtergrond,
van binnen, aan bewegen moeten denken. Alles danst.
Ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om met klei te werken. De
massa vind ik wel lekker, want dat voelt en beweegt, dat geeft mij
ook iets. Maar als ik er iets van moet maken, dan kan ik er Been
beweging in krijgen. Met verf kan ik wel iets doen, klei kan ik alleen
maar voelen. Ik zou er het liefst in gaan liggen.
Stijldansen vind ik intiemer dan balletdansen. Wanneer ik een paar
heel erg goed vind, dan dansen ze heel erg samen en is er een heel
fijnzinnige erotische uitstraling van die twee lichamen, van die twee
mensen naar buiten en daar mag je dan heel even naar kijken. Als ik
zelf dans houd ik dat erotische alleen voor degene met wie ik dans.
Dat kunnen vasthouden en een tipje van de sluier oplichten, dat vind
ik fijnzinnig. Het is leunen in elkanders lijf, zonder over de grenzen
heen te gaan en alles samen doen.'

* Recent zijn beelden te zien geweest in de Rijksakademie te Amsterdam van
Nederlandse beeldhouwsters uit de school van Bronner onder de titel: Een beeld van
een vrouw. De tentoonstelling werd georganiseerd door de Stichting Vrouwen in de
Beeldende Kunst. Bij de tentoonstelling is een boek verschenen: Amsterdam (An
Dekker) 1988.

Vera Verkooijen: duikster. (70x55x25 cm),p. 67
Vera Verkooijen: schaatsters (brons 15 cm), p. 68).
Vera Verkooijen: duikster (brons 70 x 50 x 40 cm),
en turnsters (brons 20 cm), p. 69.
Monica Linschoten en Marischka in De Vereeniging, p. 70.
Monica Linschoten en Marischka aan het werk, p. 71.
Foto's Petra Appelhof
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waanzin ads paradox
over het werk
van unica ziirn
en charlotte perkins gilman

MARNEL BREURE
De literaire waanzin blijft fascineren, maar blijft ook
onbeschrijflijk. Unica ZUrn van wie in Lust & Gratie nummer
9 fragmenten uit De Man in Jasmijn stonden, bewoog zich in
haar werk op de scheidslijn tussen waan en werkelijkheid.
Is het mogelijk over waanzin te schrijven, tekstueel in de
waanzin te leven, zonder zelf gek te worden, vraagt Marnel
Breure zich of in dit essay. Door haar tragische zelfmoord
laat Ziirn ons misschien weten dat dit niet mogelijk is, maar
Charlotte Perkins Gilman, die eveneens over het
dubbelzinnige karakter van de waanzin schreef in Het gele
behang, koos een weg die haar in leven hield.

Als de waanzin een plaats zoekt in het schrijven, ontstaat een vorm
van literatuur die zich kenmerkt door een verontrustende dubbelzinnigheid. Aan de ene kant brengt de literaire stem van de waanzin een
bevrijd en onbelemmerd spreken voort, maar daar staat tegenover dat
ditzelfde spreken vaak desastreuze gevolgen heeft: het vrouwelijke
subject dat in de `waanzinnige tekst aan het woord is, blijkt zich meer
dan Bens naar haar eigen teloorgang toe te schrijven.
In dit essay zal ik de paradoxale tweeledigheid van de literaire
waanzin aan een nader onderzoek onderwerpen. Het prozawerk van
Unica Ziirn, en in mindere mate dat van Charlotte Perkins Gilman, zal
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daarbij een centrale rol spelen. De combinatie van waanzin en
literatuur spreekt vooral tot de verbeelding vanwege de verstorende
en vernieuwende effecten die erdoor teweeg worden gebracht. Dit
geldt bij uitstek voor de literaire teksten van Unica Ziirn en Charlotte
Perkins Gilman. De scheidslijn tussen waan en werkelijkheid wordt in
het werk van deze schrijfsters opgeheven, zekerheden slaan om in
hun tegendeel, en dat wat uit een oogpunt van rede en ordentelijkheid
verzwegen wordt, doet plotseling van zich spreken.
Juist omdat de stem van de waanzin de onhoudbaarheid van de
bestaande status-quo op ongenadige wijze aan het licht brengt, kan zij
ook worden opgevat als een subversieve schrijfwijze, die de aanzet tot
ongebruikelijke literaire praktijken geeft. In de wanorde van de
literaire waanzin lijkt een ruimte te ontstaan, waarin het onbekende
en het verdrongene eindelijk hun rechtmatige plaats kunnen opeisen.
Zoals reeds aangegeven heeft het `schrijven van waanzin' echter
een onmiskenbare schaduwzijde, die ook het werk van Ziirn en
Perkins Gilman niet onberoerd heeft gelaten. Het af wijkende en het
excentrische zijn weliswaar belangrijke bronnen van verandering en
vernieuwing, maar het gebied van de waanzin is dermate verraderlijk,
dat betreding moet worden aangemerkt als een riskante aangelegenheid. Is waanzin niet op intrinsieke wijze verbonden met afgrond en
ondergang? Gaat het niet om een vorm van verzet die onvermijdelijk
in zichzelf vastloopt?
Het gele behang
Charlotte Perkins Gilman publiceerde in 1892 een kort verhaal
waarin het dubbelzinnige karakter van de waanzin subtiel tot uitdrukking wordt gebracht. Het gele behang' is het relaas van een

naamloze, vrouwelijke ik-figuur, die vanwege een `nerveuze depressie' een gedwongen rustkuur ondergaat. Het is de vrouw niet toegestaan om te werken of te schrijven en zij wordt door haar arts annex
echtgenoot dringend aangemaand om haar verbeeldingskracht in
bedwang te houden. Haar dagen brengt zij door in een troosteloze
kamer, die van stuitend geel behang is voorzien. Dit behang blijkt al
spoedig een zeer uitzonderlijk patroon te bezitten: het zwelt en
kronkelt alsof het door delirium tremens is aangetast en ontbeert
iedere denkbare logica. `Je denkt dat je het de baas bent, maar net als
je goed bezig bent het te volgen, maakt het een achterwaartse salto en
ben je weer even ver. Het geeft je een klap in je gezicht, slaat je neer en
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stampt je de grond in. Het is een boze droom.'
Het verhaalt neemt een alarmerende wending op het moment dat
de ik-figuur achter het behang de gestalte van een vrouw ontdekt, die
's nachts aan het patroon schudt alsof ze eruit wil. De hoofdpersoon
raakt op onontkoombare wijze verstrikt in deze waanvoorstelling en
vereenzelvigt zich hoe langer hoe meer met de vrouw achter het
behang: de grenzen tussen `ik' en `zir vervagen, vloeien in elkaar over
en vallen tenslotte weg. In een vlaag van furieuze overmoed trekt de
ik-figuur het behang van de muren om zichzelf /de vrouw te bevrijden.
Ook bij herlezing is het niet duidelijk hoe deze poging tot uitbraak
moet worden uitgelegd. Enerzijds scheurt de ik-figuur zich letterlijk
en figuurlijk los van een onverdraaglijke werkelijkheid, maar anderzijds brengt ze daardoor haar eigen ondergang teweeg. Het gele
behang toont op hetzelfde moment een triomfantelijke bevrijding en
een ultieme onmacht. Het dilemma lijkt onoplosbaar.

Unica ZUrn
De geschriften van Unica Ziirn plaatsen de lezer /es voor eenzelfde
ambivalentie als hierboven geschetst. Ziirn kan worden beschouwd
als een surrealistische kunstenares, die een waanzinnig leven verbond
met een dito schrijfpraktijk. De wereld van de waanzin was voor haar
geen fictieve constructie, maar een wonderbaarlijke en onbarmhartige realiteit waar zij tegen wil en dank in verzeild raakte. Gedreven
door een gekte die in de eerste plaats persoonlijk was, stuurde zij in
haar prozateksten op een regelrechte breuk met de heersende culturele orde aan. Door middel van een `illegale schriftuur' probeerde zij de
grenzen van de normale, geaccepteerde werkelijkheid te overschrijden, hetgeen lang niet altijd ongestraft bleef: de onbeperkte ruimte
van het redeloze ging meer dan Bens gepaard met de beklemming van
het radeloze.
Ziirn heeft tot op heden als kunstenares een marginale positie
ingenomen. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit voor een belangrijk
deel op het conto van de mannelijke surrealisten worden geschreven.
Deze laatsten beoogden weliswaar ook een transgressie van de
bestaande orde, maar daar staat tegenover dat de binnen het surrealisme vigerende theorieen de vrouw naar de grensgebieden van de
werkelijkheid verwezen, alwaar zij als muze, medium en orakel
mocht dienen. 2 De vrouw werd voorgesteld als 'femme fatale' of
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`femme enfant', als door en door erotisch wezen of onbedorven
schepsel dat de toegangswegen naar het onbewuste als geen ander
kent en aldus een gids kan zijn voor de mannelijke surrealist. De
vrouw is met name een bron voor andermans creativiteit, de hare
blijft ongericht en amorf. De surrealistische identificatie van het
`vrouwelijke' met de chaos, het onbegrijpelijke en het irrationele,
plaatst de concrete vrouw in feite buiten spel: zij kan niets anders zijn
dan een fetisj of een surrealistisch object.'
Andre Breton, doorgaans aangeduid als de paus van het surrealisme, vond een dergelijk object in de persoon van de waanzinnige
Nadja. De bekoring die van deze vrouw uitging werd vooral ingegeven door het felt dat Breton haar als de belichaming van zijn literaitre
opvattingen zag. Nadja had een raadselachtig karakter, bezat een aan
het visionaire grenzende intultie, maar bovenal sprak zij in een
beeldrijke taal die zich `hoog boven de rokende puinhopen van het
oude denken' verhief . 4 Het surrealistische credo van de ontketende
ratio leek verwezenlijkt te worden in de waanzinnig Nadja, die eerst
`haar hoofd en daarna een arm, tussen de uiteengebogen tralies van de
logica heen wrong'.
Hoewel Breton met veel aplomb beweerde dat er geen grens was
tussen waanzin en normaliteit, hield hij zich angstvallig vast aan de
zekerheden van de laatste en toen Nadja in een inrichting verdween
was zijn belangstelling voor haar opmerkelijk snel verdwenen. Breton
heeft de waanzin weliswaar programmatisch gecelebreerd, maar
daalde er nooit volledig in af. Waanzin was voor hem niet meer dan
een creatieve pose, een simulatie die niet toeliet dat hij meer dan een
voorzichtig vingertopje tussen de `tralies van de logica' doorstak. De
werkelijke waanzin diende blijkbaar voorbehouden te blijven aan de
vrouw, hetgeen illustreert dat doen en denken, leven en schrijven
voor de mannelijke surrealist in laatste instantie gescheiden bleven.
Een dergelijke scheiding is in het werk van Unica Ziirn niet te
vinden. Het `schrijven van waanzin' was voor haar geen vrijblijvend
prod& dat risicoloos werd geinitieerd vanuit het beschutte gebied
van de rede. Ziirn heeft de ontregelende werking van de hallucinatie
aan den lijve ondervonden, hetgeen haar werk een extra dimensie
verleent. Die extra dimensie bestaat daaruit dat de waanzin van de
tekst en de waanzin van de schrijfster voortdurend in elkaar overlopen, waardoor beide aan betekenis en hevigheid winnen. De grenzeloze euforie en de angstige beklemming, die zo kenmerkend lijken voor
het `schrijven van waanzin', zijn in het prozawerk van Ziirn dan ook
welhaast tastbaar aanwezig.
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In het hiernavolgende zal ik een gedeelte van Ztirns oeuvre op
behoedzame wijze openleggen. Daarbij komt de nadruk te liggen op
Das Weisse mit dem ro ten Punkt, Notizen einer Blutarmen en De Man
in Jasmijn. 5 Drie teksten die ik heb opgevat als een grote tekst:
dezelfde beelden, gebeurtenissen en motieven keren telkens weer
terug en bovendien komt het regelmatig voor dat de schrijfster in de
ene tekst aan het bestaan /ontstaan van een andere refereert. Een
`stromend' oeuvre als dat van Ztirn blijkt zich niet goed te lenen voor
de analyse van afzonderlijke teksten. Wël is het mogelijk om het spoor
van verrukking en verschrikking, dat Ztirn al schrijvend achterliet,
van tekst naar tekst te volgen. Wellicht blijkt dan dat de paradox van
de waanzin, het dilemma tussen bevrijding en ondergang, toch kan
worden opgelost.
Unica Ztirn werd op 6 juli 1916 geboren te Berlijn, waar zij opgroeide
in een huffs vol exotische voorwerpen. Haar vader verbleef uit hoof de
van zijn functie langdurig in Afrika, vanwaar hij allerlei kunstschatten meebracht, die op Unica een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenden. Haar moeder was een koele, burgerlijke vrouw,
waar ze nauwelijks enige binding mee had.
In haar jonge jaren was Unica in dienst bij een filmmaatschappij;
zij werkte achtereenvolgens als archivaresse, filmmonteuse en dramaturge. Na haar echtscheiding in 1949 begon ze hoorspelen en korte
verhalen te schrijven, die in diverse kranten werden gepubliceerd.
Van dit vroege werk is lang niet alles bewaard gebleven: vele jaren
later heeft Ziirn in een vlaag van waanzin al haar werk willen
vernietigen, hetgeen haar gelukkig maar ten dele is gelukt.
Pas in 1953 raakte Ziirn in het milieu van de Parijse surrealisten
verzeild: in dat jaar ontmoette ze de kunstenaar Hans Bellmer, die
haar verdere levensgezel zou zijn. In eerste instantie had het surrealisme een stimulerende uitwerking op Unica's creativiteit: naast haar
prozateksten schreef ze anagramgedichten, en beoefende ze op hartstochtelijke wijze de kunst van automatische tekenen. 6 De bloei van het
kunstenaarschap ging echter gepaard met een herhaaldelijk uitbrekende waanzin: vanaf het eind van de jaren vijftig verbleef Ztirn zeer
regelmatig in psychiatrische inrichtingen, waardoor haar leven een
welhaast onhoudbare zwaarte kreeg.
Ztirns gekte heeft alles te maken met het feit dat zij hetleven
onmogelijk kon nemen voor wat het was. Het bestaan binnen de
grenzen van de gangbare, geaccepteerde werkelijkheid kwam haar
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bedroevend en armzalig voor. `Misvormd, terwip ik mooi wilde zijn,
aan de grond genageld, terwijl ik had willen dansen, zweven, vliegen.
Vijandig, met moorddadige plannen, terwip ik zo graag vertrouwen,
vertrouwen had gehad, om me te openen, om te stromen, om de
stroom te drinken, om erin te verdrinken...' 7 Ziirn zette alles op alles
om de ontoereikende werkelijkheid achter zich te laten, waarbij het
`schrijven van waanzin' een belangrijke rol speelde. Haar teksten zijn
doortrokken van een hunkering naar het onbekende andere, van een
verlangen naar datgene wat zich buiten de bestaande orde van taal en
cultuur bevindt en eigenlijk onschrijfbaar is. In De Man in Jasmijn
geeft Ziirn in sterk hallucinerend proza gestalte aan een onbegrensde
werkelijkheid. De vrouwelijke hoofdpersoon wordt bezocht door
dromen, herinneringen en vreemde visioenen, die ze als kostbare
geschenken aanvaardt. De identiteit van deze vrouw is zo ruim en
veranderlijk als de wolken in de lucht. Haar lichaam ondergaat allerlei
metamorfoses en is tot ongekende dingen in staat. Dansen, zweven,
vliegen en stromen: in het hectische spel van de waanzin behoort alles
tot de mogelijkheden.
Notizen einer Blutarmen
De keerzijde van het gewone leven is echter lang niet altijd onder
handbereik. Vaak is het iets om intens naar uit te zien, om eindeloos
naar te verlangen. Jets dergelijks is in extreme mate het geval in
Notizen einer Blutarmen. De vrouwelijke ik-verteller van deze dagboekachtige tekst heeft een groot deel van haar leven wachtend
doorgebracht, wachtend op 'het Wonder'. Dit wonder, dat zich niet
laat beschrijven, vraagt een hoge prijs. Om het te molten beleven zal
de ik-figuur /Unica met haar eigen leven moeten betalen, hetgeen op
geheimzinnige wijze verband houdt met het noodlotsgetal 99. De 99 is
als een ademhaling, of beter nog, als het inhouden van de adem. Je
weet niet wat er volgen gaat. Zal de deur eindelijk opengaan? Het
scherm worden neergehaald? Maar eigenlijk vreest Unica dat haar
verwachting niet meer zal worden ingelost. Het jaa
loopt ten einde, de 99 zal 100 worden, en alles zal voorbij zijn: het
wonder, het wachten, en ook het gevaar om gek te worden van de
99... De schrijfster weigert zich nader te verklaren: over sommige
dingen kun je maar beter zwijgen.
Het wonder waar Unica zo hartstochtelijk op wacht, hangt nauw
samen met een verlangen dat zich niet de wet laat stellen en geen
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steun verleent aan datgene wat binnen de bestaande orde geoorloofd
is. Dit ontketende verlangen is voor Unica de aanzet tot de al eerder
genoemde moorddadige plannen. Zo beschrijft zij op zeker moment
een droom, waarin een angstaanjagend, vrouwachtig wezen haar
omgeving probeert te vernietigen. 'Ik droomde vannacht van een
mooi, gevaarlijk wezen, half meisje, half slang. Een moordlustig
wezen! Daarom ontnam men haar alle organen waarmee zij onheil
zou kunnen aanrichten. Ogen, tong, hart en wat dies meer zij, werden
haar ontnomen om haar geheel en al onschadelijk te maken. Maar
omdat zij zo mooi was, wilde men haar als lust voor 't oog behouden
en zij werd zo kundig gemummificeerd, dat het leek of zij nog levend
was. Toen dit gebeurd was, bleek tot onze ontzetting dat het wezen
zonder tong sprak, zonder ogen zag en zonder hart leefde, dat ze
zonder bloed over grote kracht beschikte en zonder hersens plannen
smeedde. Ze was nog veel levendiger, vuriger, intelligenter geworden, bezeten van haat en wraakzucht.' Hoewel Unica de droom
huiveringwekkend noemt, is zij vervuld van bewondering voor het
vreemde, onsterfelijke wezen. Zij vraagt zich of of zij zelf dit wezen
is, of dat het een beeld is voor haar wachten op het wonder. Mijns
inziens gaat het om een combinatie van beide: de slangvrouw is een
verbeelding van het verlangen naar een andere, wonderbaarlijke
werkelijkheid, die alleen kan ontstaan door de orde van taal en
cultuur – tegen alle verdrukking in – te ontregelen en ontwrichten.
Het is onmogelijk om deze droomvrouw het woord te ontnomen of om
haar te reduceren tot lustobject. Daarbij is het opvallend dat Ziirns
afwachtende houding in het droombeeld plotseling omslaat in een
onstuitbare gewelddadigheid. Is wachten op den duur onhoudbaar?
Het zo vurig verlangde wonder brengt echter een groat gevaar
met zich mee. Unica merkt dat ze gevolgd wordt, omgeven, bezeten
door een onbekende aanwezigheid die een thuis in haar zoekt. Zij
spreekt over iemand die er niet is, maar die doet alsof hij buiten in het
donker staat. Wat is dit voor iets, dat tegelijkertijd aan- en afwezig
kan zijn en haar van alle kanten heeft omsingeld? Wat is het dat in
haar is gevaren? Het is het wonder, dat een dermate onheilspellend
aanzien heeft gekregen dat de lust haar bekruipt om het te laten
verdwijnen. 'Om het uit te wissen, om het niet te laten bestaan, zal ik
er op een dag een naam aan moeten geven. Het naamloze is erger dan
dat waarvoor men een naam (desnoods een verkeerde naam) heeft
gevonden: wintermelancholie – doodsvermoeden – inbeeldingen – dat
is zijn naam!' Het naamloze wonder, waarvoor woorden en zinnen
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tekort schieten, blijkt bedreigender en pijnlijker te zijn dan datgene
wat zich wel binnen de orde van de taal bevindt. Hier is geen plaats
meer voor subversieve verlangens, maar moet de taal worden aangewend om het naamloze te bezweren en de angst te verdrijven.
Das Weisse mit dem roten Punkt
De thematiek van Notizen einer Blutarmen sluit nauw aan bij die van
Das Weisse mit dem roten Punkt. Ook deze laatste tekst wordt
beheerst door een verlangen dat de mogelijkheid suggereert van een
onbekende orde, die (nog) niet in taal kan worden uitgedrukt. Door de
buitentaligheid van datgene waar de tekst op aanstuurt, maakt Das
Weisse mit dem roten Punkt een nogal cryptische indruk. Ztirn
begeeft zich in een gefragmenteerd relaas, dat bedoeld lijkt te zijn om
de gecompliceerde psychische conditie van de schrijfster uiteen te
rafelen. Deze ontrafeling maakt al snel een verlangen zichtbaar dat
haar eigen vervulling af wijst: `Als het langverwachte (het gemiste)
me vandaag zou naderen, als het plotseling verscheen, zou ik in
verlegenheid raken en het weer wegwensen (tot aan de koekoek) –
terug naar de bestemming waar mijn verlangen het tot op heden zo
fijnzinnig trachtte te doorgronden.' Ziirn is dermate op haar ongeluk
ingesteld, dat ze niet weet wat ze met geluk moet beginnen. In De
Man in Jasmijn merkt ze hierover op dat geluk dom en onproduktief
maakt: het besef van tekort of gemis is de katalysator die haar doet
werken, schrijven en zoeken. Eigenlijk is Unica's verlangen een
noodzakelijke drijfveer, die haar telkens opnieuw in de richting stuurt
van dat wat zich buiten de `werkelijkheid' bevindt.
Ook in Das Weisse mit dem roten Punkt laat die andere kant van
de werkelijkheid zich slechts met moeite kennen. Significant is
bijvoorbeeld de metafoor van het verbrijzelde mozaiek: 'Ails van een
heel lang geleden grondig stukgeslagen mozaiek spoelen de jaren zijn
scherven aan mijn oever. Zelden jets groters. Dat betekent dus
verzamelen. Zorgvuldig scherf aan scherf leggen. Zo is, oneindig
langzaam, het vermoeden van het "beeld" ontstaan.' Het onbekende
gebied buiten de officièle werkelijkheid kan alleen in versplinterde
vorm worden waargenomen. Het verbrijzelde mozaiek is een verbrokkeld geheel dat iedere ordentelijkheid of coherentie mist. De
brokstukken moeten samen weliswaar een beeld vormen, maar dat
valt hooguit te raden.
Een enkele maal ontvangt Unica bezoek van een man, die op
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duistere wijze met dit geheimzinnige beeld is verbonden. Wanneer hij
binnenkomt spoelt er een splinter van het mozaiek de kamer in, die ze
bij de rest van haar verzameling voegt. De man, die gekomen is om
haar in te wijden en rond te leiden, laat doorschemeren dat hij over
onbegrensde mogelijkheden beschikt. Als Unica zelf graag wil, kan hij
haar verheffen, ontstellen en wijzer maken, verheerlijken en verrukken. Hij kan haar zelfs vleugels geven! Maar het afdwalen van de
bestaande orde is wederom niet zonder risico's. De toestand van
incoherentie en desintegratie waar het mozaiek naar verwijst staat
haaks op de structuren van de normaliteit, maar brengt ook onzekerheid en onveiligheid met zich mee. Unica zegt dat de aanspoelende
splinters iets duivels in zich hebben. Eigenlijk had zij niet moeten
beginnen met het verzamelen ervan. De bedreiging van de werkelijkheid is ook een bedreiging voor Unica zelf: 'Nog onduidelijke, veel te
nieuwe voorstelling om zich te laten definièren. In elk geval beklijft
ze, zoekt een woning in mij en gedraagt zich als een waarheid. En men
zal zien. Men zal dit nieuwe onheil zien, dat al onderweg is...'
Deze nieuwe, ondefinieerbare voorstelling komt sterk overeen
met de naamloze aanwezigheid die in Notizen einer Blutarmen een
thuis zoekt. In beide gevallen leidt de overschrijding van de statusquo niet alleen naar nieuwe, wonderbaarlijke mogelijkheden, maar
ook naar een gevaarlijk onheil. Daarbij wordt zowel de aard van het
wonderbaarlijke als van het onheil voortdurend in het midden gelaten. De lezer /es kan slechts raden, vermoeden, wat de splinters van
het mozaiek te zien geven. Net als Ziirn moet zij stukjes en beetjes bij
elkaar leggen, zonder het complete beeld te vinden: meer dan een
glimp is ook haar niet gegund.
Het verlangen naar het `andere' lijkt in Das Weisse mit dem roten
Punkt voort te komen uit een onherroepelijke afkeer van de gangbare
man /vrouw-tegenstelling. Wat een weldaad, kon ik iets zijn, dat
vrouw noch man was. Bestond dat, ik zou er meteen in willen wonen.
Misschien zou ik dan tot mijzelf – (of tot Jou) komen?' Unica heeft
voor zover zij weet noch van de man, noch van de vrouw veel
meegekregen, maar toch genoeg om er hinder van te hebben. Tot nu
toe hebben haar inspanningen om noch het een noch het ander te zijn,
echter geen resultaat gehad: zij is niet in staat om in haar eentje een
dergelijke zaak tot een goed einde te brengen. En dus blijft het
mannelijk wezen voor haar even onbegrijpelijk als het vrouwelijk
wezen. `Geen toegangsweg, geen mogelijkheid voor mij', schrijft
airn. Zij wordt door een hevige schaamte bevangen wanneer ze een
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van beiden in zichzelf betrapt. Toch heeft ze ooit geloofd dat de
ontmoeting met het mannelijk wezen de schermen om haar heen zou
laten verdwijnen. Dat er een eenwording zonder grenzen bewerkstelligd zou worden. In Ztirns andere teksten wordt gesuggereerd dat
deze hooggespannen verwachting niet in overeenstemming is met de
erotische realiteit.
De Man in Jasmijn
De vrouwelijke hoofdpersoon uit De Man in Jasmijn is in hevige mate
teleurgesteld in de ontmoeting met het mannelijk wezen. 'Het is
opmerkelijk hoe weinig ze zich altijd voor de "normale man" heeft
geinteresseerd. Zijn aanrakingen, zijn woorden konden haar niet
bekoren of verrassen. Waar heeft ze haar leven lang zo hardnekkig op
gehoopt? Wat heeft ze verwacht? De een leek altijd weer op de ander,
en alleen qua intelligentie verschilden ze soms.' De concrete seksualiteit hoort thuis in het gebied van de normaliteit, waar Unica's
verwachtingen niet anders dan onvoldaan kunnen blijven. Haar
verlangen richt zich dan ook niet zozeer op de reele beleving van de
seksualiteit, maar op een ideaalbeeld van de liefde dat visionaire
contouren heeft. Aan het begin van De Man in Jasmijn beschrijft Ztirn
hoe zij als klein meisje gered wordt van de beklemmende en fantasieloze orde der volwassenen: 'Dan verschijnt voor de eerste keer het
visioen: de Man in Jasmijn! Oneindige troost! Opgelucht gaat ze
tegenover hem zitten en kijkt hem aan. Hij is verlamd! Wat een geluk.
Nooit verlaat hij de stoel in zijn tuin, waar de jasmijn ook 's winters
bloeit. Deze man wordt voor haar het beeld van de liefde.' De stille
aanwezigheid van de `Jasmijnman' brengt Unica een tweetal waarden
bij die ze niet meer zal vergeten: distantie en passiviteit. Deze twee
principes leiden tot een soort `Teilnahmslosigkeit' ten aanzien van de
bestaande orde, die haar goed van pas komt. Vooral de zogenaamde
distantie blijkt nieuwe perspectieven te openen: het leven op afstand
stelt Unica niet alleen in staat om de beperkte aanrakingen van de
seksualiteit te vermijden, het is ook een ingang tot de ongrijpbare,
andere werkelijkheid waar onophoudelijk naar wordt uitgekeken. In
Das Weisse mit dem ro ten Punkt schrijft ze: Tit een vroeg instinct
dat ik al vroeg misleidde – dat het namelijk de DISTANCE en niets dan
de DISTANCE is, die het wonderbare voor me betekent – droomde ik
als kind van het huwelijk met een witharige, verlamde, voor altijd aan
zijn rolstoel gekluisterde heer.' In dit denkbeeldige huwelijk ligt
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Unica's ziel en zaligheid. Behalve met zijn blikken beroert de heer
haar alleen met zijn stem. Het visioen van de 'Man in Jasmijn' initieert
voor Ziirn een beleving van de liefde, die haar in staat stelt de
reguliere heteroseksuele strategieen te ontwijken.
De hallucinaire verschijning van de `Jasmijnman' blijkt een `realistische' pendant te hebben, die een drastische invloed uitoefent op
Unica's vatbaarheid voor dat wat zich buiten de grenzen van de
heersende orde bevindt. Ziirn beschrijft in De Man in Jasmijn hoe
haar tekstuele alter ego voor het eerst een wonder beleeft: ergens in
Parijs, in een kamer, staat zij plotseling tegenover het levende
evenbeeld van de 'Man in Jasmijn'. Het enige verschil is dat de Parijse
`Jasmijnman' niet verlamd is, en dat er geen tuin met bloeiende
jasmijnen is die hem omgeeft. De schok van deze overweldigende
ontmoeting is dermate groot, dat ze hem niet te boven weet te komen;
langzaam, heel langzaam aan, begint ze waanzinnig te worden.
De levende `Jasmijnman' wordt in het merendeel van Ziirns
teksten aangeduid als de `witte man'. Hij is degene die haar laat
zweven en de meest fantastische hallucinaties schenkt, hij is het die
haar ontstellen, verrukken en verheerlijken kan. Unica's contact met
de `witte man' is voor een groot deel gebaseerd op het principe van de
distantie. Zo beoefent zij met hem de `Spelen voor Twee', waarvan
het `spel van de inlijving' en het `spel van de eendracht' de belangrijkste zijn. In het eerste spel wordt Unica in een tijdsbestek van zeven
dagen en zeven nachten door de `witte man' ingelijfd: hij neemt haar
vanaf een afstand in zich op zodat zij ook 'wit' wordt. Het andere spel
houdt in dat de `witte man', uiteraard zonder fysiek aanwezig te zijn,
's nachts plaats neemt in het lichaam van zijn tegenspeelster en zich in
haar te ruste legt. Het lijkt er op dat een van Unica's droomwensen
hier in vervulling gaat: het onbegrensde samenzijn zonder schermen,
dat de `normale man' haar niet kan geven, heeft plaats in de spelen
voor twee. De `witte man' bewerkstelligt een opgaan in een andere
orde die ongekende mogelijkheden biedt. Niet voor niets is hij het
levende evenbeeld van de 'Man in Jasmijn'. Maar ook is het niet voor
niets dat Unica hem op sommige momenten haar doodsvijand noemt.
Vaak is het meer dan zij kan verdragen: de gekte, de wanorde, de
spelen voor twee... Zij lijken haar soms daadwerkelijk te zullen
vernietigen. Het naamloze gevaar in Notizen einer Blutarmen, het
ondefinieerbare onheil in Das Weisse mit dem roten Punkt, die
onbestemde, dreigende aanwezigheid die zich telkens aan haar opdringt, in haar dringt... Dan wenst Unica dat zij hem, de `witte man',

88

nooit ontmoet had. Dan wenst zij hem letterlijk en figuurlijk terug
naar die andere, onbekende wereld.
Aan het eind van Das Weisse mit dem roten Punkt wint het
verlangen echter van de angst en het naderende onheil. Het raadselachtige beeld, waarvan Unica slechts een vermoeden heeft, komt hier
samen met het al even geheimzinnige ‘witte'. Unica voelt zich
langzaam 'wit' worden. Zal zij in het `witte' wegdrijven? Ver van de
bestaande orde, ver van het man- of vrouw-zijn? Zal zij eindelijk het
beeld, het witte beeld zien?
Ik vermoed dat Unica Ztirn het wonderlijke witte beeld uiteindelijk in zijn geheel heeft aanschouwd, maar dat ze daarvoor met haar
eigen leven heeft moeten betalen. Ztirn geeft in haar teksten regelmatig blijk van een sterke doodsdrift, een innerlijke geneigdheid om de
werkelijkheid definitief de rug toe te keren. Haar afkeer van de
heersende orde dreef haar tot de uiterste rand van het bestaan. Tit
leven is verschrikkelijk zwaar. 1k zou willen dat ik dood was en als de
mooie, waanzinnige Ophelia in zee dreef." In oktober 1970 gaf Unica
Ztirn gehoor aan haar doodswens: door een sprong uit het venster
maakte ze op tragische wijze een eind aan haar leven.9
De paradox van de waanzin

Het prozawerk van Unica Ztirn kan met recht grensverleggend
worden genoemd. Zij probeert zich in het `schrijven van waanzin' van
knellende banden der normaliteit te ontdoen en geeft aldus gestalte
aan een of wijkende realiteit, waar het conventionele denken niet
anders dan op stuk kan lopen. Daar staat echter tegenover dat de
schrijfster onder een permanente dreiging staat: de literaire genietingen van de waanzin spelen zich of op de rand van een afgrond, waar
het zelfs voor de grootste evenwichtskunstenaar hachelijk balanceren
is. Het `schrijven van waanzin' maakt weliswaar een onbekende orde
vrij, maar betreding lijkt slechts mogelijk te zijn op straffe van een
pijnlijke ondergang. Om de aard van deze paradox nader te kunnen
omschrijven, wil ik tot slot terugkeren naar het korte verhaal van
Charlotte Perkins Gilman.
Paula A. Treichler geeft in haar artikel 'Escaping the Sentence'
een gewaagde interpretatie van Het gele behang.'° Zij ziet de tergende
wandbedekking als een metafoor voor datgene wat de vrouwelijke
hoofdpersoon met zoveel nadruk wordt ontzegd: het `vrouwelijke
schrijven'. Vanuit een conventioneel perspectief is dit schrijven
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vreemd, verwarrend en opzichtig, maar eenmaal bevrijd drukt het
datgene uit wat elders verborgen is en door de heersende, mannelijke
orde wordt genegeerd en onderdrukt. Het gele behang gaat met
andere woorden over de botsing tussen twee verschillende vertogen:
het een voorvaderlijk en dominant, het ander nieuw, impertinent en
visionair. Door haar verbintenis met de grillige, onnavolgbare curven
die de muren bedekken, verzaakt de hoofdpersoon het traditionele.
spreken en schrijven en ontsnapt ze aan de 'sentence' ( = zin /vonnis)
die haar door de dominante cultuur is opgelegd.
Treichler constateert dat de linguistische vernieuwing die door
het gele behang wordt gerepresenteerd, niet eenduidig bevrijdend is.
De vrouwelijke `waan-zin' slaagt er weliswaar in om de mannelijke
`zin' te trotseren, maar daar staan een aantal niet mis te verstane
sancties tegenover. Treichler verheldert deze tweeledigheid door een
onderscheid te maken tussen het `vrouwelijke schrijven' en de condities waaronder dit schrijven plaatsvindt. Hoewel zij ervan uitgaat dat
er geen direct, transparant verband is tussen taal en maatschappelijke
werkelijkheid, meent zij dat er wel degelijk sprake is van een nauwe
samenhang tussen een en ander. Het gele behang is een zinspeling op
mogelijke veranderingen, maar zolang de maatschappelijke omstandigheden niet mee veranderen, kan het `vrouwelijke schrijven' niet
anders dan metaforisch en evocatief blijven.
Het prozawerk van Unica Zarn vertoont een onmiskenbare
gelijkenis met het behang uit het verhaal van Perkins Gilman. Het
bezit `dartele flamboyante patronen, die alle artistieke zonden tegelijk
begaan' en is `uitgesproken genoeg om onafgebroken te irriteren en
tot bestudering te provoceren'. Bovendien verzet het zich permanent
tegen de regels, en heeft het een chaotisch en zinsbegoochelend
karakter, zodat het `een voortdurende ergernis is voor de normale
geest'. De teksten van Ziirn zijn geen bedekte aanduiding van een
of wijkende, vrouwelijke schrijf wijze, ze zijn zêlf `vrouwelijk schrijven' geworden. Dit schrijven, dat in gang wordt gezet door de
waanzin en het verlangen, begeeft zich in de richting van een
onbekende werkelijkheid, die de bestaande orde van taal en cultuur
niet verdraagt.
Het mes van de waanzin snijdt echter aan twee kanten. Het

andere, afwijkende schrijven is weliswaar een genotvolle ervaring,
maar wie de waanzin aan den lijve ondervonden heeft, zal de angst, de
pijn en het lijden met geen mogelijkheid kunnen ontwijken. Ook voor
Ziirn geldt dat er een discrepantie is tussen tekst en context. Op het
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niveau van de tekst kan de waanzin een kortsluiting tussen het
tinnen' en tuiten' van de heersende orde bewerkstelligen, maar
binnen het kader van de maatschappelijke werkelijkheid heeft het
delirium nauwelijks enig bestaansrecht. 'Vele dingen kunnen slechts
gestalte krijgen via het papier. Ten langen leste zal alles op papier
uitlopen', schreef Unica Ziirn in haar Erdachte Briefe." Ziirn heeft
ontegenzeggelijk bewezen dat het de moeite loont om het gebied van
de waanzin in woorden te willen vatten. Of het mogelijk is om in dit
gebied te leven blijft vooralsnog een tweede...
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Men zou een pleister op vele wonden willen zijn, is de titel van een
boek dat pas is uitgekomen (Balans, 1989) met reacties op de dagboeken en brieven van Etty Hillesum. Haar werk heeft vanaf het begin
van publikatie (oktober 1981) tot op vandaag vele heftige reacties
doen losbreken. In dit zomernummer van Lust en Gratie vindt u een
bijdrage over de tegenstrijdige polen in Etty Hillesums denken en
voelen, voornamelijk met betrekking tot haar ideeen over erotiek
enerzijds en mystiek anderzijds. In het begin van haar schrijven (1941)
lijken deze twee polen nog onverzoenlijk, maar geleidelijk ontstaat er
een eenheid.
Ook Clarice Lispector schreef over een innerlijke zoektocht. In
het lentenummer van Lust en Gratie 1988, dat als thema het goddelijke in de literatuur had, verscheen een bijdrage over dit thema in La
passion selon G.H. van Lispector. Het essay in dit nummer is een
vervolg daarop; deze keer zijn de eerste en laatst geschreven verhalen
het onderwerp. Waar Etty Hillesums schrijven zich vaak expliciet op
mystiek richtte was dit gegeven bij Clarice Lispector veel meer
onderhuids aanwezig, bij de laatste neemt ironie vaak de overhand en
is het reflecteren over taal een belangrijk onderwerp.
In De goede en de slechte keizer van Parijs komt Catherine
Stimpson, kopstuk van de Amerikaanse feministische literatuurtheorie en `women's studies', aan het woord over Gertrude Stein (over wie
zij vele essays en een boek schreef), de lesbische canon en The Modern
Language Association (waarvan zij tot toekomstige president is
gekozen).
Onder de vele gedichten in dit nummer bevinden zich acht
nieuwe gedichten van Ida Boelhouwer, voorts presenteren zich Anna
Nieuwenhuis, Bernadette Kester en Ans Robben.

6

Tot slot vinden we in de serie Tijdgenoten theatergroep Bonheur,
een groep die zich op zeer sfeervolle locaties manifesteert en die
theaterbewerkingen maakt van werk van opmerkelijke schrijfsters
als Katherine Mansfield, Djuna Barnes en Ivy Compton-Burnett. Een
portret.
Terwip er in Groot-Brittanniè naar aanleiding van The satanic Verses
van Salman Rushdie veel verklaringen tot stand komen over de
vrijheid van meningsuiting, bestaat in datzelfde land nog steeds
Clause 28, waardoor homoseksuelen in hun vrijheid van meningsuiting worden beperkt.
De redactie
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tegenstelling in eenheid

erotiek en mystiek
in het werk van
etty hillesum

MARIAN VAN DONGEN

Alle tegenstrijdigheden die met een innerlijke zoektocht te
maken hebben, komen in het werk van Etty Hillesum naar
voren. Marian van Dongen bespreekt in dit essay hoe Etty
probeerde om 'met God en met je onderlichaam op
gelijkelijk goeie voet te staan'. In haar dagboek worstelde
zij met erotiek en mystiek die eerst nog onverenigbaar
leken, met haar vrouw-zijn en haar drang naar
onafhankelijkheid. Door haar hartstochtelijke manier van
!even, haar contemplatie en haar strijd, maakte Etty in zeer
korte tijd een enorme bewustzijnsontwikkeling door. Het
verslag van deze ontwikkeling is een aangrijpend document
over de paradoxen van ons bestaan.

8

Een bijzonder boeiend motief dat ik inmiddels in het werk van
verschillende schrijfsters ben tegengekomen, is het motief van de
tegenstelling in de eenheid. Dat wil zeggen dat er twee polen bestaan
die elkaar magnetisch aantrekken en afstoten, die samen een eenheid
vormen, waarbij de beide polen afzonderlijk blijven bestaan. De
tegengestelde aspecten veroorzaken een strijd, een innerlijk gevecht
in de schrijfster of een personage, omdat ze in eerste instantie niet in
overeenstemming met elkaar te brengen zijn. Als na een lang gevecht
de tegenstrijdige elementen beide geaccepteerd worden, zonder dat
het een opgegeven hoeft te worden ten behoeve van het andere, kan
er een moment lang een synthese ontstaan, waarbij de twee aspecten
in elkaar vervloeien. Maar over het algemeen blijven ze naast elkaar
bestaan. De tegenstelling blijft, maar vormt een eenheid.
In de inmiddels internationaal beroemd geworden dagboeken
(1941-1943) van Etty Hillesum is er voortdurend sprake van deze
innerlijke strijd.' Hillesums erotische behoeftes en haar mystieke
ontwikkeling zijn in eerste instantie met elkaar in tegenspraak; ook
vindt er voortdurend een botsing plaats tussen haar vrouw-zijn en
haar behoefte aan onafhankelijkheid.
Het gevecht van Etty Hillesum met deze tegenstellingen is iets
dat mij in haar dagboeken intrigeert. Om in haar eigen woorden te
spreken: 'Maar de enige goede eenheid is die, die alle tegendelen, en
irrationele momenten in zich besloten houdt, anders is het weer een
krampachtigheid en een vastgelegdheid, die het leven geweld aandoet.2
Ik zal in dit artikel eerst ingaan op de tegenstelling tussen erotiek
en mystiek, daarna op de tegenstelling vrouw-zijn en onafhankelijkheid.

Erotiek en mystiek
Het woord erotiek is een op vele manieren gebruikt en misbruikt
woord. Ik zou de term willen reserveren voor de betekenis die Karin
Spaink er in haar boek De Venus van Milo in de betonmolen, een
poging tot definiering van het begrip erotiek, en in een artikel in
Opzij3 aan geeft: 'Erotiek is de zintuigelijke versie van lust: indrukken
– geuren, beelden of flitsen daarvan – die als evenzovele ingredienten
worden gebruikt om een eigen fantasie op te bouwen. Erotiek is zelf
scheppen (...) (Erotiek is het) naar eigen believen afmaken en invullen
van een beeld. (...) Lust is het streven naar voldoening, een diepe
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drang en voldaan zijn over je zelf en je verhouding met de buitenwereld. Lust is datgene wat iemand ondergaat wanneer hij of zij zichzelf
waarmaakt. (...) Erotiek is de zinnelijke versie van lust, van zelf een
zinnelijke beleving scheppen die aan jouw fantasie tegemoet komt.'
Bij erotiek zit dus een element van spanning, van uitstellen en van
eigen invullen, eigen creativiteit.
Etty Hillesum heeft haar erotische behoeftes nooit onderdrukt,
maar zij heeft geexperimenteerd en gedaan waar zij zin in had zonder
zich iets aan te trekken van de moralistische opvattingen van haar
tijd. Haar emoties gaan van het ene uiterste in het andere. Naast
extatische momenten kent zij diepe depressies en heeft zij last van
allerlei lichamelijke kwalen. In 1941 ontmoet zij de psychochiroloog
Julius Spier' en raakt sterk onder de indruk van zijn persoonlijkheid.
Zij besluit bij hem in therapie te gaan. Hij leert haar haar emoties en
ervaringen te analyseren om ze zodoende onder controle te krijgen.
Zij begint haar dagboele om al schrijvende over zichzelf na te denken.
Spier oefent een enorme aantrekkingskracht op haar uit en tijdens de
eerste, lichamelijke worsteling, die een onderdeel van de therapie
vormt, ondergaat zij zijn lichamelijke bekoring en geeft zij zich even
over aan haar zinnelijkheid. Spier blijft uiterst zakelijk. Maar bij de
tweede therapiesessie is het totaal anders: `Toen werd ook hij erotisch. En toen hij op een gegeven moment boven op mij lag te kreunen,
eventjes maar, en de oudste stuiptrekkingen ter wereld maakte, toen
kwamen er oergemene gedachten in me opstijgen, zoals vergiftige
dampen uit een moeras, zoiets van: leuke manier van patienten
behandelen heb jij, zo. heb je er zelf ook nog plezier van en je wordt er
nog voor betaald op de koop toe, al is dat ook niet veel. (...) Maar dat
gevoel van weerzin zakte in de diepte en na afloop was er een
vertrouwelijkheid tussen ons en een persoonlijk contact, zoals daarna
nooit meer."
Vervolgens ontstaat een gecompliceerd spel van aantrekken en
afstoten. Etty wil zich overgeven aan haar erotische gevoelens voor
Spier, zij wil hem bezitten, zij wil de ‘demonische kronkel in zijn
onderlip' voor zichzelf hebben, maar vaak Levert hun lichamelijk
contact ook eenzaamheid en weerzin op en wil zij los van hem komen.
Zij wil niet afhankelijk van hem zijn. 'De vorige Zondag (...) had ik het
wanhopige gevoel, dat ik aan hem vastgebonden zat en dat er
daardoor een doodongelukkige tijd voor me zou aanbreken. Maar ik
heb me losgerukt, ik begrijp alleen niet hoe. Niet door erover te
redeneren met mezelf. Maar ik heb gerukt met alle psychische
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krachten aan een denkbeeldig touw, ik ben tekeer gegaan en heb me
geweerd en opeens voelde ik, dat ik weer vrij was.'
Langzaam maar zeker wordt zij emotioneel ook steeds minder
afhankelijk van hem. Spier is erg belangrijk in haar bewustwordingsproces omdat hij haar leert om te gaan met haar tegenstrijdige emoties
en omdat zij door zijn ideeen leert om zichzelf en de dingen te
beschouwen en een levensvisie te ontwikkelen. Haar depressies leert
zij steeds meer in toom te houden en zij komt er steeds sneller en
gesterkt uit. Haar vroegere extatische gevoelens kan zij meer gaan
transcenderen in een mystieke richting, waarin zij zich een gaat
voelen met het Al.
Ik zal eerst dieper ingaan op het begrip mystiek. Het woord mystiek
stamt van het Griekse woord mysterion. Dit betekent geheim. De
mentaliteit van de mystici zou je als volgt kunnen omschrijven: zij
ervaren het `goddelijke', het meer dan alledaags-menselijke, als een
verborgen kern in zichzelf. In plaats van pluralisten of dualisten zijn
zij monisten. De wereld doet zich wel als een ongehoorde veelheid van
verschijnselen en als een spanningsveld van tegendelen aan ons
bewustzijn voor, maar het verlichte bewustzijn weet dat de vele
dingen, en wat de mensheid betreft de conflicten en het lijden, slechts
manifestaties zijn van het Absolute, het Ene, waaruit alles is voortgekomen en waarin het kan terugkeren.8
De mystieke verschijningsvormen zijn door de eeuwen heen
verschillend en daarom is het van belang om mystieke uitdrukkingen
te bekijken in hun historische context. Daar kan ik nu niet verder op
ingaan. Er zijn echter een paar elementen die steeds weer voorkomen:
- de extase;
- de eenwording met het Al, het goddelijke, dit wordt ook wel de
Unio Mystica genoemd;
- de liefde tot het goddelijke, die sours rechtstreeks tot god gericht
wordt zoals bijvoorbeeld bij Hadewijch, maar die ook gericht kan
zijn op de medemens of de mensheid zoals bij Etty Hillesum;
- het geluksgevoel.
Dr J.M. Willeumier-Schalij geeft in haar boek Magie en mystiele
een aardige inleiding in de mystiek. Ze geeft een korte schets van de
historische ontwikkeling en van mystiek in verschillende culturen. Ze
behandelt de verschijningsvormen van mystiek in de kunst, vooral in
de literatuur. Er zijn verschillende soorten mystici die ook weer op
verschillende manieren zijn in te delen. Willeumier onderscheidt drie
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groepen mystici. Het is goed mogelijk dat mystici in de verschillende
perioden van hun leven tot verschillende groepen behoren.
a. Natuurmystiek-eenheidsmystiek. Deze mysticus/ca heeft het gevoel zelf deel uit te maken van de natuur, niet als een kortstondige
beleving, zoals velen van ons die kennen, maar als een duurzame
beleving. Er vindt ook een zekere mate van bewustzijnsverruiming
plaats en een identificatie met het hem omringende. Franciscus van
Assisie is hiervan de grootste vertegenwoordiger.
b. Gevoelsmystiek, ook wel bruidsmystiek genoemd. Deze mystici
hebben het gevoel ooit een te kunnen worden met het goddelijke of
het Al, of meer filosofisch gezien, met het wezen van het Zijn. De
mysticus wordt doorgloeid van een allesomvattende liefde, die de rest
van zijn/haar leven bepaalt. Zij/hij heeft een leven van zelfverloochening en naastenliefde en probeert te streven naar een nieuwe Unio
Mystica, een eenwording met het goddelijke, het Al. Maar die mogelijkheid hangt in laatste instantie of van de genade. Ruusbroec,
Catharina van Sienna en Hadewijch zijn belangrijke vertegenwoordigers.
c. Contemplatieve mystiek. Deze mystiek is dieptemystiek. Door
contemplatie, door zelfanalyse dringt deze mystica door in het gebied
van het onbewuste, tot zij daar een bewustzijn vindt dat het Zijn
ervaart. Door de Unio Mystica, de eenwording met het Al, het Zijn,
het goddelijke ontstaat een grote liefde, die omgezet wordt in een
grote daadkracht, die aangewend wordt tot heil van de medemens. De
consequente zelfanalyse, die een herinterpretatie van de wereld en de
dagelijkse dingen oplevert, vraagt een enorme ziele- en geestesstrijd,
een strijd met zichzelf. Contemplatieve mystici zijn vaak hoog ontwikkelde persoonlijkheden, die de grenzen van egocentrische af geslotenheid weten te transcenderen in een houding van open-zijn voor de
medemens. Het introverte van de contemplatieve mystica, dat nodig
is voor de consequente zelfanalyse, verandert in een open en behulpzame houding ten opzichte van anderen.
Etty's mystieke ontwikkeling gaat in de richting van de contemplatieve mystiek. De eerste tijd is Etty nog vooral in die geestesstrijd
gewikkeld en probeert zij 'klaarheid' in zichzelf te bewerkstelligen.
Zij kan daardoor ook heel genuanceerd over de dingen denken. Een
Duitse soldaat bijvoorbeeld zal zij niet zonder meer als de vijand
afdoen. Zij bedenkt dat hij misschien toevallig een individu is dat
gevangen zit in een afschrikwekkend systeem, waarin hij zelf geen
uitweg ziet. Terwijl een ander die toevallig aan de goede kant zit met
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zijn haat tegen de Duitsers in andere omstandigheden een kampbeul
had kunnen zijn. Haat vindt zij overigens een onproduktief gevoel.
`(...) het is het enige en het enige, (...) ik zie geen andere weg, dat ieder
van ons inkeert in zichzelf en in zichzelf uitroeit en vernietigt al
datgene, waarvoor hij meent anderen te moeten vernietigen. En laten
we ervan doordrongen zijn, dat ieder atoompje haat, dat wij aan deze
wereld toevoegen, haar onherbergzamer maakt dan ze al is."°
In Etty's mystiek ontwikkelt zich mijns inziens ook een soort
hunkeren naar lijden. Een behoefte aan soberheid en pijn waarmee zij
reinheid en vrijheid in zichzelf kan bewerkstelligen. Het is geen
masochistische behoefte om te lijden, maar een soort katharsis,
waardoor zij los kan komen van het aardse en een innerlijke vrijheid
kan verwerven, waardoor zij in zichzelf een innerlijke rust en
blijdschap vindt, die zij overal met zich meedraagt. Zij transcendeert
het lijden ook naar een katharsis voor haar hele volk. Niet in het leven
van het moment, maar meer als een zuivering van een collectieve ziel,
waar de hele mensheid door verbeterd wordt. Zij kan zich niet
voorstellen dat het lijden van de joden voor niets zou zijn. Zij hoopt dat
het zal Leiden tot een horizonverruiming, tot een grotere menselijkheid."
Door haar innerlijke rust en bevrijding kan zij vrijwillig naar
Westerbork gaan in dienst van de Joodse Raad bij de afdeling `Sociale
verzorging doortrekkenden'. In dat concentratiekamp kan zij de
mensen in hun nood bijstaan en proberen hun lijden te verzachten
door iets over te dragen van haar eigen innerlijke bevrijding. Zelf kan
zij in Westerbork leven zonder geknakt te worden door de verschrikkingen. Ook daar draagt zij haar vrijheid in zich mee, waardoor zij
niet geraakt kan worden door de Duitsers. Zelfs in Westerbork kan zij
genieten van een geel lupinenveld en van gesprekken met goede
vrienden en kan zij het leven zelfs daar mooi en zinrijk blijven vinden.
Dit werd door velen niet begrepen. Zowel in Hillesums tijd als nu
niet, zoals blijkt uit de vaak felle reacties op de dagboeken. 12 Velen
zien er een zich lijdzaam laten afvoeren naar de slachtbank in. Terwij1
anderen Etty juist bewonderen om haar levenswijze en er zelf kracht
uit putten. Ik denk dat de eerste groep het nooit zal kunnen begrijpen.
Etty Wilde niet dat zij vrijgesteld zou worden van dit `Massenschicksal' terwip anderen, die geen kennissen op invloedrijke plaatsen
hadden, zich eraan zouden moeten onderwerpen. Etty dacht niet
alleen aan zichzelf. Zij Wilde anderen ondersteunen en helpen."
De ontwikkeling die ik hier heb geschetst, heeft zich natuurlijk

16

niet in een recht opgaande lijn voltrokken. Etty heeft herhaaldelijk
met zichzelf moeten vechten tegen angsten, depressies en lichamelijke kwalen. Maar door contemplatie lukte het haar iedere keer weer
sneller om zichzelf boven haar depressies uit te tillen en een steeds
sterkere mystieke ontwikkeling door te maken, waardoor zij steeds
losser kwam van het aardse en zich meer een ging voelen met de
kosmos.
In haar vergeestelijkingsproces, zoals zij zelf haar mystieke
ontwikkeling noemde, probeerde zij in eerste instantie ook los te
komen van haar zinnelijke behoeftes, omdat zij erotiek en vergeestelijking niet met elkaar in overeenstemming kon brengen. 'Het is
moeilijk om met God en met je onderlichaam op gelijkelijk goeie voet
te staan.'" Maar haar erotische behoeftes laten zich niet onderdrukken. Zij ontdekt dat haar erotiekbeleving tot gelukzaligheid leidt als
er een geestelijke en een lichamelijke overeenstemming met iemand
anders is. Als die overeenstemming er niet is, voelt zij een grote
eenzaamheid en teleurstelling. Als er sprake is van een `seelische
IsTahe' staat zij open voor haar gevoelens en overkomt haar een
kosmisch geluksgevoel: `Toen ik gisterenavond van S. naar huffs
fietste, toen heb ik al m'n tederheid, al de tederheid, die men aan een
mens, ook al heeft men hem nog zo lief, niet tot uitdrukking brengen
kan, gelegd in de grote, wijde voorjaarsnacht, die van alle kanten om
me heen was. Ik ben stilgestaan op dat bruggetje en heb gekeken ver
over het water, ben versmolten met het landschap en heb al m'n
tederheid in die nacht neergelegd en gegeven aan de hemel met z'n
sterren en aan het water en aan het bruggetje. En dat was m'n beste
moment van de diag. En ik voelde, dat dat de enige manier was, om al
dat vele en zware en tedere gevoel, dat men voor een ander in zich
heeft, te verwezenlijken: het neer te leggen in de natuur, het uit te
laten stromen onder een yrije, nachtelijke voorjaarshemel en weten
dat er geen andere uitweg voor is.'"
Etty heeft geleerd haar erotische behoeftes en haar vergeestelijkingsproces beide te accepteren en zo de tegenstrijdigheden in de
eenheid te laten bestaan. De voorwaarde is wel dat er voor haar een
`seelische Mile', een eenheid van lichaam en geest, moet bestaan. Als
dat zo is, ontstaat er ruimte voor velen. Ruimte voor Spier, voor Han,
de man met wie zij samenleefde, en ruimte voor haar gevoelens voor
vrouwen, alhoewel zij daar verder niets mee doet: `Groeit er iets
tussen Lies1 16 en mij? sours geloof ik de laatste dagen, dat ik eens in een
onbeheerst en hartstochtelijk gebaar, dat ik van mezelf tegenover een
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vrouw nog niet ken, maar dat toch in me zit – haar smalle lichaam
naar me toe zal trekken. En wat ik er dan mee zal doen, weet ik niet.
De laatste tijd lijkt het of dat gebaar in me groeiende is.
-Das zwischen euch ist noch eine sehr merkwtirdige Sache, zei S.17
gisterenavond en keek van de teen naar de ander, maar we deden
beiden net of we niets hoorden, Lies! en ik. Ik hoorde het wel maar
keek strak voor me uit. Drong het tot haar eigenlijk door, wat hij zei?
Een paar nachten geleden sterk erotisch, en ook sexueel van haar
gedroomd, werd met orgasme wakker. En wil ik het wel of wil ik het
niet? 1k heb daar geen theorieen over en waar het alleen om gaat is,
dat ik haar werkelijk heel lief heb. En die erotiek is niet de hoof dzaak
in onze verhouding, maar soms is het er opeens, maar problematisch
is het niet voor me. Het is nog een klein extra geschenk van het Leven,
deze onverwachtse verliefde momenten, die eigenlijk meer van poetisch karakter zijn en waar niemand iets mee te maken heeft. De
bekoring, die er van haar voor mij uitgaat is een extra geschenk, maar
het hoeft toch niet gematerialiseerd te worden, al willen mijn handen
zich soms graag naar haar uitstrekken.'"
Door de acceptatie van towel haar erotische als haar mystieke
kant, komt zij tot een mystieke erotiekbeleving. Met Spier wil zij een
mystiek gevoel van eenwording in het erotische. Zij wil dat het
lichamelijke de uitdrukking wordt van hun `seelische', hun geestelijke
verhouding, maar voor Spier is dat niet zo. `Gisterenmiddag, toen ik in
Dickys kamer op de divan wat lag te slapen en wist, dat hij ieder
ogenblik boven kon komen om me wakker te maken, toen voelde ik
me zo met hem verbonden en wilde ik zó naar hem toestreven als
nooit tevoren. Mijn lichaam verloor al z'n verlegenheid en schuwheid,
die het altijd heeft tegenover een vreemde man – want als man is hij
me toch in het allerlaatste nog vreemd – ik zou willen ademen door
zijn mond, ik had een gevoel helemaal een met hem te kunnen zijn. En
ik wilde maar dat hij boven kwam en heel stilletjes bij me zou gaan
liggen en dat er dan een ademhaling door ons beiden zou gaan. Maar
tegelijkertijd wist ik: dit moment is het mooiste, nu ik me zo vrij voel
en zo verbonden met hem, als hij straks boven komt, is het natuurlijk
toch heel anders. (...) En toen hij boven kwam en zich over me boog,
begon er voor hem een zinnelijk spel, terwijl ik er alleen maar naar
verlangde dat m'n lichaam zou uitdrukken, wat er in m'n ziel omging.
En hij onttrok zich aldoor weer aan me en zei opeens: Finden Sie such
nicht, dass es viel schwerer ist sich zu beherrschen als sich gehen zu
Lassen, aber dass das erstere dock schOner ist? Het was een spel en bij
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hem bleef er tussen door nog de strijd tegen de eigen zinnelijkheid en
achteraf: Du bist ein gefdhrliches Mddchen.
En ik wilde helemaal geen gevaarlijke dingen, wilde alleen maar even
helemaal in hem rusten en wilde dat er een ogenblik een ademhaling
door ons beiden ging."'
Etty heeft een eenheid en een versmelting teweeg weten te
brengen tussen haar erotische behoeftes en haar mystieke ontwikkeling, waarbij het een het ander niet uitsluit. Misschien was erotiek
voor haar ook dat wat Audre Lorde zo mooi weet te omschrijven in
haar essay 'Het erotische als krachtbron' in de bundel Oog in oog:
`Maar voor de vrouw die noch bang is voor de openbaring van het
erotische, noch bezwijkt voor het idee dat zintuigelijke gewaarwordingen voldoende zijn, vormt het erotische een bron van zichzelf
steeds weer aanvullende en stimulerende kracht. (...) Het erotische is
een meetlint, gespannen tussen de grenzen van ons zelfbewustzijn en
de warboel van onze hevigste gevoelens. Het is een inwendig gevoel
van welbehagen waar we, als we het eenmaal hebben leren kennen,
steeds weer naar zullen streven. Want als we de volheid van dit diepe
gevoel eenmaal kennen en ons bewust zijn van de kracht ervan,
kunnen we naar eer en geweten niet minder van onszelf eisen.'"
Onafhankelijkheid en vrouw-zijn
Zoals ik al eerder gezegd heb, komt de tegenstelling in eenheid ook tot
uiting in Etty's strijd om haar onafhankelijkheid te combineren met
haar vrouw-zijn. Zij wil studeren, kennis vergaren, de dingen doorgronden, het wezen van het zijn begrijpen, sich `Auseinandersetzen'
met de dingen. Ook wil zij. schrijven. Zij voelt het als een blok graniet
in haar binnenste dat Bruit moet en dat zij wil gaan bewerken. Zij kan
het nog geen vorm geven en heeft het gevoel dat zij nog geen thema
heeft. Zij wil 'de kroniekschrijfster van haar tijd zijn' en romans
schrijven. Door het lezen van en het reflecteren over de teksten van
Rilke, Jung, de bijbel, Augustinus, Russische auteurs, en vele anderen
en door haar eigen contemplatie ontwikkelt zij een inzicht in het
wezen van de dingen. Dit bewerkstelligt mede haar begrip en acceptatie van de tegenstelling in het zijn, waarvan de tegenstrijdigheden
een wezenlijk onderdeel uitmaken; de tegenstelling in de eenheid, die
zij in zichzelf aanvaard heeft en waardoor zij zich op een mystieke
wijze een voelt met de kosmos. Maar in dit vergeestelijkingsproces zit
haar vrouw-zijn en daarmee de verinnerlijkte onderdrukking haar in
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de weg. Soms geneert zij zich voor haar geestelijke ontwikkeling
omdat zij bij tijd en wijle liever dom en mooi, maar begeerd is, dan
intelligent en geestelijk actief, iets wat niet gepast lijkt voor een
vrouw.2'
Zij wil vrouw kunnen zijn, hetgeen voor haar betekent dat zij
gekoesterd wil worden en mooi wil zijn. Ook heeft zij de behoefte om
zich te richten op een man, in wie zij haar vervulling kan vinden.
Maar aan de andere kant kan zij trouwen en kinderen krijgen niet als
de vervulling van haar Leven zien. Zij gelooft ook dat zij niet deugt
voor 66n man. Zij heeft behoefte aan haar geestelijke en mystieke
ontwikkeling. Zij vraagt zich af in hoeverre dat een vrouwenstrijd is,
waar zij nog niet los van is. 'Ik ben een kleine vrouw van 27 jaar en
draag ook heel sterk in me de liefde tot de hele mensheid, maar ik
vraag me af ofak niet altijd zoeken zal naar een man. En ik vraag me
af in hoeverre dat een beperking, een begrenzing is van de vrouw. In
hoeverre dat een eeuwenoude traditie is, waar ze zich uit zou moeten
losmaken of misschien hoort het zsizeer bij het wezen van de vrouw
dat ze zichzelf zou verkrachten als ze haar liefde gaf aan de hele
mensheid in plaats van aan een man. (...) Misschien moet de ware, de
innerlijke vrouwenemancipatie nog beginnen. We zijn nog geen echte
mensen, we zijn wijfjes. We zitten nog vastgebonden en omstrikt door
tradities van eeuwen, we moeten nog geboren worden als mens, er
ligt bier nog een grote taak voor de vrouw.''
Dit conflict tussen vrouw-zijn en onafhankelijkheid is natuurlijk
cultureel bepaald, maar ook geinternaliseerd. In de jaren '40 bestond
nog steeds het cliché van de mooie doch domme vrouw, of de vrouw
die intelligent en ontwikkeld was, maar lelijk en onvrouwelijk. Men
meende een ontwikkelde vrouw een enorm compliment te maken
door te zeggen dat zij (ondanks alles?) vrouwelijk had weten te
blijven. Wat dat ook moge betekenen. Meestal bedoelde men aan te
geven dat een vrouw aandacht voor haar uiterlijk had en de vrouwelijke plichten in huwelijk en moederschap nakwam. Maar dat leverde
vervolgens voor haar weer een grote belemmering voor haar verdere
ontwikkeling op. (Het is natuurlijk maar de vraag of we dit cliché
tegenwoordig voorbij zijn).
Etty doorziet dit conflict zoals uit bovenstaand citaat blijkt, maar
dat betekent niet, dat zij zich er meteen aan ontworsteld heeft. Maar
uiteindelijk maakt zij zich los van deze beperkingen zoals zij zich ook
losmaakt van Spier. Zij overweegt niet meer met hem te trouwen om
in ieder geval in een concentratiekamp bij elkaar te kunnen blijven. Zij
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vindt zichzelf geen vrouwtjesdier, geen oervrouw meer. Zij vindt dat
het oerlichamelijke bij haar doorbroken wordt door haar vergeestelijkingsproces. Zij wil en voorziet een andere orde, waar het vrouwelijke een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. De vrouw heeft in dat
veranderingsproces een belangrijke taak: 'En ik heb nog eens voor
hem geformuleerd, dat ik meende, dat dit de historische taak van de
vrouw is, voor de komende tijd: de man over haar eigen ziel naar zijn
eigen ziel de weg te wijzen. En daarbij hoeft niets van de erotische
spanning verloren te gaan, maar men moet alles de juiste plaats geven,
die het toekomt, einordnen. En ik geloof ook, dat die mannen het
belangrijkste en het baanbrekendst voor een komende tijd zullen zijn,
die zO een sterk stuk vrouwelijkheid in zich hebben – en daarbij tOch
echt man zijn – zoals hij ook, en zoals b.v. een Rilke – dat ze (...)
wegwijzers zijn naar de regionen van de ziel. En niet die "hij"-kerels,
die Fiihrers en die getiniformeerde helden. Niet, wat men noemt: de
êchte mannen, maar misschien bestaat dat ook alleen maar in de
phantasie van de vrouwen.'"
Etty Hillesum heeft door haar hartstochtelijke manier van Leven, haar
contemplatie en haar strijd in zeer korte tijd een enorme bewustzijnsontwikkeling doorgemaakt. Zij is erin geslaagd haar vele tegenstrijdigheden in een organische eenheid onder te brengen, zonder een van
de delen te veronachtzamen. Helaas heeft zij al die romans, die ze in
haar hoofd had, niet meer kunnen schrijven. Zij heeft het blok graniet
dat zij in zich voelde, geen literaire, artistieke vorm meer kunnen
geven, omdat zij in 1943 toen zij achtentwintig was, in Auschwitz is
vergast. Het enige wat wij nu hebben is de neerslag van haar strijd in
haar dagboeken en brieven. Maar dit is dan ook een voor velen
inspirerend vrouwelijk document geworden.
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1. Etty, De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943, Balans, Amsterdam
1987. In het vervolg wordt naar deze uitgave verwezen met Etty.
Etty Hillesum was een joodse vrouw die leefde van 1914 tot 1943. Zij heeft rechten
en Slavische talengestudeerd in Amsterdam. Zij woonde samen met de veel oudere
Han Wegerif. In het begin van de Tweede Wereldoorlog leert zij de psychochiroloog Julius Spier kennen, bij wie zij in therapie gaat en wiens secretaresse zij
wordt. In juli 1942 gaat zij in het concentratiekamp Westerbork werken in dienst
van de Joodse Raad. In juli 1943 wordt de bijzondere status van de medewerk/st /ers van de Joodse Raad opgeheven. De helft van de medewerk/st/ers kan
terug naar Amsterdam, de andere helft moet als gevangene in Westerbork blijven.
Etty kiest ervoor om in het kamp te blijven waar inmiddels ook haar ouders en
broer aangekomen zijn. In september 1943 wordt de familie Hillesum op transport
gesteld naar Auschwitz. Etty is waarschijnlijk op 30 november 1943 in Auschwitz
vergast. Zie voor meer informatie de voortreffelijke inleiding in Etty, De nagelaten

geschrif ten.
2. Etty p. 208
3. Karin Spaink, De Venus van Milo in de betonmolen, SUA, Amsterdam, 1986
Karin Spaink, 'Lust is bevochten zelfvertrouwen'. In Opzii 16e jrg. januari 1988,
nr. 1.
4. Julius Spier is na een succesvolle carriêre in het zakenleven chirologie (handlijnkunde)gaan studeren en in leeranalyse gegaan by Carl Gustav Jung in Zurich. In
1929 opent hi' in Berlin een praktijk als psychochiroloog. In 1939 komt hi' legaal
naar Nederland, waarschijnlijk omdat de situatie in Duitsland voor joden onhoudbaar wordt. Hi' begint in Amsterdam een nieuwe praktijk. (Zie ook de Inleiding bij

Etty.)
5. Etty heeft haar dagboeken voor haar laatste en definitieve vertrek naar Westerbork aan Maria Tuinzing gegeven met het verzoek ze, voor het geval zij niet meer
terug zal keren, aan de schrijver Klaas Smelik te geven voor publikatie. De
pogingen van Klaas Smelik om de dagboeken in de jar
en '50 uit te geven, liepen op
niets uit. In 1979 benadert de zoon van Klaas Smelik de uit ever J.G. Gaarlandt. In
1981 wordt Het verstoorde leven uitgegeven, een selectie uit de dagboeken. In
1982 wordt ditgevolgd door Het denhende hart van de barah; Brieven van Etty
Hillesum. In 1984 verschijnt In duizend zoete armen; Nieuwe dagboehaanteheningen van Etty Hillesum. Daarmee is ongeveer de helft van de dagboeken gepubliceerd en een deel van de brieven. Daarna wordt nog een nieuwe correspondentie
teruggevonden en uiteindelijk wordt besloten tot een integrale uitgave van alle tot
dan toe bekende stukken: Etty, De nagelaten geschriften van Etty Hillesum, 19411943, waarvan de eerste druk in oktober 1986 verschijnt. Dit is een prachtig
verzorgde editie, waarin in de noten zoveel mogelijk gebeurtenissen waarover
Etty in de dagboeken schrijft, beschreven worden.
6. Etty p. 48
7. Etty p. 66
8. Andreas Burnier, Mystieh en magie in de litteratuur, Martinus Nijhoff, Leiden
1988,pp. 68-69
9. J.M. Willeumier-Schalij, Magie en mystieh, Assen 1971
10. Zie hiervoor o.a. Etty p. 560
11. Zie hiervoor o.a. Etty p. 531
12. Karin Spaink. 'Lust is bevochten zelfvertrouwen'.
13. Zie Etty p.488, 506, 511, 515
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14. Etty p. 74
15. Etty p. 361
16. Lies! is ook een medewerkster van Spier.
17, Op p. 335 schrijft Etty wat Spier over homoseksuelen vindt: 'Im Grunde sind
solche Menschen doch verdorben. En wel hierom, omdat ze het zwaartepunt op
het sexuele le en en dat als middelpunt van het Leven zien en onder die
gezichtshoek ook hun medemensen beoordelen.' En dat denkt Spier, die zelf zijn
zinnelijkheid niet onder controle kan houden en seksueel contact heeft met diverse
medewerksters enpatiêntes. Dat laatste vind ik op zijn minst discutabel. Hi'
vergeet de machtsverhouding waarin hi' tot zijn patiênten staat. Hi' probeert er
wel integer mee om to gaan, maar voor mijn gevoel maakt hi' toch misbruik van de
situatie. Hi' neemt een afstand terwip hi' als therapeut verantwoordelijk is.
18. Etty p. 427-428. Zie over Naar gevoelens voor vrouwen ook p. 10, 110-111, 322,
332-333, 334-335.
19. Etty p. 317
20. Audre Lorde, Oog in oog, Essays en lezingen, Sara, Amsterdam z.j., p. 58
21. Zie Etty p. 130
22. Etty p. 73
23. Etty p. 301
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gedichten
ANS ROBBEN

klein gestreken door de slaap
trek ik de nacht aan
die me toont hoe ik was
toen mijn huid nog mantel was
ik druk ogen in een gezicht
dat het mijne niet meer is
vreemd star ingepast
mijn kind hangt in de klerenkast

24

jaren geleden heb ik je geschreven
in marmer jouw contouren gehakt
stoeiend met tekens en vormen
die ik toen niet begreep, heb ik je
gemaakt tot wie je nu bent
als een blinde bevoelde ik je
gebrailleerd lijf op zoek
naar jouw wezen
dat ik doorgronden Wilde
daartoe ontleedde ik je tot
op het naakste bot, grammaticaal
fileerde ik je
iedere uitstulping in jouw
huid vergrootte immers
de kans op vergroeiing van
betekenis en daardoor
op een veelvorming bestaan
met de dood op mijn rug
heb ik je laatst herlezen
woord voor woord
beeld na beeld
heb ik je gestileerde gestalte
tot Leven gewekt, en
terwijl jouw liefdessappen zich
met de kleur van mijn
pen vermengden, versmolten
jouw vormen tot het bittere besef
dat ik je nooit
echt heb gekend
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gedichten

BERNADETTE KESTER
Catherine D.
Als zij in de beweging
van het celluloid verschijnt
lijkt zij even binnen handbereik.
De strakheid van haar gelaat
maakt elke emotie tot een krater
een scheur in het gladde oppervlak.
Het lichaam altijd gewikkeld
in passende kleding, zo perfect
dat de wendingen haar verraden.
Slechts de barsten in haar ogen
de opgeheven wenkbrauw en sluitende mond
zijn de schuilende passie trouw.
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Meditatie III
Van een stil tegenwicht
zou je kunnen spreken
een breken met of zacht duwen tegen
het geluid
van gedachten en stemmen.
Stil tegenwicht bieden
tegen ontknopingen van het denken
niet willen ontlopen
zwichten voor ontmoetingen en
de zogenaamde werkelijkheid
— niet
willen ontkennen.
De klaarheid van het stille tegenwicht
bereikt een helderheid zoals het daglicht
maar dan zo'n licht van komen en gaan
zonder schaduwen die dringen door de huid

dat ook als de zon verdwenen is
blijft bestaan.
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waarom schrijf ik niet in de taal van de lucht?

over de eerste
en de laatste verhalen
van Clarice lispector

DESIREE SCHYNS
In Lust & Gratie 17 zocht Desiree Schyns naar het
goddelijke in La passion selon G.H. van Clarice Lispector,
dat zich in de naakte, niets verhullende werkelijkheid om
G.H. heen bleek te manifesteren.
Deze keer heeft zij de allereerste en laatste verhalen van
de Braziliaanse als onderwerp genomen om daarin naar de
niet-alledaagse werkelijkheid op zoek te gaan. Aan de hand
van vijf verhalen zal de innerlijke zoektocht van de
schrijfster worden belicht. Lispector schreef omdat er
vragen waren die haar kwelden. Liever had zij die vragen in
hout gekerfd of geschilderd, maar woorden bleven
noodzakelijk. De lucht heeft nog steeds een andere taal.
I...) verder dan het uiteinde van de vingers ligt een
voorwerp en daar ga ik heen.'
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`Why don't I write in the language of air? Master a new tongue
with a different taste, a language that dances, that goes drunk
through the streets, embraces trees, walks on water... that
cries? A language that burns the world, and gathers autumn
leaves? If I tell the sea to become a word – will the sea
consent? If I tell the word to die, if I pile up the words of the
ages past, present, future, and say to the sun: Burn heaps of
words and say to the earth: Bury the ashes of words and say to
the ashes: Word-ashes bring forth a sorcerer's tongue to tell
fire: Be word and word: Be a poem without words, which can
neither be read, nor seen, nor heard..."
In een vorig artikel over een roman van Clarice Lispector, La passion,
selon G.H. 2, heb ik een deel van de zoektocht belicht die de protagoniste in haar innerlijk maakt.3 In La passion wordt gezocht naar het
Goddelijke dat zich in het heden blijkt te manifesteren. G.H. maakt
een tocht door het huffs en komt in de zolderkamer waar zij in het
brandende zonlicht dat op de verlaten dingen schijnt, een nieuwe
werkelijkheid ontdekt. Ook zoekt zij naar eenwording met het meest
afstotelijke en walgelijke dat zij kent: de kakkerlak. Door het nuttigen
van de vochtige emulsie die dit oeroude dier afscheidt, weet G.H.
verder in het heden door te dringen. Jets dat hiermee in verband staat
is de koppeling van elkaar op het eerste gezicht tegensprekende
begrippen, die in La passion vaak voorkomt (de oxymoron) zoals
bijvoorbeeld `een dood die leven geeft'. Via deze ongewone koppelingen creeert Lispector bij de lezer /es een tussengebied waar we nog
geen taal voor hebben. Door te schrijven probeerde zij dit gebied te
bereiken: `Verder dan het oor bestaat er een geluid, verder dan de blik
reikt bestaat een blik op de dingen, verder dan het uiteinde van de
vingers ligt een voorwerp – en daar ga ik heen."
Geinspireerd door de drie Verwey-lezingen over magie en mystiek in
de literatuur die Andreas Burnier in de Pieterskerk te Leiden gar, viel
mij eens te meer op hoe Lispectors werk ook een verslag is van een
spirituele zoektocht. Een aantal aspecten maakt haar in ieder geval
verwant met de door Burnier genoemde constanten van magie en
mystiek in de literatuur:
– Het creêren van een tussengebied, het gebied tussen slapen en
waken, maar ook dat tussen twee zandkorrels in. Het zoeken naar
een andere werkelijkheid.
– Het zich willen verenigen met het onbekende en afstotelijke. Na de
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vereniging breekt er een nieuw inzicht door.
—Het streven naar verlossing.
—Het wachten op het moment van genade, een moment dat vaak
`vreugde' wordt genoemd.
—Het zoeken naar andere lagen in zichzelf, het daarvan verslag doen
en tevens van een ander beleven van de buitenwereld.
—het gevoel geen taal te kennen die recht doet aan die andere
werkelijkheidservaring.
—Het oproepen van polariteiten die met elkaar worden verbonden.
—het voortdurend vragen naar het waarom van ons aards bestaan.
De ogenschijnlijke zinloosheid ervan door de onaf wendbare komst
van de dood.
— Uitingen van kennis van de kabbala.'
Het meest opvallende bij Clarice Lispector is dat zij enerzijds zoekt
naar een andere realiteit en tezelfdertijd het aardse heden in al haar
schoonheid en lelijkheid omarmt, liefheeft en in nauwkeurige details
beschrijft. Her woord vreugde resoneert in een aantal van haar
belangrijkste teksten.
Een groot deel van het oeuvre van Clarice bestaat uit korte
verhalen', waarin zij ondermeer visioenen beschrijft die zij oproept
met behulp van fantasiewoorden. Als kind dacht ze dat een verhaal
als een dier of plant was, een verhaal bestond net als de levende
materie in de natuur en hoefde niet gemaakt te worden.'
Lispector Wilde zichzelf en de wereld om haar heen beter leren
kennen door middel van het schrijven, maar het liefst had zij helemaal
geen woorden nodig gehad. In een commentaar op de verhalen uit
haar meest bekende bundel Family Ties (1960) schreef zij: `Als je
schrijft is er altijd de zekerheid (een gevoel dat paradoxaal lijkt), dat
de schrijver door de noodzaak van het gebruik van woorden in
verwarring wordt gebracht. Dit is het echte probleem. Als ik toch
eens kon schrijven door middel van het kerven in hout, of het strelen
van kinderhaar of door rustig in een landschap rond te lopen, dan zou
ik nooit op het pad der woorden terechtgekomen zijn. Ik zou doen wat
zoveel mensen doen die niet schrijven en met precies hetzelfde
geluksgevoel en dezelfde kwellingen als zij die schrijven en met
dezelfde diepe ontroostbare teleurstellingen: Ik zou het gebruik van
woorden hebben vermeden. Dit zou voor mij een oplossing zijn. En in
deze vorm zeer welkom." Schrijven wordt hier vergeleken met het
strijken over kinderhaar, het kerven in hout, het op je gemak door een
landschap lopen. De beelden lichten Lispectors benaderingswijze van
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Geluidstrillingen. Uit: Carl G. Jung, 'De mens en zijn symbolen'
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schrijven toe: behoedzaam, teder, onderzoekend, krassend en kervend.
Lispector kon niet zonder schrijven, maar Teed eronder dat het
woord in wezen haar meest diepe gevoelens niet kon vertolken. Zij
verkeerde in een voortdurende worsteling met het ontembare woord.
Clarice weet de paradox van de taal altijd weer voelbaar te maken, de
paradox dat je zonder woorden zou willen spreken, maar gedwongen
bent je van woorden te bedienen die niet (meer) de jouwe zijn. Voor
mij is dit de sleutel tot het begrip van haar werk.
Twee jaar na haar dood in 1979 verscheen de bundel La belle et la
bête samengesteld door haar vriendin Olga Borelli en haar zoon Paolo
Gurgel Valente, die de titel voor de bundel uitkoos. De eerste zes
verhalen werden in de periode 1940-1941 geschreven, Clarice was
toen vijftien, zestien jaar oud. De laatste twee verhalen werden vlak
voor haar dood in 1977 geschreven. Zij was toen eenenvijftig jaar.
Geen enkel verhaal was ooit eerder gepubliceerd. In deze bundel kun
je de ontwikkeling van haar stip en thematiek volgen. Voor dit artikel
heb ik een aantal van de in totaal acht verhalen gekozen. Drie van de
vijf verhalen zijn uit haar adolescententijd. In alle verhalen spelen de
gevoelens, gedachten en observaties van een vrouwelijk personage de
hoofdrol. Wat ik in het vervolg zou willen laten zien, is dat de
tnnerlijke zoektocht steeds een rol heeft gespeeld in de teksten van
Clarice Lispector.
Onderbroken verhaal (1940)
Aan het woord is een tweeentwintigjarige vrouw, die veel nadenkt
tijdens slapeloze nachten. In een vroeg stadium van het verhaal
vertelt zij dat je door te vernietigen opnieuw iets kunt opbouwen. Zij
lijkt op de veel oudere vrouw in Agua Viva (1973), ook wanneer zij
voelt dat ieder moment dat zij beleeft het eerste en het laatste zal zijn.
Lispector plaatst deze jonge vrouw tegenover een wat oudere man die
te bedroefd is om nog hoop op leven te hebben, hij is haar tegenpool.
Deze geliefde, Wiens hopeloosheid voortkomt uit zijn niet te onderdrukken neiging alles om hem heen te analyseren en tot nul te
reduceren, lijkt op de man in een verhaal uit Oft etais-tu pendant la
nuit? (1974). In dit veel latere verhaal verlaat een vrouw haar man
omdat hij hun beider leven dood redeneerde. Zij neemt de trein en gaat
het onbekende Braziliaanse binnenland tegemoet. Beide personages
denken verschillend over de waarheid. Terwij1 de man (we kennen
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slechts een initiaal W.) er zijn hele leven naar op zoek is, weet de
vrouw (zij heeft geen naam) intuitief dat de waarheid ineens en per
toeval opduikt. Volgens haar heeft het geen zin bewust te zoeken. Hij
vindt haar sentimenteel in haar poging het leven in alle volheid te
genieten. De vrouw stelt voor met W. te trouwen omdat zij denkt hem
met een huwelijk uit zijn malaise te kunnen redden. Zij strijdt
enerzijds met de wens en noodzaak in het ogenblik te leven en
anderzijds met de eisen van toekomst, liefde, eeuwigheid en trouw.
Haar sekse en haar milieu hebben haar reeds woordenloos doen inzien
wat er van haar verlangd wordt. De woorden eeuwigheid, liefde en
trouw verpletteren haar eigen gevoelens, die meer gericht zijn op het
signaleren van ogenschijnlijk onbeduidende details. Zo lijkt het alsof
zij verliefd is op W. omdat hij altijd op een bepaalde manier door zijn
haar strijkt. Op het moment dat zij zich gelukkig voelt met de door
haar zelf opgeroepen gevoelens van liefde (W. weigert met haar te
trouwen, maar deze afwijzing tast haar niet aan), laat Lispector ons
als in een klassieke tragedie via het dienstmeisje weten dat W.
zichzelf heeft doodgeschoten. 'En plotseling kwam er een eind aan het
verhaal. Er was zelfs geen gelukkige ontknoping. Het verhaal eindigt
ruw en onlogisch zoals een klap in je gezicht..' 1° Maar het verhaal gaat
nog even verder. De jonge vrouw is ouder geworden en spreekt nu in
de ik-persoon. Zij is inmiddels getrouwd en heeft een noon. Zij heeft
het verhaal geschreven omdat er vragen zijn die haar blijven kwellen.
De vragen hebben betrekking op de zin der dingen. Wat is de zin van
pijn, van zelfdoding van armoede. Wat betekent eeuwigheid, liefde en
God? In de in 1977 geschreven novelle Het uur van de ster" zien we de
schrijver Rodrigo S.M. worstelen met dezelfde vragen, ook hij schrijft
omdat er geen antwoord is.
Reeds in dit allereerste verhaal vallen polariteiten op die nog niet
te verenigen zijn, onder andere ik /ander, moment /eeuwigheid.
Voorts vallen de aanwezigheid van de tijd, God en de dood op. In dit
eerste verhaal hanteert Lispector al de voor haar zo kenmerkende
korte elliptische stijl, maar zij is nog ver verwijderd van de heftige
onontkoombare zinnen die haar latere verhalen gaan kenmerken.
Gertrude zoekt hulp (1941)
Gertrude (Tuda in het verhaal) is zeventien en heeft haar arts een
brief geschreven, omdat ze geen duidelijkheid kan scheppen in de vele
gedachten en gevoelens die haar vooral 's nachts overspoelen. Tuda is
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zo wanhopig dat zij geen andere uitweg ziet dan zelfmoord en zoekt
hulp. Terwip zij in de wachtkamer op de dokter zit te wachten,
verzint zij een verhaal met een blinde en een invalide, hetgeen de
aanleiding vormt om zich of te vragen waarom God eigenlijk blinden
en invaliden op aarde laat komen. Misschien is het in dit verband
interessant op te merken dat Lispectors moeder invalide was en stierf
toen Clarice negen jaar oud was.
Alhoewel Tuda ons meedeelt zich te hebben bevrijd van het beeld
van God en alle verhalen om hem heen, worstelt zij met een enorme
schuld die zij wil aflossen met een mystiek leiderschap dat zij op zich
zou willen nemen om de mensheid de weg te wijzen, met een leven in
het klooster, het uitoefenen van het beroep verpleegster en het helpen
van armen. Lispector is zich steeds met deze schuldvraag blijven
bezighouden. In de roman Agua viva daagt de ik-persoon God openlijk
uit door te zeggen dat haar geen schuld treft: Ten ding garandeer ik:
wij zijn niet schuldig. En ik wil begrijpen in de tijd dat ik leef, hoor je?
Want daarna is het te laat.'12
Ook in dit verhaal komt de ik /ander-scheiding aan de orde. De
dokter heeft een eigen leven waar Tuda geen deel van uitmaakt, zij
heeft haar eigen gedachten en irritaties, terwijl het meisje hoopt dat
zij alleen met haar bezig zal zijn. De tegenstelling wordt verder
aangescherpt op het moment dat de volwassen vrouw tegen de
zeventienjarige zegt `dat het wel over zal gaan'. Zij wil het meisje
zelfs een geliefde aansmeren. Toch herkent de arts iets in Tuda en zij
vertelt dat wat zij zoekt, kennis van jezelf en de ander, een proces is
dat niet versneld kan worden. Hier gebruikt Lispector het beeld van
iemand die iets zoekt in de mist. In Le Batisseur des ruines (1965) zal
zij dit zoeken oproepen met behulp van het donker. Het boek eindigt
als volgt: 'En deze instabiele wijze van het pakken van een appel in
het donker, zonder hem te laten vallen."3
In Gertrude zoeht hulp spreekt Lispector niet alleen over de
ik /ander-scheiding, maar ook over de tegenstelling woord /gevoel.
Terwip de dokter praat over het leven denkt zij tegelijkertijd dat men
haar met rust moet laten, dat zij moe is en dat het leven moeilijk is.
Toch voelt Tuda zich na het bezoek een ander mens. Zij weet dat alles
anders is geworden, maar niet hoe dat kon gebeuren. Iemand heeft
iets in haar herkend, waardoor zij eindelijk zichzelf heeft kunnen
herkennen. Het gescheiden zijn van de ander heeft haar levenskracht
gegeven. Tuda krijgt een gevoel van eigenheid en vreugde door de
onontkoombaarheid dat ieder wezen uniek en begrensd is en niet in
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staat een ander daadwerkelijk te helpen: 'leder wezen vormt een
universum, ieder wezen heeft zijn/haar eigen sleutel, daarom ook kan
die van de ander geen oplossing bieden, men bekijkt het universum
van de ander alleen als er niets anders te doen is, uit interesse of om
een andere oppervlakkige en niet levenskrachtige reden; de "pijnen
van de ander" zijn een troost maar geen oplossing.'"
De vlucht (1940)

In dit verhaal verplaatst Clarice zich in een vrouw die haar bestaan
wil ontvluchten na twaalf jaar huwelijk. Midden in een drukke wijk
met toeterende auto's om haar been, neemt zij het besluit om niet
meer naar huffs terug te keren. We lezen de momenten van angst en
bevrijding die de vrouw tegelijkertijd voelt. De angst wordt gevisualiseerd met een beeld van de immens wijde en diepe zee die achter de
drukke straten in Rio de Janeiro ligt: Tat sombere en donkere water
zou zowel het zand kunnen bedekken als een afgrond aan het oog
kunnen onttrekken. Nu zij vrij was besloot zij weer tot het spel over te
gaan: Het was de bedoeling Lang genoeg in de diepten van het water te
staren terwijl je tegelijkertijd dacht dat deze wereld oneindig was.
Alsof je aan het verdrinken was, zonder ooit nog een voet aan de
grond te krijgen."5
De vrouw denkt terug aan een verhaal dat zij zichzelf als kind
wel eens vertelde, waarin een man die ongevoelig was voor de
zwaartekracht eindeloos bleef vallen, temeer dear zij niet wist welk
lot zij hem als vertelster verder nog zou kunnen toebedelen. Uiteindelijk laat zij hem vallend eten, drinken en slapen tot zijn dood.
Het hangen in ruimte en tijd komt in een andere vorm terug in La
passion selon G.H. Op een houtskooltekening op de muur hangen een
vrouw, een man en een hond in de ruimte. Ook in dit verhaal fungeert
de echtgenoot als een personage dat zijn vrouw belemmert, omdat hij
te redelijk, te rationeel en te betrouwbaar is. Voor hem blijft geen
enkele vraag onbeantwoord: Waarom belichamen echtgenoten het
gezond verstand? Als een goed mens die stevig in zijn schoenen staat
vergist de hare zich nooit. Hij hoort bij die mensen die slechts een en
hetzelfde merk potlood gebruiken en die in staat zijn om meteen op te
noemen wat er onder de zool van hun schoen staat. Men kan hem
gerust vragen hoe laat er treinen gaan, of wat de meest verkochte
krant is, of sterker nog in welk deel van de wereld de meerkat zich
het snelst voortplant."'
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Nu kan zij ervan genieten dat zij in plaats van getrouwde vrouw
vrouw is geworden. Ze lacht, zij voelt eetlust, fantaseert over het
hotel waar zij de nacht kan doorbrengen en over de boot die zij de
volgende dag zal nemen naar een nieuwe onbekende wereld. Al gauw
wordt duidelijk dat zij niet genoeg geld heeft voor de boot. De regen
die haar eerst nog uitzinnig maakte van vreugde veroorzaakt nu dat
zij het koud krijgt. Als vrouw alleen kan zij niet in een goedkoop hotel
gaan slapen. Mocht zij een duurder hotel willen nemen, dan loopt zij
het risico collega's van haar man tegen het lijf te lopen, hetgeen zijn
zaken geen goed zou doen. Zij besluit naar huffs terug te gaan. Nadat
zij haar zijden pyama met blauwe noppen heeft aangetrokken en
nadat zij een kus op de wang heeft gekregen van haar echtgenoot
huilt zij nog even stilletjes in bed.
Voor het eerst beschrijft Lispector in dit verhaal het navrante lot
van de naamloze vrouw tussen de veertig en de tachtig uit de rijke
(Braziliaanse) bourgeoisie. Deze vrouwen hebben geen eigen inkomen
en geen bezigheden. Zij leven in de grote stad en zijn vaak getrouwd
met rijke zakenmannen. Als zij kinderen hebben dan wonen die niet
meer thuis. De enige die bij hen is, is het dienstmeisje. Ze komen terug
in Oft 6tais-tu pendant la nuit?, (zie voor een vertaling uit deze bundel
het verhaal dat elders in dit nummer staat) in Passion des corps
(1974), Family ties en La passion selon G.H. Ook de laatste twee
verhalen die Lispector ooit schreef gaan over deze vrouwen.
Een dag minder (1977)

In dit verhaal past Lispector de voor haar stijl zo kenmerkende snelle
perspectief wisseling weer toe. Het verhaal begint met de vraag van
een ik-persoon over de dood. Ze weet dat de dood zal komen, maar de
vraag is wanneer. In 1977 Teed Lispector al geruime tijd aan kanker,
vragen over de dood moeten haar toen meer dan ooit hebben beziggehouden. Na vier regels wisselt het perspectief en is `ik' een `zij'
geworden. Zij staat iedere dag om vier uur 's ochtends op (hetgeen
Lispector zelf ook gewend was, zo blijkt uit een interview met
Elisabeth Lowe, zie noot 8), maar na een paar koppen koffie weet zij
eigenlijk niet meer hoe zij de rest van de dag moet doorkomen. De `zij'
in dit verhaal, Margarida, voelt dat zij een verkeerde naam, het
verkeerde gezicht en de verkeerde kleren heeft. Zij voelt zich buiten
het leven staan. Haar ouders hebben haar een klein bedrag nagelaten,
zij heeft nog steeds hetzelfde dienstmeisje als in haar jeugd en zij
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woont haar hele leven al in hetzelfde huffs. Deze vrouw leeft in een
ondraaglijk isolement dat voelbaar wordt door de wijze waarop
Lispector een dag uit haar leven beschrijft. De tijd wordt gevuld met
het ordenen van b.h.'s en slipjes in een commode, het is prettig op
kleur of onderwerp te ordenen. De vrouw staat zichzelf niet toe
gevoelens van eenzaamheid te hebben, omdat haar is geleerd dat God
er is die ervoor zorgt dat je niet alleen hoeft te zijn. Na het Baden stopt
ze al haar porien met talkpoeder dicht. Terwijl zij een diepvrieskip
probeert te verorberen constateert zij dat er nog ijs aan zit. De oude
tijdschriften die zij inkijkt zijn nog van haar ouders, de vrouwen die
erin staan dragen allemaal corsetten, de mannen snorren. Zij eet
koekjes die haar tandvlees stuk maken en durft er geen boter op te
doen uit angst dik te worden. De ordeningsmanie uit zich ook in het
tellen van de koekjes die zij eet.
De enige afleiding van die dag bestaat uit het gerinkel van de
telefoon en de stem van een oude dame die ook niet weet hoe zij haar
tijd moet besteden. Zij vraagt naar iemand die niet bestaat. Om acht
uur kan zij dan eindelijk naar bed gaan en hoewel zij zich voorneemt
slechts twee slaappillen te nemen van de voorraad die er nog van haar
moeder staat, kan zij niet meer stoppen en neemt zij drie flesjes pillen
in. Op dat moment gaat Lispector terug naar het beginperspectief. Na
het tweede flesje kan Margarida voor het eerst in haar leven `ik'
zeggen. Zij vindt waardigheid in het maken van een eigen keuze,
namelijk te sterven, het dode leven dat zij leidde te weigeren. Was zij
onevenwichtig of juist volkomen evenwichtig op dat moment? Het
lijkt alsof de vrouw voor het eerst begint te leven als zij aan het
sterven is, omdat zij voor het eerst (eet)lust en genot kan voelen: Ten
dag minder. Had Augusta maar een frambozentaart voor me klaargemaakt, dacht zij vagelijk bij zichzelf.'"
De schone en het beest of de te grote wond (1977)

Carla de Souza e Santos verlaat de schoonheidssaion waar zij zich
heeft laten masseren en opmaken. Aangezien haar chauffeur `haar
Jose' er nog niet is, omdat zij gewoonlijk Langer wegblijft, wil zij een
taxi nemen, maar Carla is bang dat het bankbiljet dat zij bij zich heeft
niet gewisseld kan worden. Op straat is het zonnig en zij geniet van
het alleen zijn: `Zij was altijd met anderen, in wie zij zich spiegelde,
zoals anderen zich in haar spiegelden."8
Terwijl Margarida vond dat zij het verkeerde gezicht had, vindt
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Carla zichzelf oogverblindend mooi. Zij draagt een grote bloem in het
haar en is perfect gepoederd. In eerste instantie geniet zij nog van het
feit dat zij tot een klasse van rijke en invloedrijke mensen behoort.
Carla is getrouwd met een belangrijke man en heeft drie kinderen. Zij
houdt zichzelf zoet met het vage idee dat zij geen vragen hoeft te
stellen. Alles loopt op rolletjes, niemand in haar omgeving stelt ooit
iets ter discussie. 19 De bourgeoisie is ingebed in een perfect geoliede
structuur. Langzaam maar zeker begint het echter tot Carla door te
dringen dat de vierhonderd jaar nude macht van haar rijke familie
nergens op gestoeld is en met geen mogelijkheid gerechtvaardigd kan
worden: `Tradities die alleen maar werden gerechtvaardigd door het
feit dat haar familie een stamboom had die heel ver terugging en die,
hoewel de afkomst uiteindelijk van het yolk bleek te zijn, toch
voldoende was om hen een zekere waardigheid te verschaffen.'
Tevens dringt het verschil door tussen de mannelijke leden van de
familie en de vrouwelijke. Als Carla een man geweest was, dan was
zij bankier geworden. Haar echtgenoot noemt zich een self made-man,
terwijl zij bitter denkt dat zij zich geen selfmade-woman kan noemen.
De schone Carla wordt op straat in haar overpeinzingen gestoord
door 'het beest', een bedelaar die een grote gapende wond heeft in zijn
enige been (in haar beelden is Lispector nooit wars van ironie) en die
haar om een aalmoes vraagt. Hij vervult haar met angst en afschuw,
maar brengt tevens de beslissende ommekeer in haar leven teweeg,
die al in gang was gezet voor zij hem ontmoette. Het gevoel bij een
groep te horen 'de haren' wordt voor eens en altijd weggenomen.
Carla zal niet meer weten wat 'de haren' betekent.
Niet voor niets worden Kier weer twee uitersten vlak bij elkaar
geplaatst. Twee mensen die elkaar eigenlijk nooit hadden kunnen
ontmoeten, omdat er geen klasse op aarde bestaat die haar ogen beter
weet te sluiten dan Carla's klasse: de rijke bourgeoisie. Behalve hun
sterfelijkheid geeft Lispector hen nog een andere gemeenschappelijke
deler: geld. Beide zijn zij er dol op. Wij komen echter niets te weten
over de eventuele geestelijke armoede van de bedelaar, hij functioneert als katalysator voor Carla's geestelijke leven. Doordat Carla alle
schijnzekerheden uit haar bestaan moet ontmaskeren brengt Lispector de lezer /es uiteindelijk tot het inzicht dat Carla en de bedelaar
elkaars alter ego zijn. Elkaars gelijke en inwisselbaar. Beiden evenzeer verloren voor de mensheid: 'Hoe komt het dat ik nooit heb
ontdekt dat ook ik een bedelares ben? Ik heb nooit om een aalmoes
gevraagd, maar ik bedel om de liefde van mijn man die twee
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minnaressen heeft, ik bedel om de liefde van God opdat ik mooi
gevonden wordt, vrolijk en waardig, zodat men mij overal ontvangt
en mijn ziel is slechts een oud vod...' 21 Eigenlijk voelt zij zich geestelijk
even arm als de bedelaar zich in geldelijk opzicht moet voelen en zij
gaat naast hem op de grond zitten.
Carla gaat weer weg met het inzicht dat zij altijd heeft gespeeld
dat zij leefde, maar zij weet niet hoe dit te veranderen.
Het beeld van de bedelaar met zijn wond is te vergelijken met dat van
de kakkerlak. Zoals de kakkerlak de aanleiding vormde voor een
tocht in het diepste wezen van het zelf, zo vormt ook de bedelaar
aanleiding tot Carla's inzichten. Carla gaat naast de bedelaar op de
grond zitten en geeft hem haar hele vermogen, G.H. eet van de
kakkerlak. Steeds gaat het bij Lispector over grensoverschrijding en
vereniging van het onverenigbare, zoals dit ook in de oxymoron tot
uiting kan komen.
Opvallend in het werk van Lispector is de snelle perspectief wisseling, zodat de vertelster de ik-figuur wordt en de `ik' weer een `zij'.
Zo is de schrijfster vaak tegelijkertijd subject en object. De personages
in de verhalen identificeren zich met hun tegenpool, steeds kan de ikfiguur de ander in haarzelf ontdekken. De innerlijke zoektocht bestaat
Bruit dat Lispector via het schrijven kennis van zichzelf en de ander
zocht. Zij heeft geen middel onbeproefd gelaten. Een van de inzichten
is dat ieder wezen begrensd is en dat deze begrenzing inspirerend kan
werken; in het schrijven kan deze begrenzing zelfs doorbroken
worden en kunnen tegenpolen elkaar ontmoeten.
Helaas stopte de zoektocht van Clarice Lispector bij de bedelaar.
Carla rijdt in een taxi weg en voelt haar eigen onvermogen, niets in
haar Leven heeft de heftigheid die zij zoekt, maar de chauffeur blijft
verzekeren dat alles wel weer goed zal komen.
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Noten
1. Mona Sa'udi, in: Womenpoets of the world, Joanna Bankier en Deirdre Lashgari
(ed.), New York 1983. Het geciteerde gedicht is vertaald uit het Arabisch door
Kamal Boullata.
2. Lispector schreef in het Portugees. De door mij in het Frans bestudeerde boeken
worden in dit artikel steeds bij hun Franse titel genoemd. Wanneer ik boeken in
een andere taal bestudeerd heb, dangeef ik dit aan. In alle andere gevallen geef ik
de Portugese titels.
3. Desiree Schyns, `Voor mij is het Goddelijke de werkelijkheid% in: Lust en Gratie 17,
1988, pp. 84-90
4. Clarice Lispector, Oa Otais-tu pendant la nuit. Nouvelles traduites du Brêsilien par
Genevieve Leibrich et Nicole Biros, Des Femmes 1985,p. 111. De vertaling uit het
Frans is van mij D.S., dit geldt voor alle in dit artikel voorkomende citaten.
5. Verkorte versies van deze lezingen verschenen in: NRC-Handelsblad van 18-11,
25-11 en 2-12-1988. De volledige tekst van de lezingen is verschenen bij uitgeverij
Martinus Nijhoff. Bij het schrijven van dit artikel kon ik echter nog een gebruik
maken vangenoemde publikatie.
6. Zie hiervoor mijn doctoraalscriptie Franse Taal en Letterkunde: La realit6 n'a pas
de synonyme, une analyse d'Agua Viva' de Clarice Lispector, Rijksuniversiteit
Utrecht 1987.
7. Lagos de familia, Felicidade clandestina, Onde estivestes de noite, A via crucis do
corpo, om de meest bekende to noemen. De eerstgenoemde bundel zal in de zomer
van 1989 bij uitgeverij Unieboek in een Nederlandse vertaling van Hermien
Gaikhorst en Ruud Ploegmakers verschenen.
8. Zie hiervoor het enige bestaande interview dat Elisabeth Lowe met Clarice
Lispector hield, in: Review 24, New York 1979, pp. 34-37
9. Clarice Lispector, 'Excerpts from the chronicles of the "Foreign Le ion"', translated with an introduction by Giovanni Pontiero, in: Review 24, New York 1979, pp.
37-43
10. Clarice Lispector, La belle et la bête, suivi de Passion des corps, traduit du
Bresilienpar Claude Farny relu par Sylvie Durastanti, Des Femmes 1984, p. 20
11. De eerste novelle van Clarice Lispector die in het Nederlands werd vertaald door
Hermien Gaikhorst, Het wereldvenster 1988. Zie: De Groene Amsterdammer, 185-1988 met bijdragen over dit boek en over Clarice Lispector van Christa Stevens,
J.F. Vogelaar, Ruud Ploegmakers, Desiree Schyns.
12. Clarice Lispector, Agua Viva, traduit du Bresilien par Regina Helena de Oliveira
Machado, Des Femmes 1981, p. 253
13. Clarice Lispector, Le Batisseur des ruines traduit du Brêsilien par Violante do
Canto, Gallimard 1970,p. 327
14. Clarice Lispector, La belle et la bête, p. 33
15. ibidem. 109
16. ibidem p. _110
17. ibidem p. 142
18. ibidem p. 146
19. Onlangs vernam ik per brief van een Braziliaanse die binnenkort promoveert op
een bibliografie van Clarice Lispector, dat dit in het huidige Braziliê nog steeds het
geval is, zij beklaagde zich erover dat de bourgeoisie zo inert is.
20. La belle et la bête, p. 147
21. ibidem p. 158
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Uit: 'Greg Bright's Fontana Mazes'
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op zoek naar waardigheid

CLARICE LISPECTOR

Mevrouw Jorge B. Xavier zou gewoonweg niet kunnen zeggen
hoe ze was binnengekomen. Niet door een van de hoofdingangen. Ze
meende enigszins dromerig binnengekomen te zijn door een snort
nauwe opening in puin op een bouwplaats, alsof ze schuins was
binnengekomen door een gat dat alleen voor haar was gemaakt. Het
staat vast dat ze binnen was, voor ze het merkte.
En toen ze het merkte, besefte ze dat ze heel, heel erg binnen was.
Ze liep eindeloos door de ondergrondse gangen van het Maracana
stadion, het leken tenminste nauwe grotten die uitkwamen op gesloten ruimten en wanneer die ruimten zich openden, was er slechts een
raam dat uitkeek op het stadion. Dat op dit brandend-verlaten uur
zinderde in de felle zon van de buitengewone warmte op die dag
midden in de winter.
Toen liep mevrouw een sombere gang in. Ook deze leidde haar
naar een nog somberder gang. Ze kreeg de indruk dat het plafond van
de ondergrondse gangen laag was.
Waarna deze gang haar naar een andere leidde die haar weer naar
een andere leidde.
Ze ging de hoek van de verlaten gang om. En daar stuitte ze op
een andere hoek. Die haar naar een andere gang leidde die op een
andere hoek uitkwam.
Toen bleef ze automatisch gangen ingaan die steeds weer naar
andere gangen leidden. Waar zou de zaal van de inaugurele rede zijn?
Want daar zou ze mensen treff en met wie ze had afgesproken. De
lezing was misschien al begonnen. Ze zou het missen, zij, die zich
zoveel moeite getroostte om niets cultureels te missen omdat ze daar
van binnen Jong bij bleef, trouwens, zelfs van buiten zou niemand
raden dat ze bijna zeventig was, iedereen schatte haar op een jaar of
zevenenvijftig.
Maar nu, verdwaald in de innerlijke en duistere meanders van het
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Maracand, sleepte mevrouw haar zware oudedamesvoeten voort.
Toen kwam ze plotseling in een gang een uit het niets opgedoken
man tegen en vroeg hem naar de lezing, waar de man niets van zei te
weten. Maar deze man vroeg inlichtingen aan .een tweede man die ook
onverwachts om de hoek van de gang vandaan was gekomen.
Toen vertelde deze tweede man dat hij vlak bij de rechter tribune,
midden op het veld, 'twee dames en een heer had gezien; een van de
dames in het rood'. Mevrouw Xavier betwijfelde dat deze mensen het
groepje vormden dat zij voor de lezing zou treffen, en eerlijk gezegd
had ze het motief waarom ze doorliep zonder ooit stil te staan uit het
oog verloren. Hoe het ook zij, ze volgde de man naar het stadion, waar
ze verblind bleef staan in de klaarheldere en sprakeloos open lege
ruimte, het naakte ontgrate stadion, zonder bal noch wedstrijd.
Bovenal zonder massa. Er was een massa die bestond uit de leegte van
haar absolute af wezigheid.
Waren de twee dames en de heer al verdwenen in een van de
gangen?
Toen zei de man overdreven uitdagend: 'Dan ga ik voor u zoeken,
mevrouw en ik zal die mensen vinden, ze kunnen niet in rook zijn
opgegaan'.
En inderdaad zagen ze hen heel in de verte. Maar een seconde
later waren ze weer verdwenen. Het leek een kinderspelletje waarin
Mevrouw Jorge B. Xavier ingehouden schaterend werd uitgelachen.
Toen liep ze met de man door andere gangen. Waarop deze man
ook in een hoek verdween.
Mevrouw had de lezing, die haar in feite koud liet, al opgegeven.
Als ze maar uit die wirwar van wegen zonder einde zou komen. Zou
er geen uitweg zijn? Toen voelde ze zich alsof ze in een lift zat die
tussen twee verdiepingen hing. Zou er geen uitweg zijn?
Toen schoot haar opeens te binnen dat haar vriendin haar over de
telefoon had verteld: 'het is in de buurt van het Maracand stadion'. Nu
ze dit weer wist, begreep ze de vergissing die zij, zweverig, af wezig
mens, had gemaakt, ze luisterde maar half, de andere helft bleef onder
water. Mevrouw Xavier was erg onoplettend. Dan was de afspraak
dus niet in het Maracand, maar ergens in de buurt. Toch had haar
bescheiden bestemming gewild dat zij in het labyrint zou verdwalen.
Ja, toen ging de strijd weer door en des te ongunstiger: ze Wilde
uit alle macht weg en wist niet hoe noch waarheen. En opnieuw
verscheen in de gang die man die de mensen zocht en haar opnieuw
garandeerde dat hij ze zou vinden, omdat ze niet in rook konden zijn
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opgegaan. Hij had letterlijk gezegd: 'Die mensen kunnen niet in rook
zijn opgegaan!'
Mevrouw vertelde: `U hoeft geen moeite meer te doen met
zoeken. Dank u wel. Want ik zou ze niet hier in het Maracand treffen,
maar ergens anders.'
De man bleef eensklaps staan en keek haar stomverbaasd aan:
`Maar wat doet u hier dan, mevrouwtje?'
Zij wilde uitleggen dat haar leven nu eenmaal zo was, maar ze
wist niet eens meer wat ze ook weer bedoelde met 'nu eenmaal zo', of
met `haar leven', en gaf geen antwoord. De man herhaalde zijn vraag,
half wantrouwig, half op zijn hoede: wat deed zij daar dan? Niets,
antwoordde mevrouw in gedachten, zo uitgeput dat ze bijna niet meer
op haar benen kon staan. Maar ze gaf geen antwoord, liet hem denken
dat ze geschift was. Bovendien was het niet haar gewoonte zich nader
te verklaren. Ze wist dat de man haar voor gek verklaarde – en wie
zou dat niet doen? ze voelde immer iets bepaalds dat ze uit schaamte
`het' noemde?
Hoewel ze heel zeker wist dat haar zogenaamde geestelijke
gezondheid zo goed was dat die slechts met haar lichamelijke gezondheid te vergelijken was. Lichamelijke gezondheid die nu aangetast
was, want haar voeten kropen voort na zovele jaren door het labyrint
te hebben afgelegd. Haar via crucis. Ze droeg dikke wollen kleding en
zweette van benauwdheid in de onverwachte hitte van de opgelaaide
zomer, die zomerdag die een verminking van de winter was. Haar
benen deden pijn, deden pijn onder het gewicht van haar oude kruis.
Ze had zich er op een of andere manier al mee verzoend om nooit meer
uit het Maracand te komen en daar met bloedeloos hart te sterven.
Toen, en zoals altijd, was het pas nadat verlangens opgegeven
waren dat ze uitkwamen. Plotseling overviel haar een gedachte: `wat
ben ik toch een gek oud wijf'. Waarom zou ze in plaats van te blijven
vragen naar mensen die er niet waren, die man niet opzoeken om van
hem te weten te komen hoe je die gangen uitkwam? Want ze wilde
niets liever dan er uit en niemand meer zien.
Eindelijk vond ze de man, nadat ze een hoek was omgeslagen. En
ze sprak hem aan met een enigszins trillende en schorre stem van
vermoeidheid en angst om ijdele hoop te koesteren. De wantrouwige
man was het maar al te snel met haar eens dat ze maar beter naar huffs
kon gaan en zei voorzichtig: `U schijnt niet helemaal goed bij uw
hoofd te zijn, misschien komt het van die rare hitte.'
Zo gezegd, zo gedaan, de man liep met haar de eerste de beste
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gang in en vanaf de hoek waren de twee grote open poorten te zien. Is
dat alles? is het zo gemakkelijk?
Dat is alles.
Toen dacht mevrouw zonder iets te concluderen, dat het uitsluitend voor haarzelf onmogelijk was geworden de uitgang te vinden.
Mevrouw Xavier was enkel een beetje verbaasd en tegelijkertijd was
ze het gewend. Uiteraard moet iedereen eindeloos zijn eigen weg
afleggen, wat deel van zijn bestemming en lot uitmaakt, waarvan ze
niet wist of ze erin geloofde.
Daar kwam een taxi langs. Ze hield hem aan en zei, haar stem, die
steeds ouder en vermoeider werd, beheersend: 'Chauffeur, ik weet het
adres niet precies meer, ik ben het vergeten. Ik weet wel dat het huis
in de ik-weet-niet-meer-welke straat is, iets met "Gusmao", een
zijstraat van een straat die, als ik me niet vergis, Kolonel zus-en-zo
straat heet.'
De chauffeur was zo geduldig alsof zij een kind was: `Kalmpjes
aan, we gaan op ons gemak zoeken naar een straat met Gusmdo in het
midden en Kolonel aan het eind', zei hij, zich met een brede grijns naar
haar omdraaiend, waarbij hij samenzweerderig en bijna ongepast
knipoogde. Ze reden hortend en stotend weg, waarbij ze door elkaar
werd gerammeld.
Toen herkende ze opeens de mensen waar ze naar op zoek was en
die op de stoep stonden voor een groot gebouw. Het was echter alsof
het enige doel was, aan te komen en niet om de lezing bij te wonen, die
ze intussen al volledig vergeten was, want Mevrouw Xavier was haar
doel voorbij geschoten. En ze wist niet waarvoor ze zoveel had
gelopen. Toen merkte ze dat ze zich meer vermoeid had dan haar
krachten toelieten en wilde ze weer weg, de lezing werd een nachtmerrie. Toen vroeg ze een belangrijke dame die ze oppervlakkig
kende en die een auto met chauffeur had, of die haar naar huis zou
kunnen brengen omdat ze zich vanwege die vreemde hitte niet goed
voelde. De chauffeur zou pas een uur later komen. Toen ging
Mevrouw Xavier op een stoel zitten die men voor haar op de gang had
gezet, ze voelde zich stiff, zo rechtop ingesnoerd in haar korset, ver
van de cultuur die tegenover haar in een gesloten zaal, waaruit geen
geluid doordrong, werd geproduceerd. De cultuur liet haar koud. En
dear zat ze in de labyrinten van 60 seconden en van 60 minuten die
haar door een uur heen zouden loodsen.
Toen kwam de belangrijke dame en zei dat de auto voor de deur
stond, maar dat ze even wilde zeggen dat, omdat de chauffeur gezegd
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had dat het Lang kon gaan duren – mevrouw voelde zich immers niet
goed? – ze hem opdracht had gegeven de eerste de beste taxi aan te
houden. Waarom Mevrouw Xavier zelf niet op het idee gekomen was
een taxi aan te houden, in plaats van zich te schikken in haar
onderwerping aan de meanders van de wachttijd? Toen bedankte
Mevrouw Jorge B. Xavier haar pijnlijk beleefd. Zij was altijd heel
beleefd en welopgevoed. Ze stapte in de taxi en zei: `Leblon, als u zo
vriendelijk wilt zijn'.
Haar hersens waren leeg, het leek alsof haar hoofd had gevast.
Even later merkte ze dat ze reden en reden, maar steeds weer
naar hetzelfde plein terugkeerden. Waarom kwamen ze daar niet
weg? Was er weer geen uitweg? De chauffeur gaf tenslotte toe dat hij
het zuidelijk deel van Rio niet kende, hij werkte alleen in het noorden.
En zij kon hem de weg niet wijzen. Het kruis der jaren drukte steeds
zwaarder op haar en het opnieuw ontbreken van een uitweg wekte de
zwarte magie van de gangen van het Maracand weer tot Leven. Er was
geen mogelijkheid om van dat plein weg te komen! Toen zei de
chauffeur dat ze een andere taxi moest nemen en gaf zelfs een seintje
aan een taxi die hen inhaalde. Zij bedankte omstandig, ze was beleefd
tegen iedereen, zelfs tegen bekenden. Bovendien was ze erg vriendelijk. In de nieuwe taxi zei ze angstig: `Als het u niet ontrieft, zou ik
graag naar Leblon willen.'
En ze reden simpelweg het plein of en nieuwe straten in.
Toen ze de deur van het appartement met haar sleutel opende,
overviel haar in gedachten de imaginaire behoefte om hardop in
snikken uit te barsten. Maar ze pleegde niet te huilen of te klagen. In
het voorbijgaan waarschuwde ze het dienstmeisje dat ze geen telefoontjes Wilde beantwoorden. Ze ging regelrecht naar haar slaapkamer, kleedde zich helemaal uit, slikte een pil zonder water erbij en
toen wachtte ze tot die zou werken.
Intussen rookte ze. Ze herinnerde zich dat het augustus was en ze
had gehoord dat augustus een ongeluksmaand was. Maar op een dag
zou september een uitweg bieden. En september leek een meimaand:
een lichte en doorzichtige maand. Terwijl ze daar vagelijk aan dacht,
kreeg ze eindelijk slaap en sliep ze in.
Toen ze uren later wakker werd, zag ze dat er een koude
motregen viel, snijdend koud, zoals het lemmet van een mes. Naakt in
bed was ze verstijfd van de kou. Toen bedacht ze dat een naakt oud
wijf iets heel merkwaardigs was. Ze herinnerde zich dat ze van plan
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was een wollen stola te kopen. Ze keek op haar horloge: de Winkel
was nog open. Ze nam een taxi en zei: Ipanema, als u zo vriendelijk
wilt zijn.' De man zei: Waarheen, zegt u? Naar de Botanische Tuin?'
`Ipanema, alstublieft', herhaalde mevrouw, tamelijk verrast. De absurditeit van het volmaakte misverstand: wat was nu de overeenkomst tussen de woorden `Ipanema' en `Botanische Tuin'? Maar
opnieuw dacht ze vagelijk dat `haar Leven nu eenmaal zo was'.
Haar boodschap had ze snel gedaan en daar stond ze weer in de
donkere straat zonder iets te doen te hebben. Want de Heer Jorge B.
Xavier was de dag daarvoor vertrokken naar Sao Paulo en zou pas de
volgende dag terugkomen.
Toen, weer thuis, weifelend of ze weer een slaappil zou nemen of
iets anders doen, koos ze voor de tweede mogelijkheid, want ze had
bedacht dat ze nu verder kon gaan zoeken naar de kwijtgeraakte
wissel. Ze had niet meer begrepen dan dat dat papier geld waard was.
Eergisteren had ze het hele huffs minutieus doorzocht, zelfs de keuken,
maar tevergeefs. Nu schoot haar te binnen: waarom zou hij niet onder
het bed liggen. Waarom niet. Dus knielde ze op de grond. Maar het
vermoeide haar snel om alleen op haar knieen te steunen en daarom
steunde ze ook op haar handen.
Toen merkte ze dat ze op handen en voeten zat.
Zo bleef ze even zitten, misschien nadenkend, misschien ook niet.
Wie weet was Mevrouw Xavier het wel moe om mens te zijn. Nu
was ze een teef op vier poten. Zonder waardigheid. Haar laatste restje
hoogmoed verloren. Op vier poten, misschien denkend. Maar onder
het bed lag niets dan stof.
Ze stond op, wat moeizaam ging met haar stijve gewrichten en
zag in dat haar niets anders te doen stond dan reeel onder ogen te zien
– het kostte haar pijnlijk veel moeite de realiteit waar te nemen – reeel
onder ogen te zien dat de wissel kwijt was en dat blijven zoeken zou
betekenen nooit meer uit het Maracand te komen.
En zoals altijd, nu ze het zoeken eenmaal had opgegeven, nu ze
het zakdoekenlaatje open trok om er een te pakken - lag daar opeens
de wissel.
Toen ging mevrouw, moe van de inspanning op handen en
voeten, op het bed zitten en begon ze zomaar zachtjes te grienen. Het
leek wel een Arabische litanie. Ze had al in geen dertig jaar gehuild,
maar nu was ze het zó moe. Als dit tenminste huilen was. Dat was het
niet. Wat was het dan. Tenslotte snoot ze haar neus. Toen dacht ze het
volgende: dat zij het 'lot' zou dwingen om zo een beter lot te krijgen.
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Waar een wil is, is een weg, dacht ze zonder er ook maar iets van te
geloven. En de gedachte aan het gevangen zijn in haar lot had haar
overvallen omdat ze per ongeluk was begonnen te denken aan 'het'.
Maar daarna bedacht ze ook het volgende: het was al te laat om
een lot te hebben. Ze bedacht dat ze graag met wie dan ook zou willen
ruilen. Toen dacht ze dat er niemand was met wie ze zou kunnen
ruilen: wie zij ook was, zij was zij en kon niet ruilen met een andere
unieke vrouw. leder mens was uniek. Mevrouw Jorge B. Xavier
evengoed.
Maar alles wat ze had doorgemaakt, was nog beter dan 'het' te
voelen. En het kwam met zijn Lange gangen zonder uitgang. 'Het'
werd nu, schaamteloos pijnlijke honger in haar binnenste, honger om
bezeten te worden door het onbereikbare televisie-idool. Ze sloeg
geen programma van hem over. Toen, omdat ze zich er niet van kon
weerhouden om aan hem te denken, was het maar het beste er aan toe
te geven en zich het jongemeisjesgezicht voor de geest te halen van
Roberto Carlos, mijn lieveling.
Ze ging haar vuile stoffige handen wassen en zag zichzelf in de
spiegel boven de wastafel. Toen dacht Mevrouw Xavier dit: 'Als ik
het heel, heel erg graag wil, zal hij de mijne zijn, al is het maar voor
een nacht.' Ze geloofde min of meer in de kracht van de wil. Opnieuw
raakte ze verward in een verwrongen, verstikkend verlangen.
Maar, wie weet? Pas nadat ze Roberto Carlos vergeten had, zou
er iets tussen hun tweeên kunnen gebeuren. Mevrouw Xavier filosofeerde hier over. Toen deed ze heel slim, net alsof ze Roberto Carlos
vergat. Maar ze wist heel goed dat het magische vergeten enkel
positief resultaat opleverde wanneer het reêel was, en geen truc als
middel om iets te bereiken. De realiteit eiste veel van mevrouw. Ze
bestudeerde zichzelf in de spiegel om te zien of haar gezicht onder
invloed van haar gevoelens in een beestekop zou veranderen. Maar
het was een kalm gezicht dat al heel Lang geleden was opgehouden te
weerspiegelen wat zij voelde. Bovendien had haar gezicht nooit iets
anders uitgedrukt dan goede opvoeding. En nu was het niet meer dan
het masker van een zeventigjarige vrouw. Toen leek haar enigszins
opgemaakte gezicht op dat van een clown. Mevrouw forceerde een
glimlach om te zien of het beter werd. Het werd niet beter.
Van buiten – zag zij in de spiegel – was zij iets droogs, net een
gedroogde vijg. Maar van binnen was ze niet verdord. In tegendeel.
Van binnen leek ze een vochtige mondholte, zacht tandeloos tandvlees.
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Toen speurde ze naar een idee die haar voor eens en voor al zou
vergeestelijken of doen versterven. Maar abstract was ze nooit
geweest. En om Roberto Carlos' wil was mevrouw gehuld in duisternis van de materie waarin zij volkomen anoniem was.
In de badkamer staande was zij even anoniem als een kip.
In een fractie van een vluchtige seconde werd zij bijna onbewust
gewaar dat alle mensen anoniem zijn. Omdat niemand de ander is en
de ander de ander niet kent. Dus - dus is de mens anoniem. En nu was
zij verloren in die diepe en dodelijke put, in de revolutie van het
lichaam. Onpeilbaar diep lichaam dat bestond in de zondige diepe
duisternis van haar als hagedissen en muizen springlevende instincten. Dit alles buiten het seizoen, vruchten buiten het seizoen? Waarom
hadden andere oudere vrouwen haar nooit gewaarschuwd dat 'het'
tot het eind kon doorgaan? Bij oudere mannen had ze wel vaker geile
blikken opgevangen. Maar bij oudere vrouwen niet. Buiten het
seizoen. En zij zo levenslustig alsof ze nog iemand was, zij die
niemand was.
Mevrouw Jorge B. Xavier was niemand.
Toen Wilde ze mooie en romantische gevoelens hebben, vanwege
de subtiele gelaatstrekken van Roberto Carlos. Maar het lukte haar
niet: zijn subtiliteit dreef haar voort door een donkere tunnel van
zinnelijkheid. En wellust was verdoemenis. Haar honger was geil: ze
smachtte naar Roberto Carlos' mond. Ze was niet romantisch, ze was
niet geraffineerd op liefdesgebied. Daar, in de badkamer, voor de
Spiegel boven de wastafel.
Op haar leeftijd onuitwisbaar bezoedeld.
Zonder ook maar een verheven gedachte die haar tot roer kon
dienen en haar bestaan veredelen.
Toen begon ze haar opgestoken haar los te maken en langzaam te
kammen. Het had een nieuwe kleurspoeling nodig, de grijze wortels
waren al zichtbaar. Toen dacht mevrouw het volgende: in mijn Leven
is er nooit een climax geweest zoals in de verhalen die je weleens
leest. De climax was Roberto Carlos. Peinzend, concludeerde ze dat ze
even heimelijk zou sterven als ze heimelijk had geleefd. Maar ze wist
ook dat elke dood geheim is.
Uit de diepte van haar toekomstige dood stelde ze zich voor in de
spiegel de begeerde gestalte van Roberto Carlos te zien, met die
zachte krullende haardos van hem. Daar stond zij, gevangen in
verlangen dat even ontijdig was als de zomerdag midden in de winter.
Gevangen in de wirwar van gangen van het Maracand. Gevangen in
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het doodsgeheim der oude vrouwen. Maar toevallig was zij het niet
gewend om bijna zeventig jaar te zijn, ze had het nooit eerder gedaan
en het ontbrak haar aan ervaring.
Toen zei ze hardop en moederziel alleen: Robertinho Carlos'.
En voegde er nog aan toe: mijn lieveling. Ze luisterde bevreemd
naar haar stem alsof ze voor de eerste maal, zonder schaamte of
schuldgevoel, een bekentenis aflegde waarvoor ze zich eigenlijk zou
moeten schamen. Mevrouw piekerde erover dat Robertinho haar
liefde misschien wel zou af wijzen omdat zij zich er heel goed van
bewust was, dat deze liefde uiterst sentimenteel, weelg wellustig en
gulzig was. En Roberto Carlos leek zo kuis, zo a-seksueel.
Zouden haar lippen met wat lippenstift nog kusbaar zijn? Of zou
het misschien weerzinwekkend zijn om een ouwewijvenmond te
kussen? Van vlakbij bestudeerde ze afstandelijk haar lippen. En nog
steeds afstandelijk zong ze zachtjes het refrein van de grootste hit van
Roberto Carlos: 'In jouw armen haal ik de winter wel, voor de rest
wens ik alles naar de hel.'
Toen boog Mevrouw Jorge B. Xavier bruusk over de wastaf el
alsof ze haar hart uit haar lijf zou kotsen en onderbrak haar Leven met
versplinterende sprakeloosheid: er! moet! een! unnintweg! zijn!
Vertaling: Hermien Gaikhorst

`Op zoek naar waardigheid' is de vertaling van: Clarice Lispector, A
' procura duma
dignidade'. Uit: Orrde estivestes de noite, Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1980.
Zomer 1989 verschijnt bij Het Wereldvenster de vertaling van Lagos de fcimilia.
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gedichten
ANNA NIEUWENHUIS
Moeder
In haar ondoorzochte Leven
volgedacht met dochters
in doorzonkamers en dagjes
tussen koetjes en kalfjes
pleeg ik beeldverraad
zij trekt haar masker strakker
en met trillende vinger
van gekwetste onschuld
prikt ze het zoveelste gat
in mijn pantser
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Grootmoe

Waardig verlaat ze haar huisje
waar de straat naar vis ruikt
en ik naar het ruisen van de zee
in haar verhalen luisterde
ze weert een aangeboden arm
en gaat met tastende voet alleen
over de stoep die tegel voor tegel
de laatste indruk opvangt
tot aan het portier dat open staat
daar laat ze haar jaren vallen
als een te Lang gedragen huid
en schuift ontdaan de auto in
zo treft mijn afscheidsgroet
haar blik, betraand en blind,
een bevend en te bloot gezicht
plotseling meer kind dan ik
zij vertrekt en in een zee van zien
hoe groei tot terugkeer leidt
rasp ik haar jaren uit de goot
en hijs me in een leven groot
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Spiegels
Overal in huis heeft ze spiegels
gehangen — zo kan ze steeds
even kijken hoe ze Bruit ziet
hoe ze er ook alweer uitziet
is de lach voor de Spiegel dezelfde
als de lach voor een ander
kijk ik zo als ik gewoon kijk
of kijk ik zo alleen naar mij
is dit een spel — is dit
als ik mij zie dan voel
ik mij — is dit tenminste
iemand die mij ziet - zijzelf
ze heeft overal in huis spiegels
hangen — zo kan ze zich niet
meer vergeten — steeds even
weten dat ze er nog is
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Een vrouw

Stil ligt de straat als een decor
achter mijn raam en in de omlijsting
van het glas verschijnt een vrouw
met wandelwagen en to zware tas
ze vertraagt haar pas en buigt
zich naar een dralend kind
op wie ze wacht — verzonken
in de rol die haar werd toebedacht
wachtend en gebogen lijken vrouwen
wereldwijd in haar weerkaatst
en een ogenblik verdwijn ik
in zo'n groot mededogen dat pas
later als zij verdergaat
tot me doordringt dat ik — haar
beklagend — mij een ander waande:
de vrouw die ik had kunnen zijn
als ik geen moeder was van het kind
met wie ik straks daar buiten sta
en die dan door het raam
altijd mijn lege stoel aanwijst
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serie over tijdgenoten 3 - op locatie

interview met
theatergroep
bonheur

GERDA VAN DER KRANS

Theatergroep Bonheur startte in 1984 in Arnhem met Hotel
Bonheur, gebaseerd op een verhaal van Anna Blaman.
Sindsdien maakte het gezelschap opmerkelijke reizen
tangs sfeervolle locaties en door teksten van al even
opmerkelijke schrijfsters. Tussen de huiskamers van 1984
waar voor twaalf genodigden gespeeld werd en de
familietragedie op locatie in Rotterdam in 1988/89, liggen
een bioscoop, een kerk, een kas, een kloostertuin,
boekhandels, expositieruimtes en nog veel meer locaties
waar de groep hear sporen achterliet.
Gerda van der Krans interviewde Annekee van Blokland, Ria
Eimers en Francis Wijsmuller.
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De theatergroep Bonheur resideerde tot 1988 in Arnhem. Tegenwoordig woont een gedeelte van de groep in Rotterdam. Daar heeft zij voor
het eerst de beschikking over een eigen ruimte waar kan worden
gewerkt en voorstellingen kunnen worden gegeven.
Bonheur heeft sinds 1984 een serie opmerkelijke theaterprodukties gemaakt. Een groot aantal werd 'op locatie' gespeeld, dat wil
zeggen dat de voorstellingen zich afspeelden op bepaalde bijzondere
plekken. Zij konden in die vorm ook uitsluitend op die speciale plek
worden gespeeld. De produktie Triphtongue ('85) bijvoorbeeld vond
plaats in een voormalige bioscoop in Arnhem, die bovendien tijdens de
speelperiode verbouwd werd tot concertzaal. De voorstelling Winter
Hill ('87) werd gespeeld in een glazen kas, die gelegen was achter in
de grote tuin van een oud klooster, eveneens ergens in Arnhem. De
eerste voorstelling in Rotterdam (Hotel Bonheur) werd op verschillende locaties in Rotterdam gespeeld. Het publiek verzamelde zich bij
een bestaand hotel in Rotterdam Noord. Vandaar werd het vervoerd
naar het terrein van de voormalige werf Piet Smit jr. en kreeg het in
de vroegere koffiekamer een gedeelte van de voorstelling te zien. Het
tweede deel werd gespeeld op een als pension ingerichte locatie in de
Witte de Withstraat en het laatste deel in de eigen ruimte van Bonheur
in de Eendrachtsstraat.
Met deze voorstelling localiseerde Bonheur zich in haar nieuwe
vestigingsplaats op drie niveaus tegelijk: Bonheur verkende de stad,
speelde er haar eerste voorstelling (die bovendien een re-make was
van haar allereerste voorstelling in Arnhem, eveneens Hotel Bonheur
geheten) en stelde aan haar publiek haar nieuwe vestigingsplaats
voor.

Triphtongue
FW: Tat wij op locatie zijn gaan spelen, heeft te maken met hoe wij
zijn ontstaan. Vanuit de behoefte om zelf een voorstelling te maken,
zijn wij in de literatuur gaan grasduinen. Wij vonden toen het verhaal Hotel Bonheur van Anna Blaman. Wij waren met zijn drieên en
besloten het stuk te bewerken en drie verschillende versies in drie
verschillende huiskamers te spelen. Het zou zo een onderzoek naar
stijl en manieren van spelen worden. Het publiek zou een tocht maken Tangs de verschillende plekken, zoals de hoofdfiguur uit het verhaal ook een tocht maakt. Dit gegeven vormde de aanzet om te gaan
spelen met de gespeelde werkelijkheid en de werkelijkheid van de
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omgeving. Bij proza heb je te maken met een heleboel beschrijvingen
van de werkelijkheid, hoe die er in een bepaald verhaal uitziet en
Welke sfeer die ademt. Uit zo'n beschrijving spreekt eveneens de inhoud van het verhaal. Die wilden wij ook verbeelden en wij konden
dat doen door op locatie te spelen. Onze eerste echte voorstelling is
toen Triphtongue geweest (in de voormalige bioscoop Luxor in Arnhem). De zaal daar verkeerde in een onttakelde staat door de verbouwing die op dat moment plaatsvond. Je zag er nog de oude toestand,
maar ook het nieuwe materiaal, zand en stenen. Het geheel zag er
verbrokkeld uit. Wij vonden dat dat overeenkwam met de sfeer in
het verhaal van Djuna Barnes, dat wij in deze zaal speelden.'
AvB: `Je kunt ook zeggen dat wij gebruik maakten van de werkelijkheid van dat gebouw, de sfeer ervan en dat wij die naar onze
hand zetten."
Is er een voorstelling die jullie in dat opzicht het meest geslaagd vinden?

AvB: `Wij hebben niet een favoriet. Alle produkties zijn dierbaar
om verschillende redenen. Triphtongue was meteen een grote stap.
We konden toen voor het eerst zo'n heel groot gebouw tot onze verbeelding rekenen.'
FW: 'Het accent ligt in de verschillende produkties telkens anders. Bij Triphtongue was het ook ongelooflijk opwindend, dat wij
voor de eerste keer zoiets groots bedacht hadden en dat gingen uitvoeren. Je voelt je op onbekend gebied, op ontdekkingsreis. Op het
moment dat je voor de tweede keer een verhaal neemt en een locatie
hebt, ga je op zoek naar andere dingen.'
AvB: `Toen wij bijvoorbeeld Winter Hill speelden in die kas, regende het gedurende de hele voorstellingsperiode. Eigenlijk was het
de bedoeling dat het warm, drukkend zomerweer zou zijn. Als wij
van tevoren bedacht zouden hebben dat we iets in de regen zouden
gaan doen, hadden wij nooit dit verhaal gekozen. Achteraf maakt de
herinnering aan die regen het echter heel bijzonder. Dat wij de regen
van tevoren niet bedacht hadden, betekent niet dat het misgegaan is
of dat de voorstelling niet gelukt is. Op zo'n moment maak je gebruik van alles wat er is en speelt alles een rol.'
FW: `Je kunt na afloop van een speelperiode wel zeggen dat bepaalde dingen anders hadden gekund. Na elke voorstelling trek je
conclusies uit hoe het gegaan is en daar werk je weer verder mee.'
Na een aantal jaren voornamelijk in het oosten van het land geopereerd te
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hebben, heeft Bonheur zich nu verplaatst naar een heel ander deel van het
land. Wat betekent de verhuizing naar Rotterdam?

AvB: Ten groot verschil is, dat wij nu een eigen werkruimte
hebben. Het is een plaats waar je altijd kunt afspreken en die je weer
kunt verlaten. Wij hebben nu echt een werkterrein.'
RE: `Misschien worden wij nu produktiever, omdat er op voorhand een plek is voor de dingen die je wilt doen. Dat is anders dan in
Anthem waar wij geen vast huffs hadden en altijd afhankelijk waren
van werkruimtes van anderen.'
FW: ',le voelt nu meer de noodzaak om je te profileren. Wij worden er nu op aangesproken: daar zit Bonheur.'
Na het vertrek van Bonheur uit Arnhem bestaat daar sinds kort theatergroep
Ellips. De nieuwe groep heeft banden met Bonheur, maar hoe zit het nu
precies in elkaar?

FW: Tat is heel eenvoudig eigenlijk. Wij wilden sowieso banden
houden met het oosten en ons publiek daar. Maar het heeft er ook
mee te maken dat ik als enige van Bonheur niet naar Rotterdam ben
verhuisd. Dat betekent dat ik nog veel contact heb met mensen in
Arnhem en omgeving. Ik werk er ook graag zo nu en dan. Op een
gegeven moment hebben wij voor een idee subsidie aangevraagd bij
de provincie Gelderland onder de naam Bonheur. Dat subsidieverzoek is toen afgewezen op grond van het feit dat Bonheur formeel
verhuisd was naar Rotterdam. Men was echter wel over onze plannen te spreken. Wij kregen het advies om een nieuwe groep op te
richten, die wel gesubsidieerd kon worden. Er is toen geprobeerd om
Bonheur-tak of Bonheur-Oost of iets dergelijks te worden. Dat lukte
niet. Tenslotte hebben Marieke de Vogel, Hester Oerlemans en ik aan
de groep een nieuwe naam gegeven: Ellips. Wij werkten binnen Bonheur ook al vaak samen en in feite gaat het om een uitbreiding van
Bonheur. Het vervelende van een nieuwe naam is, dat het verwarring sticht bij je publiek. Wij vinden het alledrie spannend, dat Bonheur zich nu eigenlijk op verschillende plaatsen tegelijk bevindt. Dat
het op deze manier moet, daar is de bureaucratie debet aan.'
Was er een reden om speciaal naar Rotterdam te gaan?

FW: 'De grote rivier! En het is Eris hier. Je hebt het gevoel dat je
nog iets kunt doen, dat je niet over elkaar heen valt. Het is een van
de weinige plekken waar van ruimte valt te genieten. Het is een echte werkstad.'
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RE: 'Het is voor ons ook nog een onontdekt gebied, een onontdekte stad. Dat is spannend. Je moet op zoek gaan. Er ligt niets voor
de hand.
FW: `Je hebt hier het gevoel dat je in den vreemde bent, zoals je
je in het buitenland kunt voelen. Dat het een havenstad is, werkt
daar natuurlijk nog aan mee. Je ziet hier bepaalde types lopen, ordinair, lelijk sours en grauw.'
RE: 'Grote dikke konten met strakke kokerrokken zie je hier! En
de breedste trottoirs vind je in Rotterdam. Ik vind dat heel zuidelijk.'
De Maanvogels
Bonheur werkt nauw samen met beeldend kunstenaars, met name
met de Maanvogels, een collectief bestaande uit Trudi Maan, Jose
Huibers en Marieke de Vogel. Zij zijn tot nu toe verantwoordelijk voor
de vormgeving van de ruimtes waarin gespeeld is. Tijdens de voorbereidingen van een produktie vindt intensief overleg plaats over hoe
het verband tot stand gebracht kan worden tussen de omgeving in het
verhaal, de locatie waar gespeeld wordt en de sfeer die de voorstelling
als geheel moet ademen. Het resultaat van deze bijzondere samenwerking is steeds opnieuw uitzonderlijk.
AvB: 'Het is altijd een grote verrassing hoe een omgeving door hen
wordt omgetoverd. De manier waarop zij werken is heel bijzonder!'
FW: Tat blijkt ook uit het feit, dat zij vorig jaar een prijs hebben
gekregen voor wat zij doen. 2 Zij hebben contact met en gevoel voor
theater, hoewel zij uit een andere richting komen. Naast wat zij voor
theater maken, zijn zij ook met hun eigen werk bezig. Zo vinden zij
telkens een heel eigenzinnige vorm, waaruit nooit een stereotype decor-achtige benadering spreekt. En er is een vanzelfsprekende en natuurlijke interesse in elkaars werk. Wij zijn nieuwsgierig naar wat
zij doen en zij zijn dat naar wat wij doen. Het gevolg is dat de dingen
in elkaar gaan grijpen.'
RE: Tit in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij theater. Daar
is het decor vaak iets wat (letterlijk en figuurlijk) naast de spelers
staat.'
Kun je zeggen dat er bij Bonheur Been scheiding is tussen toneel-spel en
toneel-beeld?

AvB: 'Het ene verstevigt het andere.'
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FW: `De ontstaansgeschiedenis van het geheel is heel belangrijk.
Wij communiceren van het begin of aan en ook nog tijdens de repetities met de kunstenaars. Als het decor er pas een week voor de première bij zou komen, kun je daar geen echte verbinding meer mee
aangaan. Dan is het decor iets wat er op het laatst opgeplakt wordt.'
Een boek of het oeuvre van een schrijfster is steeds het onderwerp van een
produktie van Bonheur. Waarom?

AvB: 'Ik denk uit voorliefde. Tot nu toe is het zo gebeurd, maar
dat betekent niet dat wij volgend jaar niet bijvoorbeeld Tsjechow
gaan doen. Dat zou ook kunnen.'
FW: 'Ik ben persoonlijk geinteresseerd in die literatuur. Voor mij
is het een uitdaging om een verbeelding te vinden voor een wereld
die je meestal niet verbeeld ziet, namelijk de wereld vanuit een
vrouw bekeken.'
Het zijn steeds schrijfsters die om allerlei redenen als bijzonder beschouwd
kunnen worden, zoals de al genoemde Djuna Barnes, Katherine Mansfield,
maar ook Carson McCullers en Ivy Compton-Burnett, Anna Blaman en Top
Naeff.

FW: Vat aanspreekt is het eigenzinnige in het werk van deze
schrijfsters. Misschien komt dat omdat zij alien, behalve Top Naeff
misschien, in zekere zin randfiguren zijn, outcasts zelfs. Het zijn bijna allemaal vrouwen die nooit getrouwd zijn en zich buiten het sociale patroon van hun tijd bewegen. Daar zoeken zij hun eigen weg.
Terwip veel schrijfsters met hun werk gebonden blijven aan de normen van hun tijd, wisten deze schrijfsters zich daaruit te bevrijden
zonder dat het een snort strijdliteratuur is geworden. Al deze schrijfsters zijn heel uitgesproken in hun werk, in zekere zin extreem. En
dat extreme vraagt om een extreme benadering. Dat spreekt ons
aan. Bij Djuna Barnes interesseert ons bijvoorbeeld het barokke van
haar taal, de klank ervan, het ritme en bij Katherine Mansfield het
precieuse, het introverte.'
Winter Hill
Hoe gaan jullie om met de tekst van een verhaal wanneer die gekozen is als
uitgangspunt voor een voorstelling?
Gebruik makend van de taal en de beelden van de schrijfster last
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Bonheur een interpretatie zien die nogal afwijkt van wat oorspronkelijk
geschreven is.

AvB: 'Ails je een zin van een ander herhaalt, is er al iets veranderd.
Degene die de zin vertolkt, moet daar zelf mee in overeenstemming
zien te komen. Daardoor wordt het de zin van degene die hem uitspreekt, terwip de taal oorspronkelijk van de schrijfster was.'
RE: `Misschien is The Member of the Wedding (1946) van Carson McCullers in dit verband een goed voorbeeld. Carson McCullers
heeft onder die titel een boek geschreven en er een toneelstuk van
gemaakt. Wij besloten om op basis daarvan een heel nieuwe bewerking te maken, Winter Hill. Wij hebben daarin de vele personages
die in het oorspronkelijke toneelstuk worden opgevoerd, weggelaten
en in feite ook het psychologische drama dat Carson McCullers beschrijft genegeerd. In onze versie gaat het slechts om drie personen,
wie zij zijn en de sfeer die zij met zich meebrengen. Op deze manier
proberen wij een eigenheid aan het bestaande stuk te geven die kenmerkend is voor de manier van werken van Bonheur.'
FW: `Je raakt gefascineerd door iets in een boek of een verhaal.
Zoals gezegd, kan dat de structuur van het verhaal zijn, de inhoud of
bijvoorbeeld de Stijl waarin het geschreven is. Wij proberen vorm te
geven aan datgene wat fascineert.'
In de bewerking van Bonheur werd het stuk gespeeld door drie
actrices. Francis Wijsmuller vertolkte de rol van Berenice, Annekee
van Blokland speelde het meisje Frankie en Ria Eimers was het
dromerige jongetje John Henry, dat voortdurend met stokjes en
steentjes een snort kunstwerkjes fabriceerde. De kas in de tuin van het
voormalige klooster waarin de voorstellingen plaats vonden, vormde
de afspiegeling van de broeierige sfeer in het boek.
RE: `Wat wij bijvoorbeeld opvallend en intrigerend vonden in het
boek is dat Berenice de blues zingt en de functie die dat heeft. Francis heeft dat "vertaald" op haar manier door tijdens het spelen het
Nederlands af te wisselen met af en toe wat Amerikaans. Zo gebruik
je elementen die Carson McCullers aangeeft, maar trek je de tekst
uiteindelijk naar jezelf toe.'
FW: 'Berenice is eigenlijk een negerin met een glazen oog en zij
spreekt het slang dat in die tijd in het zuiden door de zwarten werd
gesproken. Het was een ritmisch gesproken taal. Ik vond dat bij de
vertaling van het Amerikaans naar het Nederlands het ritme en de
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melodie hiervan verloren gingen. Ik heb dit eigene van de taal en dan
vooral het ritme, op mijn manier in Winter Hill uitgewerkt.'
RE: 'John Henry is in het boek een kind dat altijd met poppen
loopt en jurken en hoge hakken aan heeft. Ik vond het niet voor de
hand liggen om dat ook te doen in het stuk zoals wij dat speelden.
Wat het kind, in mijn opvatting, eigenlijk doet, is spelen met wat het
ziet. Ik heb toen gekeken naar de omgeving waar wij het stuk speelden. Zo ben ik erop gekomen om met stokjes te spelen en met andere
dingen die aanwezig waren.'
leder van jullie werkt zo afzonderlijk haar figuur en haar fascinatie uit. Wat is
in Winter Hill het gezamenlijke?

AvB: `Bijvoorbeeld het idee dat er een stilte in de voorstelling
moest en dat wij een poosje allemaal weg waren.'
FW: 'De tijd die maar verstrijkt. Het wachten. Het verlangen.'
AvB: 'De kas en alle ingredienten daarin. Daar droegen behalve
wijzelf de kunstenaressen dingen voor aan.'
RE: Ten van de ingredienten was een radio die voortdurend
maar nauwelijks hoorbaar aanstond. Zoiets is een heel onopvallend
onderdeel van de voorstelling, maar wel essentieel.'
Wat betekent het voor jullie om actrice te zijn?

Avb: `Ik vind het boeiend dat je door jouw aanwezigheid iemand
anders kunt laten spreken. En dat je daarbij gebruik maakt van jouw
adem en hoe jij kijkt.'
FW: `Als actrice kan ik mij telkens via verschillende invalshoeken op een bepaalde manier met de realiteit verbinden. 1k kan mij
verbinden en tegelijkertijd, door wat ik doe en niet doe, verandert
het mij en de werkelijkheid. Dat spreekt me aan.'
RE: `Ik denk dat ik het leuk vind om door middel van tekst en
het spelen te manipuleren. 1k kan de toeschouwer betrekken in mijn
wereld en misschien spelen zij mee. Dat is opwindend.'
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Noten
1. Triphtongue was gebaseerd op drie verhalen: De dochters van de kolonel zaliger
van Katherine Mansfield, Aller et Re tour van Duna Barnes en De Heilige van Salums van Top Naeff. Aller et Retour was gesitueerd in de hier beschreven zaal, de
twee andere stukken werdengespeeld op andere plekken in het gebouw.
2. de Charlotte KOhler-prijs.

Het oeuvre van Bonheur:
1984
– Hotel Bonheur, gebaseerd op een verhaal van Anna Blaman. Voor twaalf
enodi den gespeeld in drie huiskamers te Arnhem.
g
1984/85 – Triphtongue, gebaseerd op verhalen van Katherine Mansfield, Duna
Barnes en Top Naeff. Gespeeld in een voormalige bioscoop te Arnhem.
– Aller Treurspelen Treurspel, geinspireerd op Vondels Adam in ballingschap. Gespeeld ter gelegenheid van een expositie in de Eusebiuskerk te
Arnhem.
1985/86 – Hesper, gebaseerd op het werk van Duna Barnes en geregisseerd door
Lidwien Roothaan. Een reisvoorstelling, uitgebracht door InDependance.
1986/87 – Rosalie en De zwemmer. Dramatische bewerkingen van twee verhalen
van Anna Blaman. Gespeeld in boekwinkels en expositieruimtes.
– Winter Hill. Een dramatische bewerking van de roman The Member of the

Wedding van Carson McCullers. Gesitueerd in een voormalige kloostertuin
te Arnhem.
1987/88 – Interieur. Gebaseerd op het verhaal Psychology van Katherine Mansfield.
Een kort verhaal in vijf bedrijven. Reisvoorstelling, uitgebracht door de
Toneelschuur.
– Hotel Bonheur, gebaseerd op het verhaal van Anna Blaman. Een refs langs
diverse locaties in de stad Rotterdam.
1988/89 – Comp tons en Burnetts, naar de roman 'Manservant and Maidservant' van
Ivy Compton-Burnett. Een familietragedie op locatie.
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Francis, Annekee, Josée en Ria bij de
voorbereiding van 'Winterhui'. Foto: Jos van der Heyden.
'Winterhui'. Fotograaf onbekend.

Schetsdecor 'Hotel Bonheur'. Foto: Trudi Maan.

'Hotel Bonheur'. Foto: Joke Mulder.

'Hotel Bonheur'. Foto: Joke Mulder.

gedichten

IDA BOELHOUWER
Tafereel
Is het liefde als je je hand houdt
op dezelfde wijze, de ogen in elkaar
lijken gericht, de zachte lijn
om het gezicht; het hart gescheiden
door een leeggegeten blad, het stukje —
brood dat zij tussen twee vingers
opgeheven tot bij haar kin laat zweven
is een fragment, dat in zijn hand
haar tweelingbroertje ke pt. Twee ellebogen
op het midden van de tafel neergezet,
zouden hun armen kunnen laten worstelen
om de kracht die overmeesteren moet,
twee winnaars, geen verliezer; het is
de zachte lijn om het gezicht, de ogen
in elkaar gericht en op haar pots
de tijd, schril steekt hij af.
Het is de liefde die ik pakte
toen die er even was.
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Parsifal
Zoals de zee vanmiddag aan mijn voeten
ligt, de af stand is gepast,
babbelend onverstaanbare fantasie,
het zand kust — teruggewezen wordt
Zo zonder groei en tegen beter weten in
drijf ik op woest verlangen mee, een
zweepslag voor mijn huid tot
vuurtol aangezet, gloeiend
Sprakeloos geworden ben ik
dier dat topzwaar van overmoed
op jacht gaat in vijandelijk gebied,
boemerang die uit balans geraakt
neerploft aan verlaten grens,
een lappenpop die aan
een veel to verre zee herstelt; krijg ik
de zon erbij, schrijnt dorst in mij
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Parsifal 2
Ik begin te geloven dat de ratten uit mijn huffs
verdreven zijn — arsenicum is moeilijk tegen
op te knagen toch — ook de kakkerlakken al een
etmaal niet gehoord.
Ik lig laveloos, ervaren
gifmengster, op bed, de ouzo op het kussen
naast me uitgekotst, zilverwitte liefdesdrank,
slakkespoor van sperma op alcohol, een maag
verdraagt hij niet.
Ik graai, op zoek, ijskoude
borsten, stil maar zoet maar, het hart is in mijn buik
gezakt en schokt.
Als toen de weeên
door mijn lichaam ratelden en
die vandaag vader worden zou
met de krant van gisteren
onder zijn kinderwang sliep.
Stil. Geen aanmerkingen.
Straks hoort
de buurvrouw het nog als ze
hoestend uit haar vierkante rugje
op haar pantoffeltjes
langsritselt. Ze kan
niet slapen net als ik en duvet
haar vingers onder de deur door
om me aan het schrikken te maken.
Doe alsof je dood bent dan gaat de tijd
sneller om
Maar daar hebben de Witte huisjes aan de overkant
hun veelbelovende blauwe mutsjes al opgezet.
Ik mag het zand weer door mijn vingers laten glijden
vandaag. En morgen.
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Parsifal 3
`Sississint Arsienioes' bijt
de non mij toe, ik sla van schrik
een kruis. En dat is `Kriestoes' maar
mijn knieên knikken niet genoeg,
ik grijns verlegen. Twee valsgekleurde
ansichtkaarten zou ik wel weer willen
ruilen. Te laat.
Zelfs
achter deze koele muren is de liefde
een gezelschapsspel. 1k heb nog niet
verloren, aan zet tart ik het ritme
van haar sleutelbos met driftig
ritselend geblader in Siamees woordenboek
Braaf zegt ze dertig denk ik, het getal
interesseert me niet.
Mijn beurt voorbij kijkt zij
minachtend naar mij op, haalt adem, blaast
met haar lucht het kansje weg
dat ik mij leende op
een verder pijnloos Leven
de Put in, Doolhof, Dood. Vlak achter mij
geeft zij een overdreven imitatie van
een oud verhaal en sluit de tempel
kletterend. Wee
drooggelegde hunkering
naar suizelend gewaad.

75

Parsifal 4

Precies de kaaklijn die ik zoek
— kilometers ver — naast me
Ilt proef de glibberige maaltijd
niet, spin draden
We spreken alle talen en
dit zeker een half uur zolang
heb ik het nog nooit volgehouden
maar
daar is het weer de alarmbel
en niet op tijd weg
muiltje op tafel
Wat nu? Vijf minuten teren
op de echo's — zon stooft de kade
inktvis die ritmisch kapotgeslagen
wordt — kwestie van alfabet formeren
in mijn hoofd spent het semen tegen
dreads — de zinloosheid van de begeerte
De hoge prijs van het dessert

76

Ik kijk omhoog
Ze staat er weer, mijn moeder
voor het keukenraam; beweegt
het huffs op haar bevel en
knikt en lacht haar hoofd
Zo groot om mij is zij
gereed mij op te schuren;
het ruikt naar toen
ze nog van zijde was, een doek
die om mijn Leven sloeg
Ik huil, ze lacht en ik
begrijp het wel, het weefsel
is te zwaar; mijn ingesponnen
zijderups, gevangen
houd ik haar
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Er lag een zwarte doek over de kist die
uit het huis gedragen werd, ik zuchtte,
mijn eerste dode was verstikkend ingepakt.
De stilte van de ochtend en de verscholen
gezichten van die wisten hoe het moest
Een schreeuw trekt even aan de nacht; mijn
moeder built, ik voel haar beven Tangs mijn
huid; het is niet mij, om mij, het is de wolf
die met bestofte poten het huis verlaten
heeft en in haar buik nog schaterlacht
1k controleer de kamer of wij niet in de hemel
zijn en ik opnieuw geboren worden kan. Haar
mooie lijf dat in de morgen tegen de wasbak
staat geleund. Ze avast haar lichaam
in zichzelf gekeerd en opent het nooit weer
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Scherpgesteld
Het is de droom die mij verheft vandaag
dat ik over zonlicht schaats
en in mijn ogen `ik heb je lief'
in regenbogen schrijven laat
Zo welgevormd is hij mij vreemd
ik heb zijn dunne hals tussen mijn handen
beetgepakt. Daarop een hoof dje
als een suikerhart. Als op bevel
tuiten zijn lippen en ik kus ze
Beklemd in rituelen
huivert onze tong; ik fluister
maar hij ziet me immers niet
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de goede en de slechte keizer van parijs

Catherine stimpson
over gertrude stein,
de lesbische canon en
de modern language association
interview

MAAIKE MEIJER

Niet voor niets is Catherine Stimpson, kopstuk van de
Amerikaanse feministische literatuurtheorie, `women's
studies' en de Modern Language Association, al tien jaar
geintrigeerd door Gertrude Stein.
Maaike Meijer sprak met haar over haar ambivalentie ten
aanzien van The autobiography of Alice B. Toklas, Cik wil
alleen maar laten zien hoe problematisch dat boek is'), over
de lesbische leesconventies en over de politiek van de
Modern Language Association.
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"G ertrude Stein lijkt een grote toekomst tegemoet te gaan als moeder van het post-modernisme. Hoewel ze ook toegankelijke, `realistische' boeken schreef, is veel van haar werk moeilijk, duister en niet
te ontcijferen met realistische leesverwachtingen. Evenals de postmodernistische avant-garde daagt zij de conventionele leeswijzen en
genre-indelingen uit. De taal verwijst bij haar niet zozeer naar de
`werkelijkheid' maar naar zichzelf. Steins teksten hebben vaak geen
centrum, noch een vertrouwde lineaire verhaalstructuur met een begin, midden en einde. Ze zijn ambigu, ironisch, veeleisend, ze zijn een
spel van betekenaren die betekenis eindeloos uitstellen. Je moet ze
eerder ondergaan, ervaren en als muziek beluisteren dan verstandelijk begrijpen.
Stein is door veel van haar critici en biograf en verdeeld in een
`goede' en een `slechte' Stein. VOOr de jaren zestig, dat wil zeggen
voor het feminisme, de 'gay liberation' en het postmodernisme is de
`goede Stein', de Stein die toegankelijk schrijft, beroemd is, discreet
met haar seksuele voorkeur omspringt en grote kunst verzamelt. De
`slechte Stein' is de dikzak, de lesbienne, de mannelijk geknipte freak-keizer van Parijs, de onleesbare, de ontoegankelijke auteur. De
`slechte Stein' schendt twee codes: de seksuele code van de heteroseksualiteit en de linguistische code van ref erentialiteit. In de jaren
zeventig komt er een ommekeer in de waardering voor Stein. Feministen krijgen belangstelling, homoseksuele lezers en lezeressen ontcijferen Steins erotische codes, het postmodernisme maakt haar literaire experimenten leesbaar. Het is dan juist de `slechte' Stein die

meer gewaardeerd wordt dan de aangepaste, acceptabele, door beroemde mannen omringde Stein."
Aan het woord is Catherine Stimpson, kopstuk van de Amerikaanse
feministische literatuurtheorie en `women's studies'. Op uitnodiging
van de vrouwenstudies-afdelingen van Amsterdam en Utrecht deed
Stimpson vorig jaar Nederland aan voor een aantal lezingen en
discussies met vakgenoten. Stimpson is al tien jaar geintrigeerd door
dit 'genius with several disagreeable traits' zoals ze Stein noemt. Ze
wijdde er vele essays aan: binnenkort verschijnt Stimpsons boek over
Stein bij de Chicago University Press.
De Dame en het Genie
"Een van de meestgelezen en meest leesbare boeken van Stein is The
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of Alice B. Toklas uit 1933, waarvan Stimpson een
zeer interessante interpretatie heeft. Het boek was, aldus Stimpson,
een doelbewuste poging van Gertrude Stein om de `goede' en de
`slechte' Stein voor een massapubliek met elkaar te verzoenen. Zij
manipuleert: ze bouwt een beeld van zichzelf op dat aanvaardbaar is
voor de middle-class-lezers. Zij presenteert zich niet als lesbienne
maar als 'a woman with a companion'. Zij wil niemand choqueren.
Zij weet dat je afwijkendheid kunt afkopen met beroemdheid. Zij is
discreet, opgewekt, bijzonder, en omringd door beroemde mannen
waarover iedereen meer wil weten. Op deze mannen spreekt Stein
tegelijkertijd twee soorten publiek aan: het heteroseksuele publiek
dat geen seksuele transgressie duldt, en het homoseksuele publiek,
dat juist seksuele transgressie wil, en tegelijk het vermogen bezit om
tussen de regels door te lezen. Stein kan beide bedienen door haar
subversie te presenteren als amusement. The Autobiography of Alice
B. Tohlas is `camp'.* Het lesbische is er zodanig in verpakt dat het
een groot publiek aanspreekt. Het wordt acceptabel, maar het verliest tegelijk zijn radicaliteit.
Heel slim is de regie van de karakters in The Autobiography.
Alice Toklas is de Dame, Stein is het Genie. De Dame is eerlijk en ongekunsteld, zij zal nooit iets onbetamelijks doen, zij zal liever sterven
dan aanstoot te geven. Stein is het 'genie' en bezweert daardoor het
gevaar van haar erotische voorkeur: het genie overschrijdt de gewone regels. Per definitie: een genie wordt zelfs geacht dat te doen.
Wat het Genie Moet, doet de Dame nimmer. Dit duo heeft een salon,
waardoor het leespubliek mee mag kijken naar de rijken en beroemden. In deze salon worden genieên gedomesticeerd. In dezelfde periode als waarin The Autobiography verschijnt, verschijnen ook de
twee boeken die de codificaties zullen worden van respectievelijk de
hetero- en de homoseksualiteit: A Farewell to Arms van Hemingway
en The Well of Loneliness van Radclyffe Hall. Tegenover deze grimmige, ongelukkige werken stelt Stimpson de Autobiography, als een
ontsnapping aan elke codificatie. Het boek wordt een enorme bestseller. Als Stein in 1935 een lezingentournee door Amerika houdt, is
zij wereldberoemd. Maar dit succes heeft een hoge prijs. Wij, postmoderne feministen, zullen moeten beslissen hoe hoog die prijs is geweest."

Autobiography

Drag queens
Het is een genot naar Catherine Stimpson te luisteren. Voor de goede
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Catherine Stimpson. Foto: Bob Bronshoff.
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verstaander is ze een 'out of the closet' lesbische professional, maar ze
legt het er niet dik bovenop. Lezingen en andere openbare optredens
vinden plaats in haar 'girls' clothes' zoals ze haar keurige damesmantelpakje met hakjes noemt.
Catherine Stimpson, nu tweeênvijftig, was de 'founding editor'
van het belangrijkste Amerikaanse vrouwenstudies-tijdschrift Signs.
Ze is directeur van het 'graduate program' van Rutgers University, en
voorzitster van de National Council for Research on Women. Onlangs
werd ze gekozen tot toekomstige president van de Modern Language
Association, de organisatie van docenten en onderzoekers in de taalen letterkunde in Amerika. De jaarlijkse congressen van de MLA zijn
Ilk platform voor de moderne taal- en literatuurwetenschap.
Stimpsons functies zijn tamelijk ontelbaar. Ze publiceerde intensief over moderne schrijfsters, culturele bewegingen, feministische
theorie. Behalve haar boek over Stein verscheen onlangs een bundel
essays by Methuen, onder de titel Where the Meanings are.
We praten verder over de lesbische literaire traditie.
Volgens mij bleef je ambivalent over de Autobiography of Alice B. Toklas.
Aan de ene kant vind je dat Stein er haar radicaliteit in verloochent, aan de
andere kant ontkomt ze wel aan de rigide codificaties van de homo- en
heteroseksualiteit van haar tijd. Naar Welke kant sleet je weegschaal door?

"Naar geen kant. 1k wil alleen maar laten zien hoe problematisch dat
boek is. 1k vecht het inderdaad aan omdat Stein er zich in aanpast,
ten eerste seksueel, ten tweede linguistisch of literair. Stein ziet demonstratief of van twee transgressies, waartoe ze volledig in staat
was. Maar ik waardeer dat boek omdat het zo gehaaid is. Het
lijkt ongekunsteld en onschuldig, maar het is listig. Ik waardeer het
verder omdat Stein hints, kleine zakdoekjes, last vallen over lesbianisme, al zijn ze er ook in subliminale vorm. En als je die verborgen
aanwijzingen volgt, ontstaat er een representatie van het lesbische
die, mits goed genoeg verborgen, een bron is van enorm plezier en
geluk. Stein en Toklas zijn in hun salon vreselijk gelukkig en vreselijk succesvol. Stein is een genie, Toklas maakt prachtige kleine pasteitjes en de wereld komt aan hun voeten zitten. En als je die subtekst kunt Koren en zien dan krijg je een verhaal over een vrouwenpaar dat vervuld is en gelukkig. Ze baden in Licht. Dat wou ik zeggen. Maar de subtekst is eerder impliciet dan expliciet. En je moet
beschikken over een bepaalde set van leesconventies om deze op to
pikken. Maar het boek wordt erdoor besprenkeld en verlicht.
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Dat alles staat natuurlijk in fel contrast tot The Well of Loneliness van Radclyffe Hall uit 1928, waar de heldin Stephen haar geliefde Mary verliest aan een man, haar zelfs nog aanmoedigt met die
man mee te gaan. Ze bezoeken bars die eerder op smerige toiletten
lijken. En tenslotte valt Stephen op haar knieên om God om hulp te
vragen. The Well eindigt in een regressief katholicisme, en representeert homoseksualiteit als gestigmatiseerd en gedoemd. Het enige dat
overblijft is protesteren, smeken vanuit je ketenen.
Er zijn manieren om homoseksualiteit te verpakken. Een manier
is het protest, dat een beroep doet op de verontwaardiging, legitieme
verontwaardiging natuurlijk. Een andere manier is die van het entertainment, de humor, de ironie, 'camp'. 'Camp' is de gecompliceerdste, meest ironische vorm van homoseksualiteit als entertainment.
Drag Queens zijn een interessant voorbeeld van dit amusement. Homoseksualiteit als entertainment is zo succesvol omdat er in ons homofobe Westen een diepe wens bestaat om onderdrukte gevoelens
uit te Leven. En er is niemand die geen homo-erotische gevoelens
heeft. Verder sluit het ook aan bij onze behoefte grenzen te overschrijden."
Ladies Almanack
In je artikel 'Zero Degree Deviancy' (Critical Inquiry 1981) mask je in de
lesbische literatuur het voor de hand liggende onderscheid tussen de fabel
van verdoemdheid en de fabel van ontsnapping. Je vindt de positieve

literaire representaties van het lesbische pas in de jaren zeventig (Isabel
Miller, Jill Johnston, Rita Mae Brown, Bertha Harris), met 'The Group', van
Mary McCarthy als voorloopster. Maar waarom besteedde je niet veel meer
aandacht aan Orlando (1929) van Virginia Woolf en de Ladies Almanack
(1928) van Djuna Barnes? Dat zijn fantastische boeken, die het seksuologenvertoog van de gedoemde lesbienne geheel negeerden, en ook Steins
verstopstrategie niet nodig hadden.

"Ja, ik stelde daar romantisch tegenover realistisch en besteedde
inderdaad weinig aandacht aan de romantische traditie. Ik zie Orlando en de Ladies Almanach als keerzijden van elkaar. Beide transformeren het lesbische thema, door het van het realistische naar het barokke genre over te brengen. Ze plaatsen lesbianisme in het maniêrisme, rococo zelfs, en in het gebied van versiering en spel. Orlando
is de gelukkige versie daarvan. Het is vol erotisch spel, als een bloementuin, als een geparfumeerde fontein: het is dan ook een liefdes-

brief. Maar de Ladies Almanach is, als veel van Barnes' werk, in wezen grotesk. Haar representatie van het lesbische is van elegante
narren, clowns. Haar parodie grenst aan bittere satire.
Zoals je weet kunnen we in het Westen de Horatiaanse satire
vergelijken met die van Juvenalis. De gouden tegenover de bittere
satire. Orlando is de gouden Horatiaanse satire. De Ladies Almanack
is de Juvenaliaanse satire. Het is geestig, maar het is kwaadaardig."
Vind je het kwaadaardig? Het is promiscu, dat is het grote verschil met de
keurig monogame Stein en Toklas.

"Nee, die karakters: ze worden bespot met een heel koude blik en
een sardonische stem. 0 het is geestig, het is speels. Maar er zit een
bijsmaak aan. Barnes is heel somber – haar beroemde roman Nightwood is verschrikkelijk treurig. Dat staat natuurlijk niet los van de
verschrikkelijke geheimen van haar kindertijd (Djuna Barnes heeft
een incest-verleden, M.M.). Zij ruikt de plee. Ze weet wat er in de po
ligt. Ze heeft weinig illusies over menselijke hebzucht, begeerte, lust.
De Ladies Almanack was een geschenk, aan haar vriendinnen. En
het is minder troosteloos dan ander werk van haar. Ze kijkt naar
haar vriendinnen, past ze in in het mythische patroon van de Almanack, maar ontleedt ze. Ze prijst hun energie, hun extravagantie, hun
moed, hun eigenaardigheden. Maar zou jij geknuffeld willen worden
door die vrouwen uit de Ladies Almanack?"
Ja eh... vraag jij je of als je leest of je bemind wilt worden door de karakters?
Zonder flauwekul: wat ik daarnet wou zeggen is: waarom houden jij en ik en
alle andere feministische criticae niet gewoon op over die rampzalige Well
of Loneliness? Waarom blijven we de populariteit ervan maar propageren
door ooze interpretaties en herinterpretaties, ten koste van een universum
aan zoveel spannender boeken? lk kan die Well niet meer zien.

"Je hebt gelijk. We kunnen de lesbische culturele traditie niet
reduceren tot deze ene tekst. Maar we kunnen er ook niet over zwijgen. Ten eerste valt het boek historisch niet te negeren: we moeten
de kracht begrijpen die het had om de representatie en de mythe van
de lesbienne te scheppen. Ten tweede trekt het nog steeds lesbiennes
aan die door het herlezen van The Well het butch-femme patroon
willen legitimeren, meer in het bijzonder de butch-rol. Voor sommige lezeressen is de gespierde paardrijdende Stephen een heroische figuur. Ten derde gaat er van dergelijke 'fables of damnation' paradoxaal genoeg een troostende werking uit, zolang het lesbische soci-
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aal wordt veracht. Zolang lesbiennes die verachting internaliseren
kan The Well plausibel blijven lijken. We kunnen het boek niet ongedaan maken."
Lesbische leesconventie
lk wil even naar de literatuurwetenschap. Er wordt al lange tijd gepleit - door
Barthes, Culler en vele anderen - voor het verleggen van ons werkterrein
van het eigenlijke interpreteren naar de leesconventies, de repels van
betekenisgeving. Moeten we ook de lesbische leesconventies niet eens
gaan bestuderen?

"Zeker. Het is intrigerend dat lesbische lezeressen vaak eenvoudige conventies wensen. Ze willen realistische verhalen lezen, rechttoe, rechtaan. Als minderheidsgroepen beginnen te schrijven doen ze
dat ook vaak eerst in het realistische genre. Zij menen, geheel terecht, dat hun werkelijkheid en werkelijkheidsvisie nog niet verteld
zijn. De eerste conventie leert ons dus de realistische, of schijnbaar
realistische tekst te lezen en erbij stil te staan dat de tekst niet 'de
werkelijkheid weerspiegelt' maar een werkelijkheidsvisie geeft.
De tweede set conventies zou ons moeten leren hoe we de lesbische codes moeten lezen, zoals die in The Autobiography of Alice B.
Tohlas. En tenslotte moeten we leren gefragmenteerde en modernistische teksten te lezen, moeilijke teksten. Wie lesbische literatuur
doceert krijgt veel studenten die weerstand hebben tegen bijvoorbeeld Gertrude Stein, omdat ze de conventies van het Modernisme
nooit hebben geleerd. Die missen dan ook Monique Wittig, die een
polymorfe seksuele identiteit beschrijft die alleen maar tot stand kan
komen in haar modernistische taalexperiment."
Aan het slot van je essay 'The Mind, the Body, and Gertrude Stein' (Critical
Inquiry 1977) zeg je dat een latere generatie zich over ons zou kunnen
afvragen: 'Why were they so interested in sexuality? What did the fascination with sexuality itself encode, disguise, and hide? For what was sexuality
their metaphor?'
De fascinatie met het lichamelijke en seksuele lijkt ook nu nog maar net
begonnen. (Zie de jubileumnummers van Opzij en Homologie, destijds Diva,
de bundel van Susan Suleiman, The Female Body in Western Culture
(Harvard University Press 1986), Carol Vances Pleasure and Danger, het
werk van Foucault, de stortvloed aan erotisch plaatwerk en fotografie, om
maar wat te noemen). Kun je je eigen vraag beantwoorden, ook al zitten we
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nog midden in die fascinatie?

"We zitten inderdaad nog midden in die metafoor, en zullen dat
nog Lang blijven. Ik denk dat we ten eerste over seksualiteit praten
omdat we seksuele wezens zijn, en omdat seksualiteit is verbonden
met relaties, die plezier en pijn geven. Ten tweede praten we erover
omdat seks net verboden genoeg is om ons te prikkelen. Ten derde
praten we erover omdat verschillende machtige vertogen ons – onterecht en inadequaat – hebben verteld dat onze `wezenskern' de seksualiteit is. Ten vierde praten we erover omdat het betekent dat we
niet hoeven te praten over andere dingen: het betekent dat we niet
hoeven te praten over racisme, over oorlog en over honger. Oppervlakkig gezien encodeert het gepraat over seksualiteit een fascinatie
met onszelf, maar op een dieper niveau leidt het ons af van andere
onderwerpen. We hebben het zojuist zelf ook gedaan. We praatten
over lesbische literatuur en raakten daar zo door gefascineerd dat
we het niet meer hadden over etnische verschillen tussen lesbiennes.
Ik denk dat seksualiteit een sterke magneet is, die ons oog gevestigd
houdt op het lichaam en op plezier, maar die aantrekkingskracht
leidt ons ook af van andere complexiteiten van de wereld.
En dan is er nog een laatste punt, dit: we moeten gaan onderzoeken en begrijpen hoe seksualiteit in deze eeuw in de Verenigde Staten en elders is geconstrueerd als een substituut voor klasseverschillen: als een manier om verschillen en afstand en categorisering te
creeren onder mensen. Onze discussie van de seksualiteit, of die nu
historisch of confessioneel is, zou ook een discussie moeten zijn van
hoe wij in het moderne Westen nieuwe sociale grenzen hebben opgericht."
Reconstructie van de canon
Tot slot zou ik het nog willen hebben over de politiek van de Modern
Language Association, die gigantische organisatie van leraren en wetenschappers in taal en moderne literaturen. Ik las het essay van Paul Lauter
`Race and Gender in the Shaping of the American literary Canon'. Hij vertelt
onder andere hoe de vrouwen in de jaren twintig massaal uit de MLA
gewerkt werden door een Witte mannen-bevoordelend professionaliseringsproces. Met de representatie van zwarten, mannen en vrouwen, was
het zo mogelijk nog treuriger. Hoe is het nu?

"Ja, de geschiedenis van de MLA volgt de geschiedenis van het
beroep in de VS op de voet. Het begon als een herenclub. Toen de
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vrouwen aan het begin van de eeuw overal opdrongen, deden ze dat
ook binnen de MLA. De toenemende professionalisering in de jaren
twintig en dertig dreef ze er weer uit, en dat veranderde niet tot het
einde van de jaren zestig. De laatste twintig jaar zijn er enorme veranderingen. Nu is de 'executive director' een vrouw, Phyllis Franklin, en ongeveer elk tweede jaar is er een vrouw president. Er zijn
veel vrouwelijke leden, maar veel van hen hebben weer banen op de
minder prestigieuze universiteiten. Feministische kritiek en theorie
is welkom in de MLA. De organisatie reflecteert, gelukkig, ook de
nieuwe en grensverleggende ontwikkelingen in het beroep. Maar er
is nog zoveel to doen! De reconstructie van de canon is een belangrijke taak. Er is net een schitterend boek van Gerald Graff verschenen,
Professing Literature , dat laat zien hoe de canon historisch steeds is
verschoven. We moeten veel meer aandacht hebben voor zwarte literatuur, Spaanse literatuur, oorspronkelijk-Amerikaanse (Indiaanse) literatuur, Aziatisch-Amerikaanse literatuur. We moeten nadenken over het feit dat het Engels een wereldtaal is. We moeten niet
praten over 'Engels en andere Engelstalige literaturen', dat is hierarchisch. We moeten ons veel meer bezig houden met de verschillende
literaturen die in het Engels geschreven worden. Met de andere taalgroepen die geschreven en gesproken worden in de landen die ook
Engels schrijven, en hoe hun onderlinge verhouding is. De MLA verwelkomt ook leden van buiten de VS. Ik zie de MLA graag als een
Internationale organisatie.
Verder moet de MLA nauwere banden aanknopen met de filmtheorie en filmkritiek, met de theorie en de kritiek van de beeldende
kunsten en met filosofie. Er wordt in de wetenschap steeds meer interdisciplinair gewerkt, en taal en literatuur is in die aanpak absoluut centraal.
En dan moet de MLA ook nadenken over de snelstgroeiende sector van onderwijs: het spreek- en schrijfonderwijs in bedrijven. In
Amerika, en ik hoor in Europa ook, neemt dat grote vormen aan. Je
ziet dat het leren van talen uit de scholen en universiteiten vertrekt
naar de bedrijven. Waarom, wat betekent dat? Wat betekent het
voor de academische vrijheid? Hebben we hiermee het openbare onderwijs uit handen gegeven? Maar taal en literatuur, alfabetisering in
de ruimste zin, is een openbare verantwoordelijkheid. Hebben we die
laten vallen?"
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Midden in dit betoog moet Catherine naar Naar volgende afspraak. Ze
neemt afscheid. Ze heeft iets weg van Stein, denk ik. De Stein van de
Modern Language Association.

* Camp: zo lelijk, smakeloos, ouderwets dat het door grootsteedse insiders weer
mooi, humoristisch en interessant wordtgevonden. Zie: Susan Sontag, 'Notes on
Camp', in Against Interpretation (1964)
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Uit: Djuna Barnes, 'Ladies Almanack'
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Ida Boelhouwer (1951). Dichter, redacteur Surplus. Blijft heimwee
houden naar toen ze nog geloofde in een carriêre als klarinettist in een
harmonie-orkest. Eerder verschenen van haar gedichten in de bundels
De nieuwe wilden 1 en 2.
Marian van Dongen (1953). Studeerde M.O. Nederlands in Sittard.
Maakte deel uit van de redactie van Mooswief, de Maastrichtse
vrouwenkrant. Doet momenteel een deelstudie Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden.
Hermien Gaikhorst (1954, Utrecht). Woonde van haar tweede tot
haar veertiende jaar op Aruba. Vanuit de toen ontstane belangstelling
voor Latijns-Amerika is zij Spaans en Portugees gaan studeren.
Doctoraal Spaans 1980. Kandidaats Portugees 1983. Van 1984 tot
1988 heeft zij college gegeven aan het Portugees instituut van de
universiteit van Utrecht (vertalen, Braziliaanse en Portugeestalige
Afrikaanse muziek, Latijnsamerikaanse muziek). Sinds 1980 werkzaam als literair vertaalster, zowel uit het Latijnsamerikaanse Spaans
(o.a. Cardenal, Garmendia, Carvalho-Neto) als uit het BraziliaansPortugees (Pinsky, Lispector). Is bezig met een onderzoek naar AfroBraziliaanse schrijfsters.
Bernadette Kester (1959). Maatschappijhistorica, gespecialiseerd in
filmgeschiedenis en filmtheorie. Organiseert freelance congressen en
studiedagen. Ambieert een onderzoeksbaan aan de universiteit. Beoefent Zen-boeddhisme. Passies: film, moderne kunst, literatuur, schrijyen en vriendinschappen.
Gerda van der Krans. Beeldend kunstenaar. Woont en werkt in
Nijmegen.
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Moniek van der Kroef (1951). Alles geprobeerd om de maatschappij te
verbeteren (jeugd-, vrouwenbeweging, COC). Wil nu nog maar een
ding: schilderen.
Clarice Lispector. Geboren in 1925 in Tsjetsjelnik in de Oekraine uit
joods-Russische ouders. Toen zij twee maanden oud was, emigreerden
haar ouders naar Brazilie. Studeerde rechten. Zij is een belangrijke
Braziliaanse auteur die dankzij Helene Cixous meer bekendheid kreeg
in West-Europa. Haar werk omvat romans, verhalen, novellen, kinderboeken, kronieken en journalistiek werk. Vertalingen van haar
werk zijn verschenen in het Duits, Frans en Engels. In het Nederlands
verschenen van haar: Het uur van de ster, Het Wereldvenster, 1988; in
Raster nr. 33, juni 1985 verschenen vier verhalen, ingeleid en vertaald
door Ruud Ploegmakers. Over Lispector: Christa Stevens, 'Clarice
Lispector: het onzegbare leven', in: Lover 87/3, pp. 160-167. Clarice
Lispector is op tweeenvijftigjarige leeftijd overleden.
Maaike Meijer (1949). Studeerde Nederlands aan de Universiteit van
Amsterdam. Publiceerde talloze artikelen over feminisme en literatuur in onder andere De Groene, de Volkshrant, Lover, Lust & Gratie
en vaktijdschriften. Vertaalde essayistisch en poetisch werk van.
Adrienne Rich. Redactrice van Lesbisch Prachtboeh (Sara, Amsterdam 1979) en bestuurslid van de stichting Lust & Gratie. Momenteel
werkt zij aan de universiteit van Utrecht.
De handelseditie van haar proefschrift De lust tot lezen, over Nederlandse dichteressen en het literaire systeem, verscheen in december
1988 bij uitgeverij Van Gennep te Amsterdam.
Anna Nieuwenhuis (1950). Publiceerde 22 gedichten in de bundel

Delft-Dicht, die behoorde bij de in 1987 aan haar uitgereikte Delftse
aanmoedigingsprijs voor poezie van het Kunstcentrum Delft. In 1988
verscheen een gedicht van haar in Maatstaf. Zij draagt geregeld voor
uit eigen werk op poêziemanifestaties.
Ans Robben (1952). Studeerde Nederlands en geeft les. Haar grootste
fascinatie: literatuur, poezie. Publiceerde eerder in Gist en Opwenteling.

Desiree Schyns (1959). Studeerde Franse taal- en letterkunde aan de
universiteit van Utrecht. Zij schreef een scriptie over Agua Viva van
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Clarice Lispector en publiceerde in het Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Lust & Gratie, De Groene Amsterdammer en Surplus. Redactrice
van Lust & Gratie. Vertaalster. Werkt op dit moment aan een essay
over de Duits-Roemeense Herta Milner en kwam daardoor to weten
hoezeer ze eigenlijk van ballingen houdt.
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edactioneel

Als er literaire kwesties zijn dan zijn het meestal herenkwesties. Maar
enkele maanden geleden konden wij genieten van een echte literaire
dameskwestie: columniste Tamar (Renate Rubinstein) beschuldigde
in Vrij Nederland Charlotte Mutsaers van plagiaat. Zij zou de mondelinge verhalen van haar voormalige hartsvriendin Fritzi Harmsen van
Beek in haar boek De Marhiezin hebben gebruikt. Zoals de vriendschap tussen Mutsaers en Harmsen van Beek van Hoenderlust tot
Hanegeschrei is vervallen, zo verging het ook de gevoerde polemiek.
Het verweer van Mutsaers was zwak en naarmate er meer partijen
aan het woord kwamen (inclusief Harmsen van Beek in een interview
met Gerda Meijerink in HP, 10 juni 1989) ontstond er meer onduidelijkheid. Wat overbleef was een verbroken vriendschap waarvan
zoals gebruikelijk de beide partijen de meest tegenstrijdige verslagen
gaven.
Laten wij u bier vooral oproepen het unieke prachtwerk van
Fritzi Harmsen van Beek te gaan lezen. Als door deze dameskwestie
haar werk meer in de aandacht komt dan Levert het gekrakeel
tenminste nog iets op.
Meer aandacht lijkt er nu ook te komen voor het werk van Inez van
Dullemen dat terecht is bekroond met de Anna Bijnsprijs 1989.
Liefde en hartstocht voor schrijfsters kunnen ook op andere wijze
onder de aandacht worden gebracht. Tijdens het door boekhandel De
Verloren Tijd (Amsterdam) georganiseerde Gala der Heldinnen presenteerden vijftien schrijfsters en critica's hun heldin(nen). Drie
bijdragen zijn in dit nummer van Lust & Gratie opgenomen.
Verder in dit nummer: Paula Jorddo over het werk van de
Portugese dichteres Isabel de Sd; gedichten van Ankie Peypers, Isabel
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de Sa, en een Lang prozagedicht van Judy Grahn; Sjuul Deckwitz
neemt u in haar verhaal mee op een fietstocht langs de Amstel. Dit
verhaal zal elk toekomstig fietstochtje langs deze rivier blijvend
beinvloeden; Joke Dame schreef een artikel over de beroemde Nadia
Boulanger en interviewde Tan Crone, ooit leerling van Boulanger;
Eva Bouman, die enkele maanden geleden overleed, wordt door
Robertine Romeny herdacht.
Er schijnen nog steeds mensen te zijn die denken dat Lust & Gratie een
tijdschrift exclusief voor vrouwen is. Terwijl elk literair tijdschrift
selectiecriteria hanteert en een al of niet uitgesproken programma
heeft, wordt er van de meeste literaire tijdschriften die bijna exclusief
uit herenredacties bestaan en voornamelijk bijdragen van heren over
heren publiceren, nooit hardop gezegd dat zij uitsluitend voor mannen
zouden zijn. Dat zou ook ridicuul zijn. Natuurlijk zullen er meer
mannen zijn die De Gids lezen en meer vrouwen die Lust & Gratie
lezen, maar wie een brede belangstelling voor literatuur heeft en zich
niet laat opsluiten in het hokje van Naar/zijn geest, leest immers ook
als westerling niet-westerse literatuur, als vrouw literatuur van
mannen en omgekeerd, als persoon uit de twintigste eeuw historische
romans, als Nederlandse buitenlandse literatuur, enzovoort.
Lust & Gratie Levert een zeer eigen bijdrage aan de literatuur die
voor de hele literaire wereld van belang is. Een feministische visie op
literatuur, het opnieuw onder de aandacht brengen van vergeten
vrouwelijk talent, het ontwikkelen van een eigen literaire traditie, het
publiceren van werk van vrouwelijke schrijvers en het stimuleren van
nieuw vrouwelijk talent, wordt in geen enkel literair tijdschrift op
deze wijze gedaan. Het wordt tijd dat eens hardop wordt gezegd dat
de meeste literaire tijdschriften bijna uitsluitend door mannen, over
mannen en voor mannen worden gemaakt. Daarna, als de werkelijke
situatie goed tot eenieder is doorgedrongen, zullen wij gezamenlijk
deze uitspraken met de vuilnisheer meegeven.
Bij deze Lust & Gratie vindt u als geschenk het boekje Ontmoeting met
Djuna Barnes van Michele Causse. Een geschenk in samenwerking
met Furie en uitgeverij In de Knipscheer. Furie bestaat vijf jaar en is
een samenwerkingsverband aangegaan met In de Knipscheer. Lust &
Gratie heeft onderdak gevonden in het nieuwe pand van In de
Knipscheer te Amsterdam.
Lust & Gratie is en blijft onafhankelijk en wordt uitgegeven door
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de eigen stichting. Dit betekent dat wij u, evenals vorige jaren, willen
verzoeken nu reeds uw abonnementsgeld via bijgevoegde acceptgirokaart te willen overmaken in verband met later te ontvangen subsidies.
Het gaat goed met het abonneebestand maar wij hebben nog meer
abonnees nodig om financieel ons hoofd boven water te houden. De
subsidie van WVC worziet in een gedeelte van de directe produktiekosten en dankzij uw abonnementen en giften blijft het voortbestaan
van Lust & Gratie gewaarborgd. Laat ook dit jaar uw waardering
blijken door u opnieuw te abonneren, door nieuwe abonnees te
werven en door uw giften. Uiteraard zijn ook giften van nietabonnees welkom. Zie voor het gironummer het colofon.
De redactie
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nadia Boulanger, la musicienne savante

een levee
voor muziek

JOKE DAME

Dat vrouwen zich niet gemakkelijk een plaats verwerven
binnen de muziekgeschiedenis, beschrijft Ellen Overweel in
Lover 89/2. In onderstaand artikel en interview schildert
Joke Dame Nadia Boulanger, een vrouw die een
beroemdheid is geworden, in de eerste plaats dankzij haar
geniale kwaliteiten als pedagoge. Tot haar dood in 1979 gaf
zij les aan voornamelijk Amerikaanse studenten in
harmonie, contrapunt, compositie en muziekgeschiedenis.
Nadia Boulanger was niet alleen pedagoge. Zij
componeerde en hield zich intens bezig met analyses van
de muziek van de avant-garde in de jaren twintig en dertig.
Vlak na de oorlog toog Tan Crone Haar de beroemde Rue
Ballu om piano to studeren bij de musicienne die eens van
zichzelf zei: 'Ik houd er geen grote filosofie op na. lk ken
een handwerk en dat ken ik goed.'
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`I cannot believe how great you were.'
`Yeah, that tells me how much you know about music.'
`But I mean, you should always keep at it.'
`Who says I am not going to keep at it, for Gods sake! I am going
to study with Nadia Boulanger.'
`Who?'

Met deze dialoog uit de film Lovestory begint het laatste deel van een
driedelige documentaire in de serie Chemins de la musique over Nadia
Boulanger. Inderdaad, wie is zij? Voor sommigen is ze de musicologe
die in de jaren dertig de madrigalen van Monteverdi herontdekte en
als eerste op de plaat uitbracht. Voor anderen is ze de eerste vrouw
die de New York Philharmonic, de Boston Symphony, de Philadelphia
Orchestra, de Royal Philharmonic in Londen en de Philharmonique
van Parijs dirigeerde; of de componiste die in 1908 de Deuxiérne
Grand Prix de Rome behaalde met haar cantate La Sirêne. Ze had ook
enige faam als organiste en pianiste. Maar van al haar muzikale
activiteiten is zij toch het meest bekend door haar omvangrijke
lespraktijk waarin ze van 1904 tot 1979, haar laatste levensjaar,
talloze leerlingen van over de hele wereld heeft opgeleid, vooral in het
vak compositie. VOOr alles was Nadia Boulanger pedagoge, een zeer
gewaardeerde Parijse Professeur de la musique, die zich haar Leven
Lang liet aanspreken met 'Mademoiselle'.
Hoe krijgt een vrouw in die tijd zo'n belangrijke positie in dit vak?
Componisten, dirigenten en docenten in het vak compositie waren, en
zijn nog steeds, zelden vrouwen. Een gedeeltelijke verklaring is to
vinden in haar afkomst en opvoeding.
Nadia Boulanger wordt in 1887 geboren uit het opmerkelijke
huwelijk van de Russische prinses Raissa Mitchesky, een niet-professionele maar naar het schijnt begaafde zangeres, en de ruim veertig
jaar oudere Ernest Boulanger, componist en leraar op het conservatorium van Parijs. Zij en haar zusje Lili krijgen al op zeer jonge leeftijd
een gedegen muzikale opvoeding, pianoles en muziektheorie: solfege,
harmonie en contrapunt. Het gevolg is dat het notenschrift voor
Nadia geen geheimen meer heeft nog voor ze haar eerste woordjes
leert lezen. Met het lezen van woorden is het dan ook nooit helemaal
goed gekomen. `Ach, ik kan niet eens de krant lezen. Ik lees een
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Nadia Boulanger dirigeert het Requiem van Faure in Londen (1936)
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partituur makkelijker dan de krant', zegt ze ter geruststelling tegen
leerlingen die over het notenschrift struikelen.'
Met haar vader heeft ze een hechte band. Ze discussieert – tien,
elf jaar oud – met hem over esthetiek en ontwikkelt daarbij een sterke
eigen mening. De muziek waar haar vader van houdt haalt zij door het
slijk, en hij is mild in zijn verweer. Hij hoopt dat ze ooit zal inzien dat
het werk dat zij afkeurt nog zo slecht niet is. Onderwerp van gesprek
is dan bijvoorbeeld Verdi. 'Il existait en moi un parti-pris affreux et
une sfirete que rien ne pouvait rompre et qui trouvaient leur origine
dans mon gout de l'independance', 2 ziet ze zelf in. Haar vader sterft als
ze twaalf jaar oud is.
Haar moeders invloed op haar muzikale ontwikkeling is niet
minder groot. Enerzijds vormt ze het strenge geweten: 'Alles leuk en
aardig, maar vind je dat je gedaan hebt wat je kOn?' vraagt ze haar
dochter nadat deze eerste van haar klas is geworden op het conservatorium. Aan de andere kant stimuleert zij spontaniteit en waakzaamheid tegen gewoontevorming: `Ah! Surtout ne pas commencer a
m'embrasser tous les fours a la meme heure."
Als Nadia op zeventienjarige leeftijd briljant en veelbelovend het
conservatorium verlaat – waar zij naast piano en orgel ook compositie
studeerde, onder meer bij Gabriel Faure – begint haar aanvankelijk
brede carriêre in de muziek. Maar niet zonder problemen. Hoewel ze
langzaam als pianiste en organiste naam begint te maken, liggen haar
ambities niet op het uitvoerende vlak. Haar voornaamste doel wordt
het behalen van de Premier Grand Prix de Rome, de hoogste academische prijs voor compositie in Frankrijk en tevens de belangrijkste
voorwaarde voor officiele erkenning als componist. In 1908 weet
Boulanger de voorlaatste ronde van de competitie te bereiken, maar
maakt daarbij een fatale fout. In plaats van een vocale fuga te
componeren, zoals de regels voorschrijven, Levert ze een instrumentale fuga in met als argument dat het wat hoekig gegeven thema zich
beter leent voor een instrumentaal dan voor een vocaal werk. Het
merendeel van de juryleden vat haar eigenzinnigheid op als een daad
van rebellie en wil haar diskwalificeren. De componist Camille SaintSaens, die toch al bekend stond als tegenstander van vrouwen in het
vak, betrekt de pers erin en de kwestie groeit uit tot een nationaal
schandaal. De Premier Grand Prix is immers niet alleen een erezaak,
er is ook een grote som staatsgeld mee gemoeid. Onder druk van de
publieke opinie wordt de jury gedwongen de fuga uitsluitend op
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muzikale kwaliteiten te beoordelen met als gevolg dat Boulanger
wordt toegelaten tot de laatste ronde. Haar cantate La Sirêne wordt
bekroond met de tweede prijs.
Zelf is ze teleurgesteld over dit resultaat maar de feministische
wereld, die haar tijdens het conflict met de jury openlijk steunt, haalt
haar binnen als een heldin. Zij laat zich dat enigszins welgevallen en
involveert zich tot op zekere hoogte met het feminisme. Ze geeft
interviews in feministische tijdschriften, en steunt de vakbond voor
vrouwelijke musici in haar strijd voor gelijke betaling en haar pogingen om meer composities van vrouwen uitgevoerd te krijgen. Later in
haar leven neemt ze van deze activiteiten volledig af stand. Ze laat
zich niet meer als vrouw op haar werk aanspreken. `Ik ben al zo'n
vijftig jaar vrouw,' zegt ze tijdens een van haar Amerikaanse tournees
tegen de journalisten, 'over mijn aanvankelijke verbazing ben ik
heen."
De financièle situatie van het vaderloze gezin dwingt Nadia al spoedig
les te gaan geven. Eerst uitsluitend aan huffs, op het beroemde adres 36
Rue Ballu, maar vanaf de oprichting in 1921 van het Amerikaanse
conservatorium te Fontainebleau ook aan deze muzikale finishing
school voor jonge Amerikaanse componisten. Ze geeft er in de loop
der jaren les in harmonie, contrapunt, compositie en muziekgeschiedenis aan honderden voornamelijk Amerikaanse studenten. Onder
hen bevinden zich inmiddels bekende namen als Aaron Copland,

Roger Sessions, Virgil Thomson en Elliott Carter. Later zijn daar ook
Keith Jarret en Philip Glass bij. Met maar een beetje overdrijving
beweert Thomson: 'Every town in the United States could boast two
things: a five-and-ten-cent store and a Boulanger student:5
Behalve in Fontainebleau, waar overigens alleen 's zomers wordt
lesgegeven, doceert ze ook aan de Ecole Normale de Musique (harmonie, compositie), aan het Parijse Conservatorium en tijdens haar
verblijf in de Verenigde Staten gedurende de oorlog, onder andere aan
de Juilliard School of Music in New York en aan Harvard University.
Na de oorlog wordt Boulanger benoemd tot directrice van de
Amerikaanse zomerschool in Fontainebleau. Haar prive-lespraktijk
breidt zich steeds verder uit ten koste van haar overige muzikale
activiteiten. Met componeren is ze dan allang gestopt. Zij acht
zichzelf als componiste niet goed genoeg, zeker in vergelijking met
haar jongere zusje Lili, die in haar korte leven – ze werd niet ouder
dan vierentwintig jaar – een zoveel betere componist was. Een genie
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in de ogen van Nadia. Het is een wrange gebeurtenis in het leven van
Nadia dat Lili, enkele jaren na haar eigen pogingen, zonder al te
grondige voorbereidingen wel de Premier Grand Prix krijgt uitgereikt. Na de dood van haar zusje zet Nadia nauwelijks nog een pen op
papier. Zelfs het onvoltooide werk van Lili brengt ze niet tot een
einde, ondanks haar belofte dat te doen. Nadia vindt dat haar eigen
werk persoonlijkheid mist, en muziek die je onverschillig laat is voor
haar erger dan lelijke muziek. Wat ik geschreven heb,' zegt ze in de
laatste gefilmde gesprekken met Bruno Monsaingeon, 'is nutteloze
muziek, niet eens slecht gemaakt, maar nutteloos! Dat is zeer beledigend.'
Het feit dat zij zelf niet meer componeert verhindert haar niet om
talloze aankomende componisten het vak bij te brengen door oude en
recente werken met hen te analyseren. Uit beschrijvingen van oudleerlingen komt steeds weer hetzelfde beeld naar voren. Partituur op
de piano, spelen en luisteren, luisteren en nazingen, nog eens luisteren
en dan kijken. Kijken wat er gebeurt en zien wat de essentie is. Onder
haar favorieten bevindt zich werk van de traditionele groten, zoals
Bach en Mozart, maar ook van een vernieuwer als Stravinsky. Haar
repertoire-keuze is tekenend voor haar instelling. Ze weerspiegelt de
combinatie van extreme gehechtheid aan het verleden – die zich
bijvoorbeeld ook uit in de jaarlijkse herdenkingsmissen voor haar
zusje Lili – met haar vermogen om in de pas te blijven met het heden.
Boulanger gaat moeiteloos om met het werk van muziekvernieuwers in haar tijd. Niet dat ze van al dat werk houdt, dat zeker niet. Ze
is een pure classisiste en zoekt naar heldere en evenwichtige structuren in de muziek. Ze verafschuwt de laatromantische breedsprakigheid van de Duitsers en ook op muzikale experimenten is ze bepaald
niet gesteld. Tegenover de twaalftoonsmuziek van Schonberg staat ze
uiterst gereserveerd, zo niet vijandig. Alleen het oeuvre van Stravinsky bewondert ze mateloos en kritiekloos. Elliott Carter herinnert
zich hoe hij Duo Concertant, Persephone en de Psalmensymfonie van
Stravinsky ongeveer uit zijn hoofd moest leren.' Maar hoe ze er ook
tegenover staat en wat ze er ook van vindt, van het werk van andere
moderne en avant-gardecomponisten blijft zij zich gedurende haar
hele Lange leven – ze werd tweeênnegentig – op de hoogte houden. Zij
dwingt ook haar leerlingen van de twintigste eeuw te zijn. Vooral de
uitvoerende musici onder hen vertonen vaak weinig affiniteit met
muziek van deze eeuw. Boulanger analyseert Roussel, Milhaud,
Honegger met haar leerlingen in de jaren twintig, ze zingt alle partijen
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van de opera Wozzeck van Alban Berg met hen rond 1930 en na de
oorlog zijn de werken van Boulez, Penderecki en Xenakis verplichte
stof in haar klas. Nieuwe werken behandelt ze want `... qu'ils aiment
ou qu'ils n'aiment pas y vivre, ils ne peuvent pas ne pas etre au
courant de leur epoque."
In haar lesmethode vind je de waarden terug die ook haar
opvoeding hebben beheerst. Zoals haar moeder van haar het uiterste
vroeg, zo vraagt zij van haar leerlingen volledige toewijding en
aandacht. Ze maakt wel een onderscheid in actieve en geinteresseerde
leerlingen en wat zij noemt slapers. Die slapers moet je vooral niet
wekken. Ze zijn aardig, ze zijn gelukkig, ze zijn wie ze zijn. Maar bij
de geinteresseerde, talentvolle leerling is ze genadeloos op het gebied
van de discipline. En net zoals haar vader haar stimuleerde in het
vormen van een eigen mening zo eist ze een uitspraak en een
standpunt van haar leerlingen. Op de vraag: `Heb ik het goed
gedaan?', antwoordt ze: `Ik zou het niet weten, ik weet niet wat je
wilt. Zolang ik niet weet wat je wilt besta je muzikaal gezien niet
voor me.'
Hoewel ze er zelf amper woorden aan besteedt moet Boulanger in
haar lespraktijk nogal wat weerstand hebben ondervonden tegen
haar, een vrouw, als docent. Het was natuurlijk in het geheel niet
vanzelfsprekend om compositielessen te krijgen van een vrouw. De
wereld heeft geen grote componistes voortgebracht, dus kan een
vrouw ook geen compositielessen geven, was zo'n beetje de opvatting. Bovendien, hoe vertel je het thuis? `Bereid je voor op een
verrassing,' schrijft Copland aan zijn ouders, `mijn leraar is niet zoals
je zult denken een man, maar een vrouw van rond de veertig.' In
werkelijkheid is ze dan vierendertig. 8 En Walter Piston vertrouwt
haar toe aanvankelijk lessen van haar te hebben geweigerd. Boulanger heeft daar wel begrip voor. Zelf zou ze ook een man geprefereerd
hebben. `Mais,' reageert ze laconiek, `vous fetes) chez moi, eh bien,
taut mieux.'9
Haar houding tegenover haar vrouwelijke leerlingen – en zij heeft
er verhoudingsgewijs veel – is tweeslachtig. Enerzijds laat ze geen
gelegenheid voorbijgaan om haar meisjesleerlingen te wijzen op hun
toekomstige taak als echtgenote en moeder. Ze is, bijna hartstochtelijk, katholiek. Aan de andere kant is ze in staat om een van hen, Luise
Vosgerchian, nog jaren na haar trouwen te achtervolgen met een
zwartomrande kaart op haar huwelijksdag 'ter herinnering aan een
gestorven carriêre'.1°
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Maria Modrakowska, Nadia Boulan ger. Comtesse Jean de Polignac

Compiegne (mei 1908: Concours Prix de Rome). Vlnr: Gaillard, Delmas,
Nadia Boulanger, Gaubert, Leboucher, Masselier
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Blijft de eerder gestelde vraag: hoe verwerft een vrouw in die tijd zo'n
positie in de muziek? Aaron Copland, een van haar leerlingen van het
begin, ziet haar als een schakel in de Lange traditie van Franse
intellectuele vrouwen en hun salons waar de filosofische debatten
plaatsvonden en politieke geschiedenis werd gemaakt. Op dezelfde
wijze, volgens Copland, had Nadia Boulanger haar eigen salon, waar
de esthetiek van de muziek werd bediscussieerd en de toekomst van
de muziek werd bepaald.
Dit laatste lijkt mij wat overdreven. Haar salon, eigenlijk die van
haar moeder Raissa, was stellig de ontmoetingsplaats van muzikale
beroemdheden als Ravel, Stravinsky, Roussel, Milhaud, Honegger en
Poulenc, in ieder geval in de periode dat Copland haar leerling was
(1921-1923). En zeker werd 'musical opinion and prestige in Paris
formulated only in its salons', zoals George Antheil in zijn autobiografie opmerkt." Niettemin was het contact tussen Boulanger en de
muzikale avant-garde van de jaren twintig te beperkt om te kunnen
stellen dat de muzikale toekomst in haar salon werd vormgegeven. Ze
was aanwezig bij alle spectaculaire concerten die in die tijd in Parijs
plaatsvonden, maar haar rol was die van toeschouwer. Bovendien
begint haar positie in de loop der jaren te veranderen. Al in 1932
schrijft Thomson aan Copland: 'Nadia is not the same as when we
were there...' – hij doelt op haar sterker wordende afkeer van
experimentele muziek en vernieuwingen, met name die van SchOnbergs Weense School – en hij stuurt geen compositieleerlingen meer
naar haar toe. 'Bad boy of music' George Antheil legt in zijn autobiografie twee bladzijden Lang uit waarom hij niet bij Boulanger heeft
gestudeerd. Als belangrijkste argument voert hij een muziek-inhoudelijk meningsverschil tussen hen aan dat, kort gezegd, neerkomt op
Frankrijk tegen Oostenrijk-Duitsland in de muziek. En ook bij hem
klinkt gebrek aan vertrouwen door in haar opvattingen over de
nieuwste ontwikkelingen. 'The French are great miniaturists, and
Nadia was trying ... to get all of her pupils to compress, to diminish,
even as contemporary French novelists were attempting to compress
three novels into the size of one..."2
Haar afwijzing van de Duits-Oostenrijkse muziek, die zo'n belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de hedendaagse klassieke
muziek, brengt haar als docent van compositieleerlingen op een
zijspoor. Ook al behandelt ze de werken van de Weense School wel,
haar afkeer ervoor is overduidelijk en steeds meer leerlingen ervaren
dat als een struikelblok. De componisten onder haar leerlingen
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worden minder in aantal. Daar staat tegenover dat de uitvoerende
musici onder hen toenemen. Na de oorlog wordt deze tendens nog
duidelijker. De muzikale avant-garde bevindt zich opnieuw voor een
belangrijk deel in Parijs – met Messiaen en Boulez als centrale figuren
– maar niet in rue Ballu en al evenmin in Fontainebleau. Boulanger
volgt de vernieuwingen en doceert haar vak gedegen en gedreven als
geen ander. Zij kent de muziek, ook de nieuwste, door en door. Maar
bepalend voor een muzikale esthetiek is ze niet geweest. Aan het eind
van de documentaire over haar leven zegt ze tegen Monsaingeon: `Ik
houd er geen grote filosofie op na. Ik ken een handwerk en dat ken ik
goed.' En zo was het.

Noten
1. Bruno Monsaingeon, Mademoiselle. Entretien avec Nadia Boulanger. Parijs 1980,
p. 16. Dit boek is het resultaat van een aantal gesprekken die de schrijver met
Boulanger heeft gevoerd tijdens de laatste vijf jaar van haar leven. Boulanger heeft
het eindresultaat niet meer onder ogen gehad. Het blijft dus onzeker of Monsaingeons interpretatie van haar woorden ook de hare zou zijn geweest.
Overige niet-verwezen citaten zijn eveneens aan dit werk ontleend.
2. 'Er leefde in mij een afschuwelijke vooringenomenheid en een onaantastbare
zekerheid, die voortkwamen uit mijn behoefte aan onafhankelijkheid.'
3. `Als je maar niet begint met me elke dag op dezelfde tijd een zoen te geven.'
4. L6onie Rosenstiel, Nadia Boulanger, life in music. New York/London 1982, p. 292.
5. Geciteerd in Aaron Copland/Vivian Perlis, Copland 1900 through 1942. New York
1984,p. 62.
6. Allen Edwards, Flawed Words and Stubborn Sounds. A conversation with Elliot
Carter. New York 1971,p. 51.
7. ... 'of ze het leuk vinden of niet om nu te leven, het kan niet zo zijn dat ze hun eigen
eeuw niet kennen.'
8. Allen Edwards. Flawed Words and Stubborn Sounds,. 62.
nou eenmaal beter af.'
9. Maar met mij ben je
10. Leonie Rosenstiel, Nadia Boulanger, life in music, p. 352.
11. George Antheil, Bad Boy of music. New York 1981 (eerste druk 1945), p. 119.
12. George Antheil, Bad Boy of music, p. 148.
13. Concerten met werk van Nadia en Lili Boulanger zullen onder meer plaatsvinden
op
- 12 november 1989 in Utrecht, concertzaal Vredenburg
- 8 januari 1990 in Wageningen, aula Landbouw Hoge School
Uitvoerenden: Tan Crone, piano/ Young-Hee Kim, sopraan/ Eleonore Pameijer,
fluit/ Taco Kooistra/Daniêl Esser, cello.
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de kracht van het zwakke maatdeel
JOKE DAME

gesprek met tan crone, pianiste
Waarom ging je naar Boulanger, waarom wilde je bij haar studeren?

Dat was geen bewuste keuze. Ik kreeg een beurs van het Maison
Descartes, die was vanzelfsprekend voor Frankrijk. In die tijd, begin
jaren vijftig, was het heel gewoon om na beeindiging van je studie
naar Parijs te gaan om verder te studeren. Aanvankelijk wilde ik bij
Marguerite Long studeren. Daar gingen alle Nederlandse pianisten
heen. Ik heb een openbare les bij haar gevolgd, maar haar methode
sprak mij niet aan. Veel techniek, vingeroefeningen, daar was ik veel
te lui voor. En ik miste bij haar het musiceren. Toen kwam ik Elisabeth van Asbeck tegen. Elisabeth was vastbesloten om bij Nadia
Boulanger te gaan studeren. Zij vertelde me over haar en wat ze vertelde sprak mij bijzonder aan. Zo kwam het dat ik bij Nadia Boulanger ging studeren. Eigenlijk heel toevallig.
Hoelang heb je bij haar gestudeerd?

Twee jaar. Eerst alleen een keer per week prive-les. Maar al
gauw was ik er ook op de befaamde woensdagmiddagen. Dat waren
bijeenkomsten waar al haar leerlingen kwamen. Verplicht hoor.
Daar was ze heel streng in. We zongen Bachcantates en Monteverdi,
maar ook toonladders, alle middeleeuwse toonladders moesten we
razendsnel kunnen zingen. Daarnaast analyseerden we alle nieuwe
werken van Stravinsky. En dan stelde ze ons vragen, technische en
analytische. Daar moest je dan op antwoorden. Ik dook altijd zo'n
beetje weg achter de rug van een ander, want ik wist niets voor mijn
gevoel. De taal was in het begin ook nog wel een probleem voor me.
Hoe zagen die bijeenkomsten Bruit?

Je moet je voorstellen, ze had zo'n ouderwetse kamer en suite,
niet Bens zo groot. In het grootste deel stonden twee vleugels aan de
ene kant en aan de andere een huisorgel. Daartussen had de huisbe-
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diende zoveel mogelijk stoeltjes gezet waarop wij zaten, keurig in
rijen op elkaar gepropt. 'Mademoiselle' zat daar voor. In het andere
deel van de kamer zaten genodigden. Ik herinner me hen als oudere
dames en heren in het zwart gekleed. Ze zaten daar als toehoorders.
Enkelen van dat gezelschap mochten na afloop blijven voor de thee
met koekjes. Wij vluchtten meteen naar het café op de hoek van Rue
Ballu.
Wat heb je van haar geleerd?

Van een goede leraar heb je op het moment zelf niet zo'n profijt
maar merk je pas later wat je eraan hebt gehad. Ze heeft me dingen
meegegeven waarvan ik me nu pas realiseer hoe belangrijk ze voor
me zijn. Ze hechtte bijvoorbeeld enorm aan still en kwaliteit, en netjes omgaan met de dingen was daar een belangrijk onderdeel van. Ze
zei altijd: zoals je met de spullen omgaat zo ga je ook om met de muziek. Ik herinner me nog goed mijn allereerste les. Ik zette mijn pianoboek op de vleugel. Maar zo'n boek was zó gebonden, dat het meteen weer dichtviel. Daarom maakte ik met enig geweld zulke vouwen in de bladzijden dat het boek wel open bleef staan. Dat mocht
niet. Nadia Boulanger heeft me vervolgens het halve lesuur onderhouden over het gebruik van bladmuziek, hoe ik mijn boeken diende
open te slaan, te kaften, enzovoorts. Ik was woedend. Zo'n les was
niet goedkoop, en ik kwam daar toch niet om te leren kaften. Maar
voor haar hoorde dat erbij. Discipline en enthousiasme waren de belangrijkste woorden in haar les.
En van de muziek zelf, wat heeft ze je daarvan geleerd?

Heel belangrijk was haar gevoel voor ritmiek. Ze was niet voor
niets een hartstochtelijk bewonderaar van Stravinsky. Van het ritme
leerde ze me om al mijn aandacht te richten op het onbeklemtoonde
deel van de maat. Om een fractie te vroeg te komen met de tweede
en de vierde tel, het zwakke maatdeel en om juist daar een nadruk te
plaatsen. Het effect is die typische doorgaande beweging, er komt
meteen zo'n vloeiende lijn in de muziek. Tijdens het spelen zat ze dan
in mijn zij te porren om me aan te sporen net even te vroeg te komen. 'Het is,' zei ze, 'met het zwakke maatdeel als met een leunstoel.
Wie er te diep in gaat zitten komt er niet meer uit, maar wie op het
puntje blijft kan hem als springplank gebruiken over de maat heen.'
Ze zei: ik zoek naar het natuurlijk talent van de leerling, dat stimuleer ik. Wat
vond ze bij jou?
20
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Een van de dingen die ze bij mij stimuleerde was het ontwikkelen
van de toon, van de klank, het touché dus. Bij het studeren van stukken ben ik altijd bezig met kleuren. Ze leerde me de toon te laten
zingen en werkte bijvoorbeeld een hele les aan een legato-Erase. Zo
leerde ik geduld op te brengen voor subtiliteiten, wat voor mij zeer
lastig was, ik was erg ongeduldig. Ze heeft waarschijnlijk meteen
gezien dat ik niet het type ben en ook de handen niet heb, voor een
grote solistische carriêre. Ze heeft dus niet op kracht getraind, maar
op kleurnuances. Daarmee heeft ze mij, misschien onbewust, in de
richting gestuurd van het begeleiden.
Het eerste halve jaar studeerde je met een beurs, maar je bent twee jaar
gebleven...

Dat werd nog wel een probleem, want het tweede jaar had ik
geen geld meer. Op een bepaalde dag zei Nadia: `Je bent wel erg achter met het betalen van je lesgeld. Wat denk je daar aan te gaan
doen?' Ik antwoordde dat ik dat niet zo goed wist. Dat ik een baantje
zou moeten nemen en vroeg haar of ze iets wist. Ze dacht even na en
stelde toen voor dat ik haar zolder zou opruimen. Dat was een reuzeuitkomst en samen met een andere leerling, een Portoricaanse componist die kennelijk ook moeite had met de betaling, zijn we aan het
werk gezet. Eerst hebben we een kamertje leeggeruimd dat vol lag
met inpakpapier en touwtjes, want niets werd weggegooid. We hebben alles zo uit het raam op de binnenplaats laten vallen en die vervolgens weer leeggehaald. Toen kwam de zolder. Die stond vol met
spullen, nog van haar grootmoeder, maar daar konden we niet veel
mee. Als we haar vroegen wat we met iets moesten doen, dan stuurde ze ons weg met `Moet je zelf weten, daar zijn jullie voor.' Dus we
sorteerden het een en ander en zetten alles wat links stond rechts en
wat rechts stond links. En dan zaten we maar weer een tijdje te
overleggen. De enige keer dat ze boven kwam trof ze ons zo aan, samen zittend op een kist, en zei: `Ah, mes enfants, vous vous amusez?'
Was ze streng?

Als het om het vak ging dan was ze meedogenloos. Geen fout kon
door de vingers worden gezien. Elke verkeerde nuance en elke foute
noot moest onmiddellijk gecorrigeerd worden, ook als je zelf wel
wist dat je er even naast sloeg. Maar ze was ook zorgzaam. In de tijd
dat we haar zolder opruimden bleven we vaak eten. Ze had een Italiaans echtpaar in dienst dat haar huishouden deed. Zij zorgden voor
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het eten en ze kookten fantastisch. En passant leerde ik van haar hoe
je fruit behoort te schillen en te eten. Er was een kind in huffs, zo'n
klein, dik Italiaans jongetje, noon van het echtpaar. Daar was Mademoiselle gek op. Tegen kinderen was ze nooit streng. Ze hield van
alle kinderen.
Hield ze ook van haar leerlingen?

Ze hield van haar leerlingen, maar ze hield niet van vertrouwelijkheden. En ze had duidelijk voorkeuren. Sommigen werden regelrecht voorgetrokken. Vreemd genoeg waren vrijwel al haar lievelingetjes jongens. Dat begon ons op te vallen en toen hebben we haar
daar eens naar gevraagd...
Daar hebben jullie haar een vraag over gesteld???

Ja, het begon opvallend te worden, dus vroegen we haar hoe dat
zat. Ze zei: ‘Kijk, jongens zijn in het begin op hun hoede, maar als ze
dan eenmaal enthousiast worden dan blijven ze dat ook. Terwijl
meisjes heel enthousiast beginnen en dan meestal na een tijdje afzakken, die houden het niet vol.' En zo ging het inderdaad heel vaak. De
leerlingen die ze leuk vond waren toch altijd van die dromerige jongens. Uit mijn tijd herinner ik me van die lieve, zachte jongens – ik
denk nog niet eens dat het nichten waren – maar het waren toch altijd heel kneedbare, muzikale jongens. Daar was ze erg op gesteld. In
tegenstelling tot zachte, vrouwelijke meisjes. Daar had ze niet veel
mee op. Dan had ze toch meer op met de krachtige dames die er ook
rondliepen, ook al had ze daar sneller conflicten mee. Thea Musgrave bijvoorbeeld was een heel sterke, recht-toe recht-aan persoonlijkheid. Zo'n beetje zoals Nadia zelf. Kenmerkend is dat Musgrave, die
tamelijk Lang bij haar heeft gestudeerd, dat feit later nooit meer heeft
vermeld. Dat wil zeggen, ik ben het in haar biografieen nooit tegengekomen.
Het is altijd onduidelijk gebleven wat haar relatie tot vrouwen is
geweest, of tot mannen. Ze had erg goeie vrienden. Bijvoorbeeld de
pianist Raoul Pugno, waarvan dan wordt beweerd dat dat een grote
liefde is geweest. Ze was ook intens bevriend met prins Pierre van
Monaco, de vader van Rainier. Maar ze ging ook intiem om met
Prinses de Polignac, de spil van een echte lesbische kring. Maar hoever die relatie ging, ik heb geen idee.
Je hebt natuurlijk wel een idee.
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Eigenlijk denk ik dat ze zich er niet mee bezig hield. Dat ze er
boven stond. Ze moest al van jongs of aan de kost verdienen, voor
haar moeder en haar jongere zusje dat veel ziek was. Ze had een levenstaak te vervullen, ze droeg de zorg voor haar zusje en haar moeder, dus moest ze lesgeven, en later droeg ze de zorg voor haar leerlingen. Daarom is haar houding ook zo tweeslachtig. Ze was aan een
kant zeer aangepast en autoriteitsgevoelig, maar een deel van die
aangepastheid komt voort uit het feit dat ze zich niet kon permitteren om onaangepast te zijn. Ze moest gewoon geld verdienen en als
vrouw in het muziekvak verdiende je in die tijd een schijntje. Ze had
ook een zeer autoritaire moeder, ze kreeg gehoorzaamheid met de
paplepel ingegoten. Aan de andere kant was ze voor haar tijd geemancipeerder en vrijer dan menige andere vrouw in het muziekvak.
Na twee jaar ben jij bij haar weggegaan, waarom?

Ik Wilde graag verder kijken en naar Amerika. Kijk je wel eens
naar Golden Girls op de tv? Dat beeld van Amerika, die huizen en die
altijd gevulde, enorme koelkasten, begon door te dringen tot Europa
en dat sprak mij geweldig aan. Die luxe. Vergeet niet, ik was nog
heel jong – net twintig – en de oorlog was nog niet zo lang voorbij.
Nadia Boulanger had veel Amerikaanse leerlingen en zelf had ze tijdens de oorlogsjaren onder meer in Harvard lesgegeven. Ze was in
Amerika een beroemdheid. Om een beurs te krijgen had ik aanbevelingsbrieven nodig en tijdens mijn les legde ik haar mijn plannen
voor. Ze ontstak in woede. `Jij wilt, nadat je twee jaar van mij hebt
lesgehad, naar Amerika, naar een muzikale Kindergarten? En je wilt
dat ik jou daar bij help? Zet dat maar uit je hoofd!' Mademoiselle had
gesproken. Maar 's avonds kwam er een pneu aan mijn deur met een
voorbeeldige aanbevelingsbrief van Nadia Boulanger. Ik heb hem
zorgvuldig overgeschreven, de kopie heb ik nog. De beurs kreeg ik.
Je geeft al jaren zelf les. Zijn er Bingen die je hebt overgenomen van de
pedagoge Nadia Boulanger?

Haar bijzondere verhouding met haar leerlingen heeft me altijd
getrof fen. Haar leerlingen betekenden veel voor haar. Een van haar
bekende uitspraken was: Il faut choisir. Je moet altijd kiezen, bijvoorbeeld of je iets forte of piano speelt, of je speelt of componeert,
of je Bit doet of dat. Maar wat je kiest moet je goed doen, dat was
haar Bevies. Zij heeft gekozen om niet meer te componeren, maar om
les te geven. Ze heeft gekozen om haar familie te onderhouden en
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niet te trouwen. Ze heeft gekozen voor het lesgeven. Haar sociale leven en haar lespraktijk vielen samen. En ze genoot ervan. Het contact met haar leerlingen vond ze zeer waardevol en omgekeerd gold
dat natuurlijk ook. Die hechte relatie met haar leerlingen herken ik
ook. 1k heb goede vrienden en vriendinnen die ik sours weken niet
zie. Maar mijn leerlingen zie ik bijna elke week. Dat schept al een
band. Ons contact is heel vertrouwelijk en vaak is daar ook een lichamelijk aspect bij. Ilt moet een handstand veranderen, een pols,
een rug. Je moet iets laten voelen. Dat is heel lichamelijk. Niet per se
erotisch, hoor. Maar het geeft wel een speciale band.
Je speelt, samen met anderen, werk van Nadia Boulanger, onlangs nog in de
IJsbreker in een programma met uitsluitend composities van Lili en Nadia
Boulanger. lk heb begrepen dat dat programma nog een tijdje op jullie
repertoire blipt. " Waarom spelen jullie nutteloze muziek?

Omdat wij het niet nutteloos vinden. Natuurlijk niet. Ilt vind de
muziek van Nadia bijzonder charmant en zeer de moeite waard. Ze
gebruikt weinig materiaal, maar ze gebruikt het zeer effectief en
overzichtelijk. Kijk, Lili is natuurlijk heel fantastisch en veel cornplexer, maar hoe moeilijk maakt ze het iedereen, ons uitvoerders, en
ook de luisteraar. Nadia is veel doelgerichter en daardoor ook makkelijker. 1k denk dat Lili door haar ziekte veel meer tijd had voor gecompliceerdheden, terwijl Nadia nog wel wat enders te doen had.
Een van haar laatste liederen, misschien wel haar allerlaatste, is Au bord de
la route. Het gaat over iemand die er een einde aan maakt.
Een einde aan de relatie...

`Cet homme ne voulait plus vivre', lees ik toch als iemand die niet meer
Wilde !even. De tekst is licht van loon en nogal cynisch: iemand ligt langs de
kant van de weg. Met hem is iets moois, dat door de buitenwereld onopgemerkt is gebleven, in zijn hart gestorven. Mevrouw, meneer het wordt al laat.
Sla nog maar een kruis en loop door. De muziek daaronder is lood- en
loodzwaar.

Nou, dat vind ik niet eens zo. Het is een walsritme.
Ja, maar wat voor een. Met een stee p our de nek van elke eerste tel.

Dat is misschien wel zo, maar het lied heeft ook het lichtvoetige
van een driekwartsmaat. Het ken een dubbele bodem hebben, maar
zo heeft het mij niet gefrappeerd. Voor Nadia was juist altijd de op-
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maat belangrijk. Ik zei je al, het zwakke maatdeel heeft een voortstuwende kracht. In al die liederen wordt de gang erin gehouden
door het zwakke maatdeel. En zo speel ik het ook.
Maar bij dit lied wordt de eerste tel steeds belangrijker. Er komen glissandi
naar de eerste tel toe...
... en het gaat tegen het einde ook een octaaf naar beneden.

Misschien heb je met die dubbele bodem gelijk, het had mij niet zo
getrof f en.
Zelfmoord is voor een devoot katholiek toch een tamelijk omstreden onderwerp. Ik hecht er misschien teveel waarde aan, maar ik kan de parallel met
hear eigen `zelfmoord' als componiste niet loslaten.

Ik weet het niet. Het is mogelijk. Maar wat doet het ertoe. Ik vind
het niet zo belangrijk. Je bent natuurlijk geneigd om de teksten in
verband te brengen met het Leven van de componist. Daar moet je
voor oppassen. Er kunnen zo veel redenen zijn waarom een componist een tekst kiest. Het past goed in een cyclus, of misschien was
het een opdracht. Wat doet het er toe. Voor jou is het misschien interessant om directe relaties tussen de tekst en de componist te leggen.
Ik heb toch meer te maken met de vraag hoe je zo'n lied moet uitvoeren. Zo'n lied bestaat als kunstwerk ook op zichzelf. Voor mij is dan
in de eerste plaats belangrijk dat het goed klinkt en overkomt.

26

gedichten

ANKIE PEYPERS
schrijven
zij heeft me opgegraven
haar stem heeft me blootgelegd
het zand en Teem van vroeger laag
na laag weggeschept behoedzaam
dichterbij
tot ik voor het eerst in licht lag
dat ik kende
hoe vervloeiend en bedriegelijk de tijd was
hoe de lucht vertraagde en intens werd
hoe een uur een eigen ritme terugvond
hoe land golfde als zee en zee als land
hoe ze droomde alles naar ontwaken droomde
haar zien en luisteren en weggaan
hoe vervloeiend en bedriegelijk de kamers waren
hoe gegrift de pijn
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ze schreef dat ze geleidelijk
beter beschut was tegen de tijd
in haar geboorteland waar ze lang
eigendom was geweest
en het spreken had verleerd
schreef dat ze naar een woord verlangde
in papier verpakt, als een geschenk van
wie haar lief zijn, dat 'present' zegt
zoals over de doden gezegd wordt
die nog naast je staan in de strijd
en of we ons zelf nog iedere dag
een goudglanzende graankorrel noemden
wij zelf ons voedsel
of waren we dat vergeten
zijn brood vergeten dat kelen verstikte
en dat we meervoud moesten blijven
woorden beschutten tegen de tijd
tegen zijn vergulde programma's
dat we ons niet moeten vergissen
`present'
`aanwezig'
ze schreef dat haar brief was blijven liggen
en dat ze vaker aan vergeten dacht
en niets meer van ons had gehoord.
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ik wil graag
dat er weer
een bundel van je
uitkomt
dat je weer zegt
wat anders niet
gezegd wordt
dat we ons weer
kunnen verwijzen
kunnen meten
met wat je
hard en verzwegen
verwoordt
we hebben je
de code van je
geheimtaal nodig
we citeren je
vertrouwd en
hoopvol
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ik heb een grote lieveling
die vind ik uit
soms is ze blond
soms zeven jaar
soms is haar pak geruit
we houden zielsveel van elkaar
of staan elkaar naar het Leven
we lachen en huilen
gaan naar bed
en prijzen god
't is our het even
ze is gemaakt van woorden
naar een evenbeeld
naar zoveel evenbeelden
maar ze wordt niet waar
en ik snak naar haar
als een bedelares
als een treurige lege godin
aan een met het blauwe tafelkleed
van het zomermiddaglicht
gedekte dis
alleen
met haar pen en haar mes

30

ze is in het Steen, in het donker
een riem met beitels om haar heupen
de tijd gaat rond met een andere duur
wat ze doen moet is de vorm loshakken
dat doet ze, ze letten op elkaar, langzaam
als je haar ziet
met ogen die niet op je letten
met schouders die geen omhelzing verdragen
zoekt ze, voelt de vlakken in haar handen
ze kent to veel beelden, tweeduizend maal vele
ze is een opslagplaats, in haar polsen
en achter haar ogen waar de tijd zich ophoopt
wat ze wil maken heeft geen herkomst er is
geen beeld van een duizendjarige vrouw die een beeld baart
geen kust naar een verleden waar vrouwen beelden houwen
ooit heeft ze gezegd:
een dunne laag tussen stilte en vertedering
tussen hardheid en schreeuw, zonder houvast,
kunnen maken hoe we kijken, dat zien
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de lokroep van de afgrond
over de poezie
van Isabel de sci

PAULA JORDAO

Op de achterflap van de poeziebundel Restos de lnfantas
van de Portugese dichteres/beeldend kunstenares Isabel
de SA wordt gesproken over `fragilissimo lirismo'. De
Portugese Paula Jorddo schreef Haar aanleiding van De
SA's fragiele gedichten een associatieve beschouwing. De
gedichten ademen de Fin de siècle-sfeer uit waarin iemand
als Oscar Wilde uitblonk. In zijn in 1888 verschenen The
Happy Prince and Other Tales staat het prachtige sprookje
`De verjaardag van de Infante'. In het sprookje vallen de
vele edelstenen en de decadente sfeer op die ook De SA's
gedichten kenmerken. Maar in tegenstelling tot de
twintigste-eeuwse Portugese verbindt de negentiendeeeuwse Engelsman zich niet met zijn Infante (koningskind).
Hij wijst op haar wreedheid. De SA herkent de Infante in
zichzelf en heeft haar lief.
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Mijn kennismaking met Isabel de Sd begon tijdens de voorbereidingen
van het in oktober 1988 gehouden Satisfaction festival. Haar eerste
boek kreeg ik in handen dankzij de hartelijke solidariteit van vriendinnen, die me het uit Portugal toestuurden.
Ik was thuisgekomen na mijn werk en begon, zelfs zonder mijn
jas te hebben uitgetrokken, het pakje open te maken, waar het boek in
zat. Mijn eerste visuele indruk was dat het bijna Spartaans streng was
vormgegeven. Klein en dun, de tekening die de kaft sierde, voorspelde
het onbekende van de inhoud: drie jonge vrouwen met gewaden die de
borst onbedekt lieten, die verenigd in eenzelfde verticale houding, de
stam van een boom schenen te verbergen of te vormen. De kruin van
de boom werd zichtbaar in het verlengde van de hoofden van de
gestalten, hetgeen bij mij de vraag opriep of het bier een gehumaniseerde boom betrof, een soort pan-existentie.
Met Philip Glass op de draaitafel begon ik te lezen en liet me
inspinnen door een volmaakte versmelting van woorden en muziek,
alsof dat van tevoren was afgesproken, met het doel een juiste
audiovisuele achtergrond te scheppen, met als decor de verbeelding
die de gedichten in mij opriepen.
Bij het doorbladeren van Restos de Infantas word ik onmiddellijk van
mijn stuk gebracht door de visuele schok van het wit van de bladzijde
waarop duidelijk en bijna agressief de paar regels onderaan afsteken
waaruit de gedichten bestaan.
Een logisch gevolg van de strengheid van de kaft? De visuele
oplossing voor datgene wat ruimtelijk onbekend is? (Isabel de Sd
volgde een beeldende-kunstopleiding aan de kunstacademie van Porto. Het wekt daarom geen verwondering dat zij naar visuele oplossingen zoekt.) Kenmerk van een soort verlatenheid die reeds uit de titel,
Overblijfselen van de Infantes valt of te leaden?
Restos de Infantas, woorden die ons de weg wijzen naar een
universum dat in het hele boek aanwezig is. Het eerste woord 'restos'
(resten, overblijfselen) duidt op resten van wat ooit bestaan heeft. Zijn
het de overblijfselen van het vele dat doorleefd is? Het tweede woord
`Infantas' (Infantes, koningskinderen) verwijst etymologisch naar
koningsdochters die geen aanspraak op de troon kunnen maken. Dit
roept bij mij bijna vanzelfsprekend een beeld op van jonge vrouwelijke
personages die, ondanks het feat dat zij mogelijkheden in zich dragen
om grootse doelen te bereiken, deze doelen door omstandigheden van
buitenaf niet kunnen realiseren.
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Restos de Infantas, verlangen naar wat alles geweest had kunnen
zijn? Jeugdige kracht die zich niet heeft kunnen ontplooien?

Welke lokroep laat mij zweven boven zo merkwaardig Witte
afgronden?
Zij vormen immers de onmetelijke liefde die ons nog verenigt.
Gedaanten in wit en zilver: lippen in schaarse schitteringen.
Wat brengt gij mij?
Laten wij geschenken uitwisselen: haren, lichte harten van aarde.
Een muzieknoot.
1k van mijn kant geef een lichaam. Neem het mee in bloemblaadjes, alsof het een ziel betrof.
Een lokroep, aantrekkingskracht van de afgrond, mysterie. Drie
pijlers waarop een universum rust die in het hele boek aanwezig zijn.
Pijlers die onderling worden verbonden door de meest effectieve en
krachtige band die denkbaar is: de liefde.
Drie pijlers die thematisch het fundament vormen van dit eerste
gedicht. Het dichterlijk ik start Naar refs naar het verleden.
Wat voor lokroep is dit, zó sterk dat zelfs het besef van afgronden
(zijn zij wit van zuiverheid, zijn het stoffelijke resten?), het vertrek
naar een onzekere dimensie niet kan verhinderen? In tegendeel, de
afgrond lijkt het vertrek des te verleidelijker te maken. En Welke nog
onduidelijke gestalten zijn dit? Wij kunnen slechts gissen naar hun
uitzonderlijke karakter. Zij suggeren een bijna gestileerde zuiverheid,
zozeer dat zij bijna geen essentie meer lijken te bezitten. Hoewel er
over deze vrouwen bijna niets bekend is, is de subtiele kracht die zij
uitoefenen op en die hen tevens onderscheidt van anderen, duidelijk
voelbaar.
Deze kracht brengt het dichterlijk ik ertoe zich in een context van
rituele giften te begeven waarbij er twijfel bestaat over de gelijkheid
van beide partijen. Voor 'de gedaanten in het wit' beperkt de uitwisseling zich tot schijnbaar onschuldige symbolen van belevenissen (haren, lichte harten van aarde, een muzieknoot), terwijl het voor de `ik'
om een veel radicalere en zelfs gevaarlijkere gift gaat: het eigen
lichaam wordt meegenomen in bloemblaadjes, bij uitstek het symbool
voor een verloren jeugd of voor een zo diepe pijn dat die uiteenvalt in
bloemblaadjes. Zij verwijzen naar de ziel. Het Portugese woord
`petalas' wekt de associatie met het woord 'laminas', hetgeen 'met de
scherpe kant van een mes' kan betekenen. Bloemblaadjes en mes in
een woord: `petalgs'.
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Velazquez: Las Meninas (1656, Madrid, Prado). Uit: Gombrich, 'The
Story of Art'
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De ongelijkheid draagt schijnbaar onvrijwillig bij tot een bijna
onwerkelijk bestaan onder de betoverende macht van deze Infantes.
Alsof een nevel, dichter dan die van de tijd maar minder dicht dan de
vergetelheid, op de belevenissen in de werkelijkheid drukt.
Lokroep, aantrekkingskracht van de afgrond, mysterie en liefde
zijn de noodzakelijke elementen voor het overgaan tot een dimensie
die de rode draad vormt van de meeste gedichten, waarin het accent
steeds ligt op heimwee naar wat reeds beleefd is en wat niet meer kan
worden overgedaan. Een dimensie die via verschillende etappes
wordt bereikt. Iedere etappe roept een nieuwe atmosfeer op, enerzijds
door details bloot te leggen, anderzijds door tegelijkertijd alles te
verhullen dat zou kunnen bijdragen tot volledig begrijpen. Volledig
begrijpen zou in strijd zijn met het beoogde mysterie en de nevelen
van betovering.
Het was een tijd van veelvuldige vermoeienissen, lichaam
in ritmen van blauw, op zoek naar een plaats met water
en stilte. Kinderen met asgrauwe lippen, prikkelende
geuren.
Dit is het eerste gedicht van vier waarin we concrete verwijzingen
naar de Infantes aantref fen. Als kinderen die vanaf het begin uitverkoren zijn voor een doel dat zij waarschijnlijk niet zullen bereiken,
worden zij verscheurd tussen verwachtingen waaraan zij moeten
voldoen en hun jeugd waarvan ze ook willen genieten. Terwijl zij zich
wijden aan `culten der jeugd', lijkt het of deze intensiever zijn dan
gebruikelijk. Aan de intensiteit van verwachtingen en desillusies van
het 'door het vele Leven vertrapte hart', paart zich de wanhoop om het
vele Teed 'in de vuurgloed van talloze kwellingen'. Dit geeft een
nasmaak van sterven en decadentie. Het feit dat hun ogen slechts
zuiver gouden pagina's lazen wordt met bloed betaald.
Het zijn dan ook lijden en eenzaamheid die de sleutelbegrippen
vormen van de tweede etappe van deze reis.
Het meisje zwierf rond. Dode linten van andere kinderen,
Karen als Licht uitgespreid over het aardoppervlak, waarboven
vleugels een ontheemd gezang aanhieven.
Waar we al eerder met uitverkorenen te maken hebben gehad, lijkt
het ditmaal te gaan over de uitverkorene onder de uitverkorenen. Het
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kind dat niets kinderlijks heeft, dat een spoor achter zich laat
(schuld?) van het vele dat reeds is voorgevallen, het brandmerk van
diepe pijn, in combinatie met een enorme dorst naar liefde, wellicht
ontstaan als gevolg van die pijn.
Aan de anderen brengt zij haar ononderbroken zoeken naar
zuiverheid en liefde over. Een zoeken dat heel moeilijk is en dat
daardoor onmiddellijk betoverend en raadselachtig werkt.
Haar lichaam dragend als rode rozen, ging zij voort.
Verscheen aan andere kinderen, haar taille als een lelie
getatoeeerd, frisse mond, brandend hart dat zoveel droombeelden
had bemind.
Wie is deze uitverkorene onder uitverkorenen? (Nog) een ander
bijzonder kind? De Infante der Infantes? Het symbool van de jeugd
van het dichterlijk ik?
Misschien wijst de derde hypothese niet de weg naar de volgende
Ease van deze reis, maar juist naar een breuk, een pijnlijke explosie van
het dichterlijk ik.
Het licht is zo asgrauw dat ik mij niet kan overgeven.
Dit traag lijden
zonder te raken aan vingers van schaduw, brandwond of handschoen.

Of adem van een ander wezen, zo vloeiend, troosteloos en koud.

Het uur is gekomen dat mijn ziel niet zichzelf is,
de tijd is gekomen dat mijn lichaam geen lichaam heeft,
de tijd is gekomen om in stilte te bestaan uit licht, stof.

Most uit het paradijs, nieuwe taal, waar ben je?
Vleugel, vlucht van de ingesponnen pop, waar ben je?
Plotseling is het alsof de `ik' de pijn van de herinnering of de
eenzaamheid niet meer kan verdragen (heeft zij deze pijn zelf veroor-
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zaakt, is het de beleving van de dichterljke werkelijkheid?) zodat een
pauze in de poetische sequentie onvermijdelijk lijkt. Het lijden is zo
sterk dat de rust in eerste instantie niet komt wanneer zij probeert
zich helemaal te laten gaan. Even later is het juist het lijden dat de
mogelijkheid biedt om naar 'de andere kant van de Spiegel' te gaan.
Aan alles komt een einde. Men gaat over naar een andere
dimensie, alsof het streven naar zuivering zo hevig is dat het lichaam
een uiterste vorm van stilering bereikt. Het einde als stof en Licht,
respectievelijk stof /as en energie die de wedergeboorte van de nieuwe feniks aankondigen? Welke hoop kan nog gekoesterd worden na
de laatste van deze groep gedichten die een breuk met het geheel
vormen? Hoop waar een vraagteken achter wordt geplaatst en hoop
die in symbolische zin als enige redding (het beloofde land) kan
worden beschouwd.
De vlucht van het insekt dat nog een pop is die geen tijd heeft
gehad om vleugels te laten groeien om volwassen te worden.
Is dit de utopie waarin men wil /moet geloven? De verbindende
schakel naar de volgende fase bestaat uit het herleven van gebeurtenissen die zo diep gaan op emotioneel vlak dat deze fase misschien
wel een van de meest opvallende uit dit boek is.
Op Lange middagen ging ik haar bezoeken
winderige middagen, zon narcissen verblekend.
Als een maagd, met stalen glimlachende mond, somber meisjesgezicht, lichaam verzengend in muziek in de juli-schaduw.
Wie kept niet, wie heeft niet de liefdesrituelen van de adolescentie
doorgemaakt, de pijn die veroorzaakt wordt door een onvermogen tot
relativeren, het verlangen om in een keer in een alles verterend vuur
op te gaan? Wie herinnert zich niet de kwelling van de onzekerheid of
van een onbeantwoorde liefde? De marteling van de verwachting, de
desillusie niet te krijgen wat werd verwacht?
Dit zijn de achtergrond en atmosfeer die worden opgeroepen in
de laatste fase van deze gedichten waarin de geliefde, middelpunt
waar alles om draait (inclusief het bestaan van het dichterlijk ik),
verschijnt met een koel, afstandelijk, onbereikbaar uiterlijk (kenmerkend voor de meeste jeugdliefdes?). Er is elders sprake van een zekere
decadentie en van een streven naar zuiverheid die bijna gestileerd
aandoen. Veeleisend en streng: kenmerken die wij in de voorafgaande
fasen hebben genoemd.
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Restos de Infantas. Ik sla de laatste bladzijde om maar leg het boek
niet uit handen. De muziek is al Lang afgelopen, dat merk ik nu pas.
Vele vragen zijn opgeroepen en ik voel me intens getrof fen. De
lokroep van het begin blijft bestaan of beter gezegd, is nog meer
versterkt door overgave, decadentie, liefde en streven naar een
utopische zuiverheid die in deze dichterlijke reis aanwezig zijn.
Rest de onbekende vrouw en... (waarom niet?) het besef mijzelf
verbonden to weten met deze Infantes die zo uniek zijn dat zij
aanwezig blijven, of ik nu wil of niet.
Welke lokroep laat mij zweven boven zo merkwaardig Witte
afgronden?
Zij vormen immers de onmetelijke liefde die ons nog verenigt.
Gedaanten in wit en zilver: lippen in schaarse schitteringen.
Wat brengt gij mij?

Vertaling uit het Portugees: Hermien Gaikhorst

Noot
De gedichten komen uit: Isabel de Sd, Restos de Infantas, Ulmeiro, Lissabon 1984.
Uit het Portugees vertaald door Hermien Gaikhorst.
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gedichten
ISABEL DE SA

Zij verslonden haar door het vele Leven vertrapte hart. Het waren
geletterde koningsdochters, witfluwelen linten in vervuilde
haren. Goud en doorzichtige insekten. Zij wijdden zich
aan de culten der jeugd, brandden wierook wanneer september
aanbrak.
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Op Lange en witte middagen ging ik haar bezoeken

bij het meer met drijvende vogels witte lappen, haar mijn hart
brengen in narcisblad, nog groen, nog bloed.
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a ging op Lange middagen

naar de boomgaard naar vogels bewusteloos van geuren.
Wij wisselden droge bloemblaadjes uit, botten van een of andere
getransformeerde vogel. Ontelbare haren uit een yacht.
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Ik liep straten of en dacht aan de
Lange middagen dat ik haar ging bezoeken,
een niet gedefinieerd en lyrisch lichaam, een bleek gezicht brengen.
Mijn mannelijke vleugel.
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Eva Bouman dirigeert de Ladies of Swing. Foto: Marian Bakker

potverdepotver
ROBERTINE ROMENY

in memoriam eva bouman
De eerste keer dat ik Eva Bouman zag, zag ik haar op de rug. Ze
schetterde een trompetsolo. Met een blokfluitje zat ik op de achterste
rij van de Oktopedians, het open workshop-orkest van Herman de
Wit. Zij was toen met haar zuster Ruth de enige vrouw van formaat in
dat orkest, verder waren er nog twee violistes en veel jongens met
instrumenten met veel bombarie. Het zal begin 1978 zijn geweest.
Toen ik haar op die trompet hoorde tetteren, wist ik dat het tijd was
dat een vrouw van nu zich losrukt van haar fluitje.
Ze fascineerde me omdat ze in de Oktopedians een vanzelfsprekende aanwezigheid was, die enge solo's stond to spelen alsof het niks
was. Plotseling werd je aangewezen en moest je wat gaan spelen.
Onbegrijpelijk.
De verhalen over Eva waren al voor haar uit gegaan. Ze zou
lesbisch zijn. Ze zou op een Grieks eiland gewoond hebben, waar ze
een roman had geschreven. En alsof dat niet genoeg was: ze zou er
niet tevreden over zijn geweest en de roman in zee hebben geworpen
of hebben verbrand. Of dat waar is weet ik niet, maar het tekent haar
wel, want ze was heel streng en rigoureus waar het haar werk betrof,
perfectioniste. Ze was niet makkelijk voor zichzelf. Ook had ze een
eigen band, De Vliegende Grapefruit, met haar zus en de celliste
Moniek van der Zwan en in de Oktopedians speelden we toen een stuk
dat zij gecomponeerd had: de Mars van de Antifascisten.
Jaren later zouik haar in vele repetities en optredens van voren
zien in allerlei gemoedstoestanden, toen ik in haar band sopraansax
speelde. Een groep vrouwen was al twee jaar aan het sukkelen met
een vrouwenbigband. Het werd pas wat toen Eva in 1982 de leiding
op zich nam van de fenomenale vrouwenbigband de Ladies of Swing.
In die tijd ervoer ik haar kracht, ambitie en tegenstrijdigheden aan den
(muzikale) lijve. Ze riep trouwens ook allerlei gemoedstoestanden bij
ons op. Ze inspireerde, enthousiasmeerde, je kon met haar lachen, ze
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kon je het bloed onder de nagels vandaan halen. Maar ze drOeg ons
ook, zoals ze tijdens een optreden voor ons kon staan springen en
dansen om `haar stralen naar ieder van ons uit te zenden, als een
stralenbundel', zoals ze het ons eens tijdens een repetitie inpeperde.
Bij het vorige optreden waren de inzetten weer zo ongelijk geweest;
als we dan niet konden tellen, moesten we wel naar haar kijken, in
plaats van ons aan de bladmuziek vast te klampen. Het zweet spatte
er van af.
Eva leerde ons durven improviseren. Ze pushte ons, ze dwong ons
om er te STAAN, in het diepe te springen en ieder om haar eigen,
authentieke geluid te laten HOREN. Ze leerde ons af Charlie Parkertje
te spelen, omdat je niet kunt spelen als iemand anders, en probeerde
de solo's op een hoger plan te brengen door ons inzicht te geven in de
melodieuze, harmonische structuur van de nummers.
We speelden haar eigen nummers met kleurrijke titels, als (Hazelnoot en Malaga met) SLAGROOM, Thit for It en Potverdepotver (lied
van de ongeremde geilheid). De Mars van de Antifascisten werd
omgedoopt in Waar ik voor leef, de titel van het gedicht dat Eva's
moeder Dieuwke Eringa op de muziek had geschreven. En nummers
uit de jazz- en rhythm & bluestraditie die we speelden, waren door
Eva voor de Ladies op maat gearrangeerd, waaraan ze iets eigens,
onverwachts toevoegde. En zoals bij elk creatief proces ontstonden er
liefdes en tegenovergestelde intense gevoelens. En alle gevoelens
kwamen mooi van pas als je een solo moest spelen. Langzaam begon
er iets te dagen van de erotiek van het optreden.
Elders in dit nummer zegt Tan Crone dat je van een goede leraar
pas later merkt wat je eraan hebt gehad. Toen ik in Berlijn in de
bigband van vrouwenmuziekcentrum Ldrm and Lust speelde, besefte
ik pas dat Eva niet alleen een bigband van de grond had gekregen.
Belangrijker was dat ze beschetenheid uit ons joeg. In de Berlijnse
bigband mochten twee muzikantes een solo spelen, die door de
dirigente waren uitgeschreven, van improviseren was al helemaal
geen sprake. Ik merkte hoe belangrijk improviseren is: het brengt
levendigheid in de band: de spanning en het plezier dat er iets mis kan
gaan, durven genieten van het risico. Ik heb verwoede pogingen
ondernomen om ze tot improviseren te brengen en hoorde daarbij
Eva's woorden uit mijn mond komen. Ik merkte ook de kwaliteit van
Eva om zo'n zootje ongeregeld een orkest te laten zijn dat meer kan
dan alleen maar standards spelen.
Tot slot een citaat uit de toespraak die Eva hield bij het Daverend
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Slotakkoord van de Ladies of Swing in februari 1985:
`De Ladies of Swing is een antwoord op een heleboel vragen. Bestaat
vrouwenmuziek? En wat is dan het vrouwelijke in vrouwenmuziek?
En wordt vrouwelijke muziek noodzakelijkerwijs altijd door vrouwen
gemaakt? Ik weet het ook niet. Kun je Koren of muziek op een plaat
door een man, vrouw of kind wordt gespeeld? Mijn idee is: Het komt
allemaal neer op muzikaliteit, muzikale rijping en emotionele diepgang, versus overhaastheid en doldriestheid. Muzikaliteit dus. Is het
genoeg om een saxofoon in je hand te nemen en een toonladder op en
neer te spelen en een schema van buiten te leren? Nee, natuurlijk niet
(satanisch ha ha ha). Hoe het ook zij, er zijn vrouwen die graag met
vrouwen willen spelen. Ten slotte willen we onze angsten overwinnen, nou goed, best. Wat is muziek?? Nee, geen nootjes. Mijn idee is
dat muziek net zoiets is als een element, zoiets als water, lucht, aarde
of vuur, die hebben allemaal met muziek te maken. De aarde: de solide
basis; het vuur waarmee je het overbrengt naar de mensen; de lucht
die je nodig hebt om het allemaal over te brengen; en het water, de
maan, waar we godsgruwelijk elke maand weer last van hebben. Nou
ja, okee, we gaan een stukje voor jullie spelen. De lente hangt al in de
lucht en binnenkort is het weer tijd voor: (Hazelnoot en Malaga met)
SLAGROOM.'

Dag Eva. Wij spelen door.
Eva Bouman (1943 - 1989)

Eva Bouman voltooide de studie muziekwetenschappen in 1977. Haar
docteraalscriptie kwam in 1978 uit onder de titel Workshops, opkomst en ontwikheling. Ze volgde arrangeerlessen bij Frank Elsen en
compositie bij Theo Loevendie. Speelde in verschillende workshops
mee, onder andere van Herman de Wit en Nedley Elstak. Heeft
opgetreden met de Oktopedians, Herbie White Band, Spider Women
Theatre, leidde workshops en had eigen bands, onder andere De
Vliegende Grapefruit, Ladies of Swing, Cadavre Exquis, Ruby's Cube.
Ze componeerde, arrangeerde en speelde behalve saxofoons, ook
piano, basgitaar, trompet en slagwerk. Met Cadavre Exquis maakte
ze een grammofoonplaat. Over de Ladies of Swing is een boekje
uitgebracht: De Ladies of Swing, een documentaire (1986), onder
redactie van Mirjam Boelsums, Claudia Hoogveld en Yvonne Philippa.
Ze overleed op 11 juni 1989.
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afdaling naar de rozen van de familie

open brief aan mijn broer
over het onderwerp
familietrots

JUDY GRAHN

Dit aangrijpende prozagedicht van Judy Grahn werkt
bezwerend. Met Inanna dalen wij af naar de onderwereld
van de moderne tijd. In de open brief aan haar broer roept
de auteur een familieretinie op, waarbij niemand gespaard
blijft. De moeder doorboort de dochter met haar wil en ziet
Been andere mogelijkheid dan de afdaling naar gekte, de
vader dealt vloekend af naar alcohol, de broer naar het
patroon van de vader. Maar niemand is alleen slecht en
racistisch zoals de vader, of in alle gekte goed zoals de
moeder. Hier wordt gesproken over wanhopige mensen die
hun emoties hebben onderdrukt, die 'de gewone wildheid
van het leven' hebben uitgebannen. Het gedicht is een

krachtig pleidooi voor woede, hartstocht en het verboden
vlees.
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1
Vorige Thanksgiving toen onze oude vader,
gewikkeld in de plaid die ik hem eens
met Kerstmis gaf,
zijn gezin bij zich riep
om to vertellen wat hij ons naliet –
zei hij, 'De reden dat de blanken superieur zijn,
is omdat blanken de enige menselijke wezen zijn' –
en ik viel.
1k zag ieder van ons vallen
in de bitterheid van oude gewoonten
mijn eigen bange stilte
mijn vaders afdaling naar dronkenschap
de zweep die hij maakt van zijn tong
striemen in de huid van ons geheugen
de haak van verwaarlozing en behoefte waaraan wij hangen
waar niemand ons ooit vanaf haalt
Onze vader van de zachte snor
Onze vader van de bitterheid der immigranten
Onze vader van de houtsnijdende handen
Onze vader van de tranen toen het katje stierf
Onze vader van het bekende deuntjes fluiten
Onze vader van de steak en donut-voorziening
Onze vader van het goed vertelde verhaal
Onze vader van het omhelzende T-shirt
Onze vader van de moorddadige impuls
Onze ogen laten zijn gezicht nooit los,
onze glimlach vist naar zijn goedkeuring
(die nooit komt).
Wanneer we een hulpeloos kind zien
zal onze woede opbloeien,
een stok geplant in het vuil van ervaring.
We worden furieus, rechter en jury,
onze armen gaan omhoog en vallen omlaag.
Zwepen scherpen onze tongen.
Alles wat we kennen
geven we door.
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Dit is de erfenis van het blanke ras
die ik me Lang na mijn dood zal herinneren:
dat het zijn kinderen slaat
dat het zichzelf afstompt met alcohol
dat de vrouwen onder
een vloek lijden: passiviteit
dat het een geweer draagt
2
Bij de familieretinie zie ik
hoe de kinderen — wij alien —
opmerkelijk stil zitten,
twee generaties kijken
zoals geslagen kinderen doen
naar een signaal of teken.
De zoon van onze zuster het meest
niet in staat te spreken zonder dat
zij hem in tweeen snijdt
(nadat ze van huffs ging haatte ze mannen
jarenlang, vertelde ze mij).
Zij bracht hem alleen groot.
Hij slaat haar gezicht gade
zoals jouw zoon het jouwe.
Onze moeder observeert het verstand
in haar verstand.
Zij valt steeds buiten de tijd.
Zij gaat naar Venus.
Toen ik zes was trachtte ik als een wanhopige clown
haar hier te houden.
Ik leerde tegen haar te praten
hele zinnen in een regel te zeggen
door aan haar sterrewand te rukken,
in haar tunnel te schreeuwen.
Ilt heb het nog zo nodig
in haar tuin te worden geplant. 0 mijn broer,
zeg mij wat er op de planeet Venus leeft
dat belangrijker is dan onze kindertijd Aarde?
Net als ik, behandel jij haar sours
als een lieve imbeciel.
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Niet in staat aan de Spiegel van haar gezicht te ontkomen
is onze zuster ronduit wreed.
3
Nou ja, je bent tenminste een blanke man
ja, dat ben je tenminste
en daarom kun je een woordje meepraten
over wat je niet bent —
en dat zegt heel veel
1k mocht het woord niet zeggen
van mijn moeder, die zichzelf verbood
het te zeggen, kinderen mochten het niet zeggen,
hoewel mijn vader
het vaak zei, soms wel twintig keer per dag,
zeker vaker dan hij andere woorden sprak,
zoals `Ik hou van je' of
Tat heb je goed gedaan',
mijn vader is een dronkaard en dus vrij
our te zeggen wat hij wil.
Tussen die twee,
de vader en de moeder,
werd er in ons gezin veel over nikker gepraat

en dan werd er nog veel gepraat
over verboden.
Omdat ik nu probeer werkelijk te luisteren
ontdek ik soms de verborgen betekenis:
nikker is een zwarte haard van actie
die je niet zelf durft te ondernemen
nikker is de intense beweging
vastgeketend in je borst
nikker is het moedige hart
van de verboden roos
verboden begint
met de lippen opeengeknepen
en de ogen half gesloten
verboden je heupen te bewegen
je schouders en dijen
verboden hardop te lachen
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verboden plaatjes in de lucht te tekenen
met gezicht en handen
verboden te schreeuwen, of veel te praten
verboden te fluiten
op straat te zingen, te juichen,
hallelujah te roepen
dubbel te liggen van het lachen
op je knieèn te slaan
verboden levendige taal te spreken
verboden op je hurken te gaan zitten
je ogen van angst te laten rollen
of het belachelijke te bespotten
verboden te weten hoe je iemand
van bier tot gunter verrot kunt schelden
nikker is het bewegende hart
van de helderrode roos.
Onder verboden
ligt de nikkerroos.
4
Jij vertelt verhalen, mijn broer,
over zwarte mensen bij jou in de stad, hoe
`De nikkers je gewoon lastigvallen wanneer ze
daar zin in hebben', zeg je. Toch weet ik zeker
dat ze dat bij jou nooit deden.
Hij die jou altijd lastigviel
was onze blanke vader.
`Hij gooide je broer een paar keer tegen de muur',
zei mijn zuster.
`Als je iets verkeerds zei aan tafel:
knal — op je bek,' je deed het me eens voor,
de felle slag met de rug van de hand
van vaderlijk terrorisme.
Ik zie je lieve
roze mondje op kinderfoto's
nu zeg je dat je 'bang bent voor nikkers'.
Ergens geloof ik je niet.

0, ik weet dat jij je gevoelens hebt
en je minachting,
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maar ik geloof dat het een heel wit iemand is
en jou zeer nabij, die
de doorn in je tong heeft gestoken.
Ik weet nog dat je me vertelde toen we door de stad reden
hoe goed je de binnenkant van de gevangenis kent,
je bent er zelf drie of vier keer geweest.
`Hoe kan dat nou', vroeg ik,
le bent maar drie of vier keer bij hen geweest
in al die tijd.'
`En iedere keer', zei je, `wil Pa dat ik
met hem drink en dan drink ik teveel
en als ik hem naar huffs rijd
word ik aangehouden, omdat ik dronken achter het stuur zit.'
Goed, je leeft tenminste, maar
ben je ook vrij?
Jij was drieenvijftig jaar oud, mijn broer,
toen je me dit vertelde — en je vader vijfentachtig.
Aan jou werd het bordje `zondebok van de familie' vastgehaakt.
Hoewel ik lesbisch was, het `zwarte schaap', zoals jij het noemt.
Lees: zoiets als een nikker.
Jij was degene die moedig en sterk genoeg was
om stoere vent en dronkaard te spelen, degene
met vuil aan zijn handen
zodat de vrouwen schoon en geduldig
verdraagzame rechtschapen witte bloemen
konden zijn,
die Been verkeerde woorden zouden spreken,
gewoon te stom om de machinaties van
de mannenwereld te begrijpen.
Jij werd het meest geslagen, gestraft, gebrandmerkt,
overgeleverd aan de politie om je
een lesje te leren.
Geen wonder dat iedere vorm van haat
uit je mond lekt,
die probeert door de tralies van dove oren heen te breken.
Onze moeder is een witte roos
leeggebloed tot een geest.
Als ik zeg dat ze een geest is
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bedoel ik dat ze meestal op Venus leeft,
dat ze daar Lang geleden been vluchtte
Onze moeder heeft dove oren
voor wat ze niet wil Koren
en dat is bijna alles.
Als ik bij mijn moeder binnenga, zie ik dat haar kern
een zwarte haard van gekte is
zwart als de iris van haar oog.
Zwart als het gedroogde bloed in de hoek
van een kindermond, jouw bloemknop mond
mijn broer. Zwart als het bloed
dat mijn kinderkussen doorweekte
van uur tot bloedig uur als mijn
lichaam jankte om aandacht
via mijn neus.
Onze moeder is een Witte roos
leeggebloed tot een geest.
5
De vrouwen in onze familie worden beschouwd
als stom. Twee dagen luisteren naar mannen
die nikkermoppen tappen en schietverhalen vertellen,
of Indianenmoppen, potenverhalen en hoerenverhalen
maakt mij ook stom. Ik vertel niet dat ik nu
lesgeef. Je zegt dat jij Pa's `snelheid' erfde
en je zegt Iii niet' — Ik ben meer als Ma.
Omdat Ma zich, vooral tijdens bijeenkomsten,
in stille doofheid terugtrekt
(ze spreken niet tegen mensen op Venus)
ik vat het niet op als een compliment.
Niet in staat aan de spiegel te ontkomen
lach ik schamper.
Ik leef met angst.
De afdaling van mijn moeder naar gekte
naar verdoving
het blauwe waas in de iris van haar ogen
de bleekheid van haar gezicht, nevel van de dood
over haar emoties, de verlamming.
Haar weigering me te beschermen
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haar afwezigheid, de afwezigheid van haar uitdrukking
haar afwezigheid in haar wezen
mijn angst voor de bodemloos diepe
depressie in haar ogen
mijn moeder ontkent haar eigen wildheid, zoals wij
haar gruwelijkheid, haar verwaarlozing
haar wraakzuchtige straf ontkennen
ons collectieve geloof in haar onschuld.
De doorn van haar absolute wil
die me steeds doorboort
wanneer ik haar kern onbewaakt
binnenkom. Zoals zij hem stuurde —
een Stier om voor haar te brullen.
Zij stuurde mijn vader om in haar plaats
de kwelling uit te voeren.
Zij stuurde hem, zij zond mijn vader
om de kwelling in haar plaats uit te voeren.
Zij, mijn moeder, stuurde hem
(in haar afdaling naar afwezigheid)
om de kwelling uit te voeren
in haar plaats.
En hij legde zijn handen op mij maar ik vreesde niet
hij legde mij zijn boze gedachten op maar ik vreesde niet
en natuurlijk vreesde ik wel
maar ik voelde de vrees niet.
Ik voelde helemaal niets.
Dit is de erfenis van de Witte roos
die ik me Lang na mijn dood zal herinneren:
dat de geslagen kinderen hun kinderen slaan
dat alcohol `geestkracht' wordt genoemd
dat de vrouwen hun passiviteit aan hun
gezinnen schenken
als een zweep.
6
nikker is een sterk gevoel
alleen op de wereld
nikker is een zwarte haard van woede
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die je niet openlijk durft te tonen
nikker is de verboden hartstocht
die uit je neus stroomt
nikker is het elektrische middelpunt
van de emotionele roos
verboden begint met het hart gesloten
en met dichtgeknepen keel
verboden begint met platte verstilde buik
verboden te spugen en je kwade mening
openlijk te laten horen
verboden te rollen, een groot hart te hebben
en klein en krom te zijn
of Lang en recht
verboden meer te doen dan stiff te staan
begrijpend ergens voor staan,
te vallen
je gezicht naar de lachende hemel te wenden
en bijna te sterven
verboden te huilen
op straat te snikken of te snotteren
jammerend op de lieve wrede aarde te liggen
verboden het vlees te strelen, zelfs
ons eigen
verboden de gewone wildheid van het Leven
te leren kennen
onderdrukking begint met afgesloten heupen
en dichte geest
Nikker is de opgeslagen schat
van je eigen emoties
verboden uitdrukking
met natfluwelen zwarte hart
van de verlamde
roos, jou ontnomen vanaf het begin.
Onder de duim van verboden
klopt het nikkerhart.
1k weet nog dat mijn vader gokte,
hoe hij verloor;
zijn weidse gebaren, zijn grote rode neus.
Ik weet nog hoe hij zei
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het MOET lukken! het MOET lukken!
het MOET lukken! wanneer hij de kaarten neersmeet
ik herinner me hem als een clown.
Onze vader met de welkom-grijns.
Onze vader met de fantastische hoop.
Onze vader in elkaar gezakt in de deuropening.
1k herinner me zijn asgrauwe gezicht
als hij niets mee naar huffs bracht
niet eens een stomme teddybeer,
wanneer hij zichzelf verloor in het dobbelspel
van zijn eigen beslissingen.
1k weet nog hoe mijn vader lachte
en met zijn handen tekeningen maakte
in de lucht,
en huilde; en jij vertelt me dat hij
een glazen ruit intrapte
en meer dan eens naar de gevangenis
werd gesleept.
Nou ja, hij is tenminste
een dronkelap
ja dat is hij tenminste, tenminste
heeft onze vader hartstocht
of iets dat daarop lijkt. Zijn verstand komt terug
als hij nuchter is. Hij is er tenminste.
1k herinner me niet dat ik mijn moeder zag huilen
of gokken, zingen, razen en tieren.
1k weet nog, hoe haar lippen opeen
geknepen waren
en haar handen als bankschroeven geklemd
om de leuningen van haar als een gek schommelende
schommelstoel.
Onze moeder beheerst
en wordt beheerst.
7
Mijn eigen afdaling naar moedeloosheid
het blauwe waas in mijn moeders ogen
de bodemloze mist van moedeloosheid
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mijn afdaling naar de wond ervan.
Mijn eigen afdaling in de blauwe nevel
van mijn moeders starende blik
de afwezigheid van haar aanwezigheid
haar afwezigheid die ik vulde
toen ik erin viel
mijn afdaling in de doffe putten
van haar pupillen
ik viel eindeloos door het duister
de innerlijke wolk van mijn moeders eigen gekte
Niemand heeft mij ooit beroofd
en velen, ja velen hebben mij beroofd,
maar nooit ben ik beroofd
zoals dit mij beroofde
mijn eigen terugkerende verlamming
de macht van de blauwe mist
zijn greep op mijn hart
het gevoel te sterven, de onverschilligheid
dagenlang
de weken, de jaren gleden uit zichzelf
weg van het blauwe, wazige schild dat zich
mijn hart legde
afwezig van mijzelf, mijn doofheid,
afwezig van liefde
slechts opgeheven door een sprankje gemeenheid
een sprankje woede
de gemeenheid van mijn vader
de zweep van zijn stem
de zweep van zijn stem in de mijne
die door de verschrikkelijke stilte snijdt
waarmee ik zelf naar Venus afdaal
en die de leegte aan flarden scheurt
tot ik uiteindelijk een beetje ga bloeden,
enig gevoel krijg,
genoeg om door te gaan.
Ter bescherming mijn broer
zeg je me een geweer te nemen —
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wij zijn een familie met vele geweren
en het is waar, ik ben boos.
Maar wie wil je dat ik neerschiet, onze oude vader?
Mijn moeder omdat ze weigerde ons te beschermen
of werkelijk voor ons te zorgen?
moet ik haar gekte met een schot versplinteren?
Of zijn whiskyflessen,
voortdurend verborgen en oorzaak van strijd?
Wiens dood kan me bevrijden van
mijn eigen angstige stilte?
Wie kan ik neerschieten zodat mijn kindertijd terugkeert?
Ik ben bang voor geweld jegens mijn persoon.
1k ben nog banger om gek te worden, om me te voelen wegtrekken.
Ik ben het meest bang voor een levenslange kwelling.
Ik ben volslagen bang voor mijn eigen passiviteit.
Wie, behalve mijzelf, kan ik neerschieten om iets
van dit alles op te heff en?
8
Wat gebeurt er wanneer de vrouwen afstand doen van hun krachten,
en de rode roos laten gaan
slechts ten gunste van de Witte.
Wat gebeurt er wanneer de vrouwen de rode roos
van hartstocht laten gaan, en soldaat worden
in de linie van dunne lippen die afkeuren, zwijgen,
heupen zo stil alsof de ijzeren kuisheidsgordel
hen nog steeds omklemt.
Alsof de tijd van vuur iedereen
in Europa met een beetje bloed in haar aderen wegnam,
de overblijvenden met de as liet zitten,
de as van wat we ooit waren.
Wat gebeurt er wanneer vrouwen
proberen te regeren door geregeerd te worden
en door `goed' te zijn?
Onze moeder is niet goed
en ook geen engel.
Eigenlijk is ze slechts een complete vrouw
wanneer haar doornenstok
in de vette aarde is geplant.
Onze vader is niet slecht
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en geen duivel.
Eigenlijk is hij tamelijk menselijk
zonder de drang te slaan en te ruziên.
Als je de klappen, de arrogantie en de alcohol weglaat
zou onschuld te voorschijn komen
zoiets als een verborgen nikker.
Dit is de erfenis van de witte roos
die ik me Lang na mijn dood zal herinneren:
dat ze vuil onder de nagels verbergt
dat ze nagelvuil `nikker' noemt
dat ze denkt rozen te kunnen kweken zonder
vuile nagels.
Dat brengt me op de vrouwen.
Zie je die drie vrouwtjes op de foto —
zijn we niet rustig? zijn we niet aardig?
niks nikker op het plaatje,
tenzij je let op mijn pottenkleding
of het vreemde zwarte en zilveren Licht
achter de ogen van onze moeder
(de schaduw van de planeet Venus).
Of de woede van mijn zuster,
ze weigert edelmoedig te zijn
in het aangezicht van verwaarlozing.
Mijn moeder is een witte roos
leeggebloed tot een geest,
en achter de spookachtige nevel,
een visioen, achter de doofheid
klinken woorden van een andere planeet, eeuw, een ander ritme,
achter de gekte, pracht van de kosmos,
werkelijke geestkracht
en een veelheid van levens als veelkleurige bladeren,
die zich openvouwen.
9
Men waarschuwde onze moeder, zei mijn zuster,
voor een huwelijk met hem,
`iedereen zei het'. Hij was een gokker — een zuiplap,
een niksnut — iedereen wist het.
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Op oude foto's staan onze ouders als een ruw en onverschrokken
stel, zeker van zichzelf en hun superioriteit.
Mijn moeder geloofde dat ze zijn
monster kon temmen – ongelooflijke arrogantie.
Mijn moeder geloofde, dat ze haar
woede niet moest tonen
en hij stemde er hoffelijk mee in
het in haar plaats te doen.
Onze vader zonder geloof.
0 mijn broer, ik wil niet dat jij degene bent
die gewelddadig in mijn plaats is
0 mijn broer, ik kan het zelf
als er geweld moet zijn, ik kan gewelddadig zijn
of verkiezen het niet te zijn.
nikker is een zwarte haard van schepping
die je niet rechtstreeks durft
te onderzoeken
een moedige stem in je middenoor
geluidsgolven in het gat
in de ziel van Amerika
nikker is de verboden materie
die diep in de aarde kookt
nikker is het zwarte gat
van het niet-voorspelde
in de vleesetende roos, een glorieuze tuin
van het onbekende en onkenbare
het gevoel van `wie-weet-wat-er-nu-gaat-gebeuren'
nikker is het onverklaarde
en niet-verklaarbare
het onvoorspelbare, de plotselinge
overgave aan iets en alles is mogelijk,
de zeven worden elf of
de slangenogen gaan rollen
nikker is een handvol kaarten in het steegje
de zachte doordringende lyriek
in het huilen van een trombone
het sterke verlangen in je hart op
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zaterdagmiddag dat je de hele stad door volgt,
totdat je een beeldschone Venus ontmoet en
het ene moment verliefd op haar wordt,
het andere moment laat ze jou
verschrikkelijk vallen
nikker is een clownsgeest
die naast je loopt
of plagen die over continenten razen en snoeien,
snoeien, ons alien snoeien
een visioen dat het doel van je Leven beheerst
in de vorm van een zwart gat dat zich voor je opent
nikker is mijn eigen vrees
nikker is alles wat we niet hebben
steeds wanneer we denken dat we alles
onder controle hebben.
Onder de verbiedende/verboden ziel van Amerika
leeft de negerziel.
Mijn eigen afdaling naar beneden
om mijn geweld op to sporen
een blanke vrouw die haar diepten doorvorst
wanhopig zoekt naar haar verderflijkheden
Gewenst: dat al mijn eigen gewelddadigheden
weer tot mij komen
dat al mijn eigen gruweldaden
zich als stront voor mijn
deur ophopen
een hoop rozen in alle soorten.
Misschien zal ik sommige haten
maar ze zullen tenminste hier bij mij zijn,
ja dat zal ik dan tenminste hebben.
1k wil niet dat mijn gruwelen zonder mij
op straat lopen
gehuld in lompen, wonden en gekte
over de lichamen van mannen en vrouwen
met een lichte en donkere huid
wankelend door de straten van Berkeley
en de Upper West Side van Manhattan
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en over de brede boulevards van de hoofdstad,
ruiten intrappend
om de weegschaal van de zondelozen
met kwaad in evenwicht te brengen:
de aardige beleefde absoluut `kankervrije'
handen aan de aardige
beleefde tarwe-sandwiches
met niet al te veel calorieèn
en niet te veel insekticide
en niet te veel Vetsin
en een roos in een neutrale kleur – eentje maar
in een glas
op de tafel
0 mijn broer
de afdaling van onze familie
op zoek naar haar rozen
de wanhoop van onze ontkenning, ons zonder rozen zijn
het geheim van vuil en wat daaruit groeit
de haak van behoeften waaraan we hangen...

Vertaling: Eugenie Adney
Tekeningen: Arda Risselada

'Afdaling naar de rozen van de familie' is de vertaling van 'Descent to the Roses of the
Family'. Uit: Judy Grahn, The Queen of Swords. Beacon Press, Boston 1987.

66

de afdaling van judy grahn
INEKE VAN MOURIK

In Lust & Gratie nummer 13, lente 1987, publiceerden wij uit de
bundel The Work of a Common Woman van Judy Grahn het lange,
aangrijpende gedicht Ten vrouw praat met de dood'. In dit gedicht is
de invloed van orale tradities duidelijk merkbaar onder andere door
het gebruik van directe, alledaagse taal.
`Afdaling naar de rozen van de familie', het lange prozagedicht
dat wij in dit nummer afdrukken, heeft dezelfde kenmerken. Het is
een onderdeel van Judy Grahns The Queen of Swords. A play with
Poetic Myth. Dit boek is deel twee van een cyclus A Chronicle of
Queens.

In het eerste deel, The Queen of Wands, vertelt Grahn in haar
inleiding over de oorsprong van en inspiratie voor deze cyclus. Op een
dag krijgt zij een vertaling uit 1913 van een oud-Babylonisch kleitablet onder ogen: A Tablet of Lamentation dat verhaalt over een
koningin die wordt geroofd en wordt weggevoerd op een schip. Er
zijn meerdere verhalen over geroofde koninginnen, denk maar aan
Helena van Troje in de Ilias, en Grahn gaat op zoek naar deze
verhalen. Zij wil de namen weten van de geroofde koninginnen en zij
wil het motief voor de roof achterhalen. De koningin van het oudBabylonische tablet identificeert zij als de Queen of Wands (een van
de koninginnen uit de Tarot, een occult kaartspel). Zij refereert aan
Helena, die in andere tijden onder andere namen in andere mythen en
verhalen iedere keer weer opduikt. In de Keltische traditie is zij
Elaine, in sprookjes Cinderella, bij de Romeinen is zij Venus. In
Goethes Faust is zij nadrukkelijk aanwezig en ook in de moderne
literatuur duikt zij op. H.D., in Helen in Egypt, plaatst haar in een
haven waar zij oude occulte kennis kan bewaren. William Styron
situeert haar in zijn Sophie's Choice in nazi-Duitsland. Ook vinden we
haar terug bij Gertrude Stein in Dr. Faustus Lights the Lights.
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In The Queen of Swords, deel twee van de cyclus, grijpt Grahn
terug op nog oudere kleitabletten die aan het begin van de eeuw zijn
gevonden. Deze tabletten zijn afkomstig uit het oude Sumeriè en
dateren tenminste uit 3000 v.C. De godin die bier centraal staat is
Inanna (de latere Helena), de godin van hemel en aarde.
Een van de verhalen is Inanna's afdaling naar de onderwereld
waar zij wordt geconfronteerd met de daar heersende koningin
Ereshkigal (in de Tarot is zij de Queen of Swords), de godin van de
dood en de transformatie. Inanna heeft de bovenwereld verlaten en is
afgedaald naar de onderwereld om meer macht, en daarmee meer
welzijn voor haar steden, te verwerven. Zij moet door zeven poorten,
die worden bewaakt door een Wachter genaamd Neti. In het Sanskriet
betekent deze naam `niets'. Bij elk van de poorten moet Inanna een
van haar tekenen van macht afgeven. Bij de zevende poort wordt zij
door zeven onderwereldrechters, de Annunaki, berecht. Ereshkigal
laat haar `oog van de dood' op Inanna vallen en hangt haar als een
stuk vlees aan een haak. Inanna is dan, in een tocht die drie dagen en
drie nachten heeft geduurd, gereduceerd tot `niets'.
In de bovenwereld wordt op instigatie van Inanna's trouwe
bediende Ninshibur haar redding voorbereid. De vadergod Enki, god
van wijsheid en zoete wateren, verzamelt het vuil van onder zijn
nagels en maakt daaruit twee geslachtsloze schepsels, Kurgarra en
Galaturra die – gewapend met instructies om door middel van list
Ereshkigal in te palmen – naar de onderwereld gaan. Zij brengen
Inanna tot Leven en Ereshkigal staat haar toe naar de bovenwereld
terug te keren onder voorwaarde dat zij iemand naar beneden stuurt
om haar plaats in te nemen.
Inanna, die nu ook in het bezit is van het `oog van de dood', laat
het op haar partner, de stiergod Dumuzi, vallen. Maar voordat de
demonen hem mee naar beneden nemen, biedt Dumuzi's zuster
Geshtinanna aan, zijn plaats in de onderwereld voor de helft van de
tijd in te nemen. Ereshkigal accepteert deze overeenkomst.
Inanna heerst na haar tocht door de onderwereld met meer macht
over de bovenwereld. Het verhaal eindigt met Inanna's erkenning en
liefde voor de koningin van de onderwereld Ereshkigal: 'Holy Ereshhigal, sweet is your praise'.
In The Queen of Swords volgen wij het verhaal van Inanna op de

voet, maar Grahn situeert het in een moderne context. De onderwereld is een lesbische bar waar 'Nothing', de uitsmijter en vrouw achter
de bar is. De zeven rechters zijn 'Crow Dikes'. Het toneelstuk bestaat
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uit drie scenes in de bovenwereld en zeven die in de onderwereld
spelen.
Het tweede deel van het boek bevat twee gedichten die eveneens
zijn gebaseerd op de afdeling van Inanna. Een hiervan is `Afdaling
naar de rozen van de familie'. Het gedicht is een Lange open brief over
de ouders van de auteur (gezien als Dumuzi en Venus) aan haar broer
en waarin thema's als mishandeling, alcoholisme, waanzin en witte,
mannelijke superioriteit worden aangesneden.
Het beeld van de witte en rode rozen in het gedicht ref ereert aan
het verlies en de onderdrukking van vrouwelijke krachten (waaronder ook woede en agressie). In haar inleiding, waaruit ik dankbaar
heb geput, zegt Grahn: Ten gevolg van deze onderdrukking is het
terugtrekken van vrouwen in vormen van passieve waanzin, of van
mannen in stompzinnige wreedheid en zelfhaat; een ander gevolg is
de projectie van hartstochtelijke en mysterieuze krachten in andere
groepen mensen. In de beeldspraak van witte superioriteit, wordt
elke snort verboden kracht omkleed met het woord `nikker' en
geprojecteerd op werkelijke zwarte mensen. Vervolgens worden die
in een positie gedrukt waarin zij ook de last van de daarmee gepaard
gaande verachting en bestraffing moeten dragen en, o ironie van het
lot, eveneens de last van de complete onzichtbaarheid van hun eigen
persoon.'
`De afdeling naar de rozen van de familie' is een poètisch verhaal
waarin wordt verteld hoe de vicieuze cirkel van geweld en machteloosheid, die zich generaties Lang voortzet, kan worden doorbroken.
Want evenzeer als daarin een traditie bestaat, bestaat er een nog
oudere traditie in mythen, verhalen, sprookjes, waarin afdaling niet
gelijkstaat met dood, zinloos geweld, passiviteit en machteloosheid,
maar met dood, transformatie en het verwerven van nieuwe krachten.
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de dag van klein henkie
SJUUL DECKWITZ

Gisteren, 18 april, was het prachtig weer. De zon kwam niet
helemaal door een nevel been, en in een kwiek tempo strooide het
carillon van de Westerkerk zijn klanken over de stad. 'Allen die
willen te kap'ren varen, moeten mannen met baarden zijn...' neuriede
ik ergens van binnen, terwijl ik toch ook lag te huilen op het versleten
Perzische tapijt en de kat zijn pootjes waste naast mijn schokkende
hoofd.
Ik was verlaten, door wie – ach, wat doet dat ertoe? Ik zou een
fijne beschrijving kunnen geven van haar en van de sufferd waar ze
nu de liefdeswals mee wil doen, maar dat is natrappen en daar sta ik
boven. Ik bedoel, ze kan de pen niet zo vaardig hanteren als ik en dus
niks terugdoen. Laat het voldoende zijn te weten dat mijn twinkelende bon-mots, krachtige persoonlijkheid en brede aandacht haar niet
Langer boeiden. Ik was volledig overtuigd van mijn charmes, maar
onder mijn overmoedige neus zat ze met die sufferd in het café op de
hoek. Het is toch zo gevaarlijk, de indruk te wekken dat je alles wel
aan kan... de sufferd wekte die indruk niet, integendeel. De sufferd
riep maar dat ze niet zonder haar kon Leven en de aantrekkingskracht
van die uitroep was fataal.
Onderhand lag ik wel krachteloos te wenen, terwijl er genoeg te
doen was. Ik moest naar de wasserette en een lezing herzien en een
artikel afmaken en iedereen bellen en vertellen dat het uit was. Wat
doen andere mensen, die eerste dag dat je weer alleen staat? Ik draaide
me om (want ik lag voorover te huilen, in die super-weggeworpen
positie waarbij je ook met de vuisten op de grond kan slaan) en liet tot
me doordringen dat ik zesendertig jaar oud was. De kat staarde me
aan. Ineens, het was wonderlijk, hoorde ik een stem die zei: `Lul, ga
fietsen.'
Toen Pisuisse de beroemde actrice Fie Carelsen verliet, troostte
iemand haar met de woorden: `Laat maar zien wat hij aan jou verloren
heeft.' Ook ik zou dat laten zien, ik ging fietsen. En als ik het later
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grondig had laten zien, en ze kwam met hangende pootjes terug, nou
dan zei ik: 'Nee, ik heb al een ander.' Er komt immers altijd een ander.
Naast de meest vervuilde rivier blijven de perelaars bloeien.
Dat beeld van die vervuilde rivier bracht me op het idee, de
Amstel te volgen Tangs zijn kronkelende boorden. Ik pakte het
studieuze boek dat mij moest helpen de lezing te herzien en deed het in
een rugzakje.
Wat was het heerlijk om de stad uit te rijden. Amsterdam – de
liefde die me nooit in de steek laat. Ik kon alweer denken, want ik
bedacht meteen dat een stad me natuurlijk niet kon verlaten. Ik hield
zoveel van Amsterdam dat ik Amsterdam eeuwig trouw zou blijven.
Maar dat gaf ook een mooi gevoel.
Weteringschans, Frederiksplein, Amsteldijk. Mijn moeder kon zo
vertederd zeggen als ze door de stad liep: 'Kind, daar heb ik wat
voetstappen liggen.' En dan wees ze naar het Rokin of naar het
stoepje voor het atelier van de firma Essie de Vries in de Warmoesstraat. Ik was dol op mijn moeder en staarde dan even met haar stil
naar dat plaveisel.
Op de Amsteldijk liggen voetstappen van mijn moeder en mij
samen (want ergens beyond zich daar de geschenkenwinkel van
Douwe Egberts-vijf miljoen punten voor een robuuste koffiepot) maar
ook van mij allêen. Wat ben ik ongelukkig geweest op die Amsteldijk,
jong en ongelukkig. Hoewel ik nog steeds jong ben, maar minder jong
dan vijftien jaar geleden.
Zie je wel, zei ik tegen mezelf, het is heel goed dat je hier fietst.
Als je was blijven wenen op het tapijt, had je niet kunnen bedenken
dat alles vergankelijk is – ongeluk, vrouwen, zij komen en gaan en
ook je lieve moeder heeft het loodje gelegd. En jij? Jij fietst nog.
In de buurt van Zorgvlied, waar oma Hoedeman ligt en de vader
van Tanja Schuit, viel me op dat meer mensen alleen door het
landschap gingen. Op de fiets, in een bootje, wandelend, en een aantal
lag in het gras met een boek. De eerste echtparen hadden zich al aan
het water gezet, onder een vissersparasol /pluie, hij met een hengel en
zij met een breiwerkje.
Tegen het hek van Zorgvlied stond een dame in joggingpak de
beenspieren te rekken en een andere dame wandelde het hek uit met
een plastic tasje. Nu was het ook een mooie dag om een graf te gaan
verzorgen. Het leek wel, of er in die tas een voetbal zat, zoniet dan
wel een hoofd.
Ik ben van nature heel morbide. Ik sluit mijn ogen niet graag voor
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het feit, dat er graven geruimd worden. Was de dame geconfronteerd
met de ruiming van het haar zo dierbare graf en riep ze gegriefd: 'Hier
met dat hoofd, dat is het hoofd van mijn man'?
Moest dan alles teloorgaan, zelfs grafrust? Ja, alles moet teloor,
maar ik fietste voor mijn Leven – voor mijn geestelijke gezondheid. De
man van die dame lag dus rustig aangekleed onder de grond te
wachten, met hoofd, evenals oma Hoedeman en de vader van Tanja
Schuit.
Het was mijn plicht voort te gaan, en me met een positieve
grondhouding onder de mensen te begeven. Het risico dat de Heer mij
op de dag des Oordeels terzijde zou wuiven met de woorden `Ach, dat
is dat vrouwtje dat altijd liep te janken om mislukte liefdes' Wilde ik
niet nemen. Qua medemensen vielen de fietsers mij het meeste op,
omdat ik zelf ook fietste. Het waren bijna allemaal mannen en die
mannen vielen in twee groepen uiteen.
Er was de groep TERLENKA: grijze broek (te strak), zonnebril,
petje, beige jek, sandalen. De groep TERLENKA reed op een gewone
fiets, met geruite fietstas aan de bagagedrager. Hoewel ik een
positieve grondhouding nastreefde, dacht ik bij het zien van TERLENKA aan ooms die te hard in kinderen knijpen en zure chefs.
En er was de groep CORDUROY: flodderpantalon, coltrui, wildmoderne grijze lokken, fietshandschoenen. De groep CORDUROY reed
op de niet-tuttige sportfiets, ja, zelfs racefiets. Geen zonnebril. Allemaal blauwe oogjes! Ik schatte ze in op olijke reclamejongen en hupse
wetenschappelijk medewerker.
TERLENKA keek niet naar mij, hij wendde wel broeierig het hoofd
nu en dan, maar door die zonnebril kon je niet zien hoe de ogen
stonden. CORDUROY keek eerst uitbundig naar mijn T-shirt en dan
naar mijn fiets. Dit moesten, gezien hun leeftijd, allemaal vervroegd
uitgetreden werknemers zijn, prille zestigers, nog vol levenslust –
maar ja, was er nog een doel? Het is niet alleen de jeugd meer, die
Tangs de straat schuimt met een klein centje op zak.
Bij café Het Kalfje zat het terras vol blauwe blazers van beide
geslachten. De bolle geluiden die er uit kwamen waren heel erg en ik
kon dus maar een kopje kof fie drinken en slechts vijftien minuten in
het studieuze boek kijken. Toch waren het mensen, met Teed en goede
eigenschappen en families en geheime zonden. Mijn vriendin Mary
Verver is net als ik ook heel gevoelig voor mensentypen. In de tram
bijvoorbeeld zou ze het naast een bolle blazer niet uithouden, dan
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moet ze een ander plekje. De stinkende clochard waar niemand naast
wil zitten deert haar niet.
Ik voegde me maar weer in de stroom vervroegd uitgetreden
mannen en genoot van het landschap. Genoten zij ook? Af en toe zag
ik een TERLENKA op een bankje zitten.
Er was iets in hun maintien, iets verborgens, iets loerends, alsof
ze overwogen iemand een rotje tussen de wielen te gooien. De fietstas
aan de stevige fiets gaf duidelijk een antwoord op de vraag `zijn deze
heren gehuwd'. Ja, zij waren gehuwd met dames die collectief
dachten `opgeruimd staat netjes' en nu zorgeloos door de supermarkt
wandelden.
De aandacht die de CORDUROYS zo openlijk aan mij en mijn fiets
besteedden deed me wel goed – aandacht is aandacht.
Maar door hun zwierige en flodderige aspect zag ik niet zozeer
een huisvrouw op de achtergrond. Gescheiden vrije jongens waren
het, met misschien al wel twee gezinslevens achter zich, op zoek naar
een `vriendin' of in het bezit van een `vriendin' en in staat om
desnoods een derde gezinsleven op poten te zetten.
Wat een wereld – maar toch, een wereld. Lentebries, Jong vee,
oude knapen op dunne bandjes en zon over de rivier.
Daar waar het landschap wat kalmer werd – minder volk, meer
boerderijen – viel me op dat er her en der naast dure wagens
jongeheren lagen op een handdoekje. De TERLENKA fietste er Tangs en
Tangs en nog eens langs.
Eindelijk, bij een bosschage, zag ik een summier geklede jongeheer heel Tang plassen. Misschien hoefde hij allang niet meer te
plassen, maar hij hield nog wel zijn deel in de hand. Nou Wilde ik het
weten ook. Ik ging op een bankje zitten en wachtte af. De zoveelste
TERLENKA liet zich snel zien. Hij legde zijn fiets zorgvuldig in het gras
(met de fietstaskant naar boven) en begon een vriendelijke conversatie. Althans, hij wees al babbelend naar de zon en het water en
verdween met de jongeheer in het bosschage. Ik had alle tijd. Vooral
het afscheid dat deze twee personen van elkaar moesten nemen
intrigeerde me. Een opgestoken hand en `nou, doei'?
Tijdens dit speurwerk, dat zeker 'human interest' genoemd kon
worden, fietste een CORDUROY drie maal Tangs mijn bankje met een
opgewekt `goedemiddag'. Natuurlijk! Al voortwielende was ik zogezegd een bewegend doel, zittend kon ik aangesproken worden. Ik
hoefde maar terug te groeten en dan – ja, wat dan. Zelfs een
CORDUROY weet, dat dames niet zomaar de bosjes in gaan.
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Een stukje verder rijden en dan een terrasje, dat zou zo'n CORDUeen machtig mooi plan vinden. 1k werd erg kwaad. ix kon
niemand nemen, in dit landschap van gepensioneerde ontrouw. Hun
leeftijd was geen bezwaar (daar ben ik nooit kinderachtig in geweest)
maar het geslacht wel. En ik dan? En ik dan? Zo donderde het door
mijn hele wezen. Mijn fiets is een heel lieve jongen en ik heb hem toen
vreselijk behandeld – van de ene versnelling in de andere ging het,
voortjakkerend langs de landelijke schoonheid.
Waar waren de gepensioneerde tribaden met hun racefiets – hee,
daar had nou niemand antwoord op. Nou, ik wel (hup, weer in zijn
twee) – het was een uitgesproken geval van Klein Henkie die de kop
opstak en de heren langs de weilanden voortstuwde. Klein Henkie is
de benaming die een vriendin van me gaf aan dat deel van de man
waar hij zo vaak achteraan loopt en zo trots op is. Gepensioneerde
tribaden hebben geen Klein Henkie, daarom blijven ze thuis met een
kruiswoordraadsel en een fijne natuurdocumentaire van de BBC op de
video.
Maar mochten er dames zijn, die dus op oudere heren vallen, dan
is het traject Amsterdam-Ouderkerk-Abcoude DE omgeving om er
eentje to vinden. Wat ik nodig had, was Mary Verver. Ze zou het
vervelend vinden als ze het nieuws hoorde van een ander. 'Mary, het
is uit', ging ik zeggen en dan mocht ik het hele verhaal vertellen aan
een sympathiek oor. En Mary zou zeggen dat die vrouw mij nooit
waard was geweest – vol plaatsvervangende verontwaardiging. En
Mary zou zeggen dat ik sterk moest zijn, en mezelf hoog houden.
Reken maar van yes – had ik al niet een hele dag zOnder haar VOLOP
ROY

GELEEFD?
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het gala der heldinnen

op zoek Haar de verloren tijd
de stem van marguerite yourcenar
het heldinnengevoel

Op 7 juni j.l. organiseerde boekhandel De Verloren
Tijd/Stichting Perdu in theater Odeon in Amsterdam Het
Gala der Heldinnen vanwege haar vijfjarig bestaan. Tijdens
Het Gala der Heldinnen presenteerde een groot aantal
feministische critica's en schrijfsters (Marita Mathijsen, Ida
Boelhouwer, Margret Briigmann, Doro Franck, Gerda
Meijerink, Camille Mortagne, Annelies Passchier, Annet
Planten, Anna Tilroe, Lucie Th. Vermij, Bernadette de Wit,
Mieke Taat, Ineke van Mourik, Elma van Haren en Maaike
Meijer) haar heldin. In Surplus 8, juli/augustus 1989
verschenen reeds vier bijdragen. De heldinnen van Ineke
van Mourik, Mieke Taat en Maaike Meijer vindt u in de
hierna volgende toespraken.
`Ja, heldinnen, kom daar nog eens om.'
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op zoek naar de verloren kid
INEKE VAN MOURIK

Parijs, 24 april 1981. Ik maak mijn zoveelste pelgrimstocht naar
Parijs. Sinds mijn ontdekking van de lesbische Parijse subcultuur
bekijk ik de stad met andere ogen. Het Louvre, de Notre Dame, het
Musk Rodin, de Tuilerieên, Montmartre, de Hallen en de Eifeltoren
worden banale reisgidsattracties nu ik toegang heb gekregen tot
informatie die in geen enkele reisgids staat vermeld: het bestaan van
een bloeiende literaire en culturele dameswereld op de linkeroever
aan het begin van de eeuw.'
Het is ochtend en er waait een frisse lentewind als ik mij op weg
begeef naar Shakespeare & Company, de boekhandel die nu op een
andere plek staat, maar die nog herinnert aan Sylvia Beach, collegaboekhandelaar, die in 1919 haar Engelstalige boekhandel Shakespeare & Company opende in de rue de l'Odeon tegenover de
boekhandel van haar levensgezellin Adrienne Monnier.
Om elf uur sta ik samen met fotografe en kamerfilosofe Mirjam
van Hemert voor de deur en vind hem evenals een vorige keer
gesloten. Er komt een jongen aanlopen die zegt dat hij de zaak over
een kwartiertje opent. We drinken koffie in een café met uitzicht op
de Notre Dame. De boekenstalletjes Tangs de Seine gaan langzaamaan
open. Het Parijs van de boeken ontwaakt laat.
Shakespeare & Co. is gevestigd in een zeer oud pand. In de Winkel
bevinden zich nog boeken uit de voorraad van Sylvia Beach. Ik hoop
sporen te ontdekken van een cultuur die in het hedendaagse Parijs niet
meer te vinden is. Een handjevol lesbiennes waaronder Monique
Wittig, een handjevol feministes waaronder de beroemde Simone de
Beauvoir, voor mij ontoegankelijke academische dames als Luce
Irigaray en de PsychoPo-maffia van Editions des Femmes vormen nu
de Parijse vrouwencultuur. Haat, nijd, cerebraal gekijf en juridische
schermutselingen voeren daar de boventoon.
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Als ik de winkel binnentreed, kom ik in mijn eigen droomboekwinkel. De ruimte is laag en de zoldering bestaat uit dikke, onregelmatige balken. Overal zijn hoeken, nissen, planken, plankjes en
tafeltjes waarin en waarop boeken liggen opgetast. Wie hier een
geschikt boek vindt, heeft het zelf ontdekt na een Lange speurtocht.
Snel kopen is er niet bij. Wie binnentreedt weet, voelt dat het boek dat
je Leven zal veranderen hier ergens ligt maar dat je er moeite voor zult
moeten doen om het op te graven.
Achter in de boekwinkel loopt een smalle houten trap naar
boven. In de drie kleine vertrekken op de bovenverdieping liggen de
Engelstalige antiquarische boeken tot het plafond opgestapeld. Ik kijk
rond en probeer een spoor te vinden van Sylvia Beach en de Karen
maar het stof verbergt andere zaken. Overal staan bedden die als sofa
worden gebruikt en sofa's die als bedden worden gebruikt. Achter
een gordijn zie ik rugzakken liggen. Er hangen enkele foto's van
schrijvers waaronder James Joyce en de ijdeltuit Anais Nin.
Waar zijn de dames? Waar zijn Gertrude Stein, Nathalie Barney,
Renee Vivien, Bryher, Mina Loy, Colette, Janet Flanner, Djuna
Barnes, H.D., Solita Solano, Nancy Cunard, Romaine Brooks, Kay
Boyle, Dolly Wilde en al die anderen? Kay Boyle leeft nog, maar de
rest lijkt al te zijn weggezakt in het moeras der vergetelheid. Ik begin
aan hun bestaan te twijfelen. Of zoek ik op de verkeerde plek?
De naam van de boekhandel van Sylvia Beach en Naar boeken zijn
overgenomen door een Amerikaanse heer Whitman, die zijn landgenoten in de winkel onderdak biedt op de bedden en sofa's die boven
tussen de boekenkasten staan. \TO& tienen moeten zij het bed verlaten. Een enkeling blijft nog wat rondhangen. In een fauteuil zit een
jongen onderuitgezakt. Weet hij wel waar hij zit? Misschien is die
stoel wel van Sylvia Beach geweest en is het boek dat hij zo
nonchalant doorbladert wel aangeraakt door Gertrude Stein! 0, die
Amerikanen! Waar je hen ook neerzet, ze voelen zich overal meteen
thuis. Of je deze jongen nu ziet in de stofvrije, hygienisch verantwoorde, supermoderne lichte keuken van zijn ouderlijk huffs in Milwaukee
of hier in dit stoffige, antieke, donkere heiligdom in Parijs, het maakt
geen verschil.
Mijn zenuwen slaan op mijn blaas en ik vraag de jongen of er een
w.c. is. Hij wijst op een deurtje en even later sta ik in een snort kast op
een Frans toilet. Het is er stikdonker, vreselijk benauwd en het stinkt.
Op de tast plaats ik mijn voeten op de twee voetstappen en laat mijn
broek zakken. Hier sta ik nu op een historische plek, het zweet gutst
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van mijn voorhoofd, ik heb mijn billen naar achteren gestoken en
moet uitkijken dat ik niet op mijn broek plas of vreselijk lawaai maak,
want Sylvia Beach en haar klantenvrienden zitten op gehoorsaf stand.
0, was ik maar een jongen, want w.c.-bezoek is in Frankrijk in
travestie bijkans onmogelijk.
Bevrijd en verlicht nestel ik mij op een uitgezakte divan en ga
verder met het inspecteren van de kasten. Mijn handen zijn vies van al
het stof en jeuken om hier eens flink de stofdoek te laten wapperen en
de erfenis van Sylvia Beach in ere te herstellen. Ineens heb ik een dik
boek in handen: Directory of Americans in Paris 1931. Het boek is
verdeeld in een algemeen gedeelte met een alfabetische namenlijst en
een gedeelte waarin instellingen en bedrijven alfabetisch zijn geordend. Mijn handen trillen als ik in het algemene gedeelte enkele
namen opzoek. Ik ben bang dat ze er toch niet in zullen staan. Maar
daar zijn ze: Miss Nathalie Barney, 20 rue Jacob, Miss Gertrude Stein,
writer, 27 rue de Fleurus. Miss Alice Toklas staat er niet in, zoals elke
echtgenote ook nooit in het telefoonboek is te vinden.
Nu weet ik dat zij bestaan, hebben bestaan. Het simpele lezen van
hun namen in deze Directory heeft hun levens voor mij meer naar het
heden gehaald dan Welke biografie ook.
Ook aan die andere eigenaardige gewoonte, de doden tot Leven
wekken door hun graven te gaan bezoeken, kan ik niet ontsnappen.
Na het bezoek aan Shakespeare & Co. begeven wij ons op weg naar
het Cimetiêre de Passy, het kerkhof waar Nathalie Barney en Renee
Vivien hun laatste rustplaats hebben gevonden. We stappen een halte
te vroeg uit de metro en lopen richting Place du Trocadero. Voor ons
loopt een beer die of en toe omkijkt. Hij is gekleed in een geruit jasje en
heeft een geruit hoedje op. Hij heeft iets weg van een Engelsman. Hij
kijkt weer om, het is duidelijk dat hij ons wil helpen, ook al is het
eveneens duidelijk dat wij met behulp van de kaart het best zonder
zijn galanterie kunnen stellen. Wij moeten zijn beleefd aangeboden
diensten aanvaarden. Hij wijst ons de richting van het kerkhof en
loopt verder. Dan staat hij plotseling stil en vraagt: 'Vous etes des
Allemandes?'
`Non,' zeggen wij, 'nous sommes des Hollandaises."0, excusezmoi, mesdames.'
Wij zien het kerkhof liggen en steken de weg over richting
ingang. Ineens klinkt er een luide stem achter ons, het is de Franse
gentleman: 'Der Eingang ist dort, da miissen sie kin.' Hij wijst driftig
in de richting waarin wij al lopen. Mijn klomp breekt. 'Vous etes des
Allemandes?'
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Bij de ingang van het kerkhof staat een bloemenstal en ik koop bij
de stijve mijnheer een rode roos. 'C'est un present?' vraagt hij. Ik zeg
ja en hij begint zeer omstandig de roos in to pakken. Twee lagen
vloeipapier worden rond de roos gewikkeld en met spelden vastgemaakt. Onderaan wordt nog een randje gekleurd folie aangebracht.
Mirjam kijkt erg verwonderd maar ik ben zeer ingenomen met de
zorg waarmee de man de bloem omringt. De bloemenheer kijkt
enigszins verbaasd als wij het kerkhof binnengaan. C'est un present.
Maar voor wie? Voor de heldin en spil van de lesbische subcultuur, de
polygame Nathalie Barney? Of voor de tragisch-romantische antiheldin Renee Vivien?
We lopen het kerkhof op. Een groepje buitenlandse werklieden,
belast met het onderhoud van deze plek en voorafgegaan door een
eenarmige man in een blauw pak, loopt voor ons uit. Meteen rechts
bevindt zich de elegante, bescheiden grafkapel van Renee Vivien. In
het ijzeren hek dat het kapelletje afsluit, hangt een bosje bloemen. We
kijken naar binnen. Op een snort altaartje staat een foto van Renee
Vivien met ernaast een vaasje met bloemen. Wij stellen ons voor hoe
een fan van Vivien een speciale stok met klem heeft ontworpen
waarmee zij door het hekwerk heen het tuiltje naast de foto kan
zetten. Op de zijkant van de kapel staat het door Vivien zelf vervaardigde grafschrift:
Voici la porte d'oil je sors...
0 mes roses et mes spines!
Qu'importe l'autrefois? Je dors
En songeant aux choses divines...
Voici donc mon dine ravie,
Car elle s'apaise et s'endort
Ayant, pour l'amour de la Mort,
Pardonne ce crime: la Vie.'
Ik zeg tegen Mirjam dat ik mijn roos toch liever aan de meer
levenlustige Barney wil schenken. Terwip Mirjam uitgebreid het graf
van Vivien fotografeert, zoek ik het graf van Nathalie Barney dat
volgens vriendinneninformatie vlakbij dat van Naar ex-geliefde moet
liggen. Het Cimetiêre de Passy is vrij klein, de grafzerken en de
kapellen liggen dicht op elkaar. Er is nauwelijks groen. Het is een
ommuurd stadje in een grote stad.
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Ik stuit op een enorme grafkapel, een snort basiliek in het hart
van het stadje. Zelfs na de dood nog onbescheiden en ik vraag mij of
wie deze kapel toebehoort. Vast een man, denk ik bevooroordeeld en
tot mijn grote verbazing blijkt het de grafkapel van Marie Bashkirtsjeff (1860-1884) te zijn. De kapel ziet er aan de voorzijde ontoegankelijk uit. Ik loop er omheen om te kijken of er ergens een deur of raam
zit. Aan de zijkant bevindt zich een deur. Vanwege het scherpe
zonlicht en het vele stof kan ik nauwelijks door de ruitjes in de deur
kijken. Ik ga dichterbij staan, houd mijn hand boven mijn ogen om het
Licht te weren en kijk naar binnen. Ik zie een kale, lugubere ruimte. Ik
zou er dood nog niet in willen liggen. Vanaf de deur lopen twee
marmeren muurtjes een eindje de ruimte in. Op de grond liggen
bladeren, zand, stof en andere ondefinieerbare vuiligheid. Aan het
eind, haast tegen de muur, staat een groot altaar waarover een dik
kleed ligt dat is vergaan en verkleurd tot een papperige grijze massa.
Het geheel lijkt op een lijk in ontbinding. Het morbide karakter van
het interieur wordt versterkt door een enorm schilderij achter het
altaar. Een bleke vrouw zit half geknield in een landschap. Achter
haar staat een mansfiguur met een eveneens zeer bleek gezicht en
duistere ogen, gehuld in een donkere mantel. Is het de dood? Onderaan het schilderij zie ik de initialen M.B.
Als dit na de dood met je gebeurt, kun je net zo goed niet
doodgaan. Ik klem de rode roos vaster in mijn hand. Ik ben tot op het
bot verkild en loop terug naar het vriendelijke kapelletje van Vivien.
Het is Mirjam gelukt haar fototoestel door het hekwerk te wringen en
het interieur te fotograferen. Ik laat haar de monsterlijke grafkapel
zien en daarna zoeken wij weer vergeefs naar Barney. Uiteindelijk
brengt de eenarmige opzichter ons naar het graf.
Zo extravert, zo levenslustig en hedonistisch als haar Leven was,
zo sober en eenvoudig is de grafsteen waaronder het lichaam van
Nathalie Barney en dat van haar zuster begraven liggen. Geen
graf schrift, geen versiering, alleen de twee namen. Op het graf ligt
een omgevallen bloempot met verflenste bloemen. Ik haal hem eraf en
leg mijn roos neer.
Ineens staat er een meisje naast ons. Zij werpt een blik op de
naam, loopt weg en keert even later terug met een meisje aan haar
zijde dat twee motorhelmen draagt. Heel verlegen staan zij naast ons
en ik durf hen ook niet aan te spreken; bang om iets banaals te zeggen.
We weten toch wel waarom wij daar staan. Uiteindelijk vraag ik hen
of zij het graf van Vivien al hebben gezien. Ik wijs hen de weg en
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betreur het nu dat ik geen roos voor Renee Vivien bij mij had.
Terwijl ik op een andere grafzerk zit, fotografeert Mirjam de
marmeren Steen van Nathalie Barney. Foto's zijn ineens niet meer
nodig. 1k weet het nu zeker. Er zwerven zoekende meisjes tussen de
graven. De lesbische subcultuur heeft bestaan, er zijn boeken en
opgeschreven namen. Zoals zij hebben bestaan, bestaan wij. Wij
schrijven geschiedenis, onze namen staan in het telefoonboek en later
krijgen wij een mooi graf. Er zullen altijd meisjes over de kerkhoven
zwerven en bloemen op onze graven leggen. Kerkhoven van het
verleden, kerkhoven van het heden.
Een geschiedenis van heldinnen.

Noten
1. Zie onder andere: Shari Benstock, Women of the Left Bank. Paris 1900-1940. Virago
Press, Londen 1987.
2. Ziehier de poort waardoor ik naar buiten treed.../ 0 mijn rozen en mijn doornen!/
Wat doet vroeger ertoe? Ik slaap/ terwip ik mijmer over goddelijke zaken...
Ziehier derhalve mijn verrukte ziel,/ want zij is tot rust gebracht en ingeslapen/
omdat zij uit liefde voor de Dood/ deze misdaad, het Leven, heeft vergeven. (vert.
IvM).
Dit artikel is een uitgebreide versie van de gehouden toespraak. Opgedragen aan
Vivien-vorser Virginie Sanders.
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1

Adrienne Monnier in hear boekwinkel. Parijs, 1936. Foto: Gisèle Freund
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de stem van marguerite yourcenar
MIEKE TAAT

Op dit verjaarsfeest van De Verloren Tijd wil ik u de stem van
Marguerite Yourcenar niet onthouden. Zij was immers bij uitstek de
verloren tijd toegewijd... Overigens, van het landschap dat wij verleden noemen heeft Yourcenar een zone pas vlak voor haar dood
ontsloten: in haar laatste, postuum verschenen boek Quoi? L'Eternite
heeft zij met de beschrijving van haar vaders leven na haar moeders
overlijden in het kraambed, eindelijk flarden herinnering met haar
eigen, meer persoonlijke verloren tijd verweven: haar kinderjaren.
Nu vanavond op de verjaarstaart van 1'Enfant Perdu het aandoenlijke aantal van vijf kaarsjes brandt, leek het mij toepasselijk uit dat
laatste boek enkele bladzijden voor te lezen die ik voor deze gelegenheid heb vertaald.'
Ik stel voor dat we met Marguerite Yourcenar zo'n tien minuten
Lang teruggaan naar een verloren tijd, toen zij ongeveer even oud was
als Perdu nu en het kindermeisje Barbara het brandpunt van haar
leven vormde, haar eerste en zeer dierbare Heldin.
`Barbe kleedde zich goed, op een manier die het midden hield tussen
het kamermeisje van nette huize dat een dag vrijaf heeft en de Vrouw
van de Wereld die onopvallend over straat wenst te gaan. Ik hield veel
van haar. Zij was het, vertelde men, die mij m'n eerste bad gegeven
had; hoe dan ook, zij waste me nog altijd elke dag, droogde mij af,
wreef me met talkpoeder in, hielp mij bij het aankleden, en nam mij
mee uit wandelen in de stad, waarbij ze mij, althans in mijn zeer jonge
jaren, als een hondje aan een lijn hield, dankzij een riempje dat om mijn
arm gebonden werd. Die wandelingen in de frisse lucht werden
trouwens vaak omgezet in een bezoek aan de grote warenhuizen,
waar Barbe altijd, als bij toeval, heren die zij kende tegenkwam en de
ochtend eindigde in een patisserie.
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In mijn kleine kindertijd had zij mij die onbewust sensuele
hartstocht toegedragen, die veel vrouwen voor kleine kleuters koesteren. Ik herinner mij dat ik, zo'n drie jaar oud, wel uit mijn traliebedje
werd getild en mijn lichaam helemaal bedekt werd met warme kussen
die de mij nog onbekende contouren ervan tekenden, en mij als het
ware een vorm gaven. Ik geloof in de aangeboren seksualiteit van
kinderen, maar het gevoel dat deze aanrakingen gaven was nog niet
erotisch geladen; mijn zinnen waren nog niet uitgebot. Later stopten
deze onstuimigheden, maar de liefdevolle zoenen waren niet zeldzaam. Het waren zo ongeveer de enige die ik ontving, die van tante
Jeanne daargelaten (maar zij was er niet vaak) en afgezien van de zeer
toegenegen, dock tevens nogal geroutineerde kus van de Franse vader
die Michel nu eenmaal was, wanneer hij zich 's avonds naar de kleine
meid toeboog voor de rituele nachtzoen.
Barbe had zeker charme. Het is mogelijk dat er tussen haar en
Michel enkele vleselijke contacten zijn geweest in de eerste tijd van
eenzaamheid die het weduwnaarschap met zich meebracht, ook al
keek Michel neer op liefdesrelaties met ondergeschikten. In elk geval
was Barbe verstandig genoeg om niet te fantaseren over de rol van
maitresse. Maar haar belangstelling voor mannen en het verlangen
iets toe te voegen aan haar salaris dat toch zeer ruim was, brachten
haar op het idee rendez-voushuizen te bezoeken, in het Vorstendom,
in Parijs – wanneer wij daar het winterseizoen doorbrachten – en
sours in Brussel.
Het was de tijd dat bioscopen zich snel in aantal uitbreidden. Dus
wanneer wij verondersteld worden 's middags bij mooi weer een
wandeling te maken, schuift Barbe naast mij op een parterre-zitplaats, maar laat mij, zodra het donker wordt, alleen met de raad mij
erg zoet te houden: voor het einde van de filmvoorstelling zal zij me
weer komen ophalen. Het kind is niet bang aangelegd. Een gebarsten
piano stort klanken uit die allemaal Bender lijken; je kunt alleen de
tonen die heel snel gaan onderscheiden, want dan galoppeert er een
paard; plechtige akkoorden die aankondigen dat er iets droevigs gaat
gebeuren en de hele zachte tonen die een maanlichteffect op het Witte
doek begeleiden.
Ik dommel wat, yang van tijd tot tijd een glimp op van het
spierwitte gezicht van Mlle Robine, de ster van dat moment, naar
adem snakkend onder de boeketten die haar bed bedelven, of het
gezicht van Mme Sarah Bernard in Elisabethaans kostuum, dat mij
zo'n angst aanjaagt dat die nacht het waaklampje in mijn kamer moet
blijven branden.
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Maar Barbe kwam altijd terug op het beloofde uur. En thuis
instrueerde ze mij hoe ik mijn vader moest uitleggen wat ik die dag
gedaan had, als hij op de gedachte zou komen ernaar te vragen. Soms
raakte ik in de war en sloeg mijn blik op naar Barbe, om er zeker van
te zijn dat mijn verhaal met het hare klopte. Die vragende, verlegen
blikken maakten dat Michel een of andere leugen vermoedde. Hij
veronderstelde, ten onrechte, dat Barbe mij slecht behandelde, of mij
althans bedreigde, om mij te dwingen de waarheid te verbergen. In
feite heb ik mijn hele Leven min of meer de neiging gehad, op
momenten van aarzeling, een vragende blik op mijn metgezellen te
richten om zeker te zijn van hun instemming. Jets anders dan een
enigszins ongerust vertrouwen hield die blik niet in.
De bioscooptruc was echter riskant. De ouvreuse (met wie Barbe
overigens zeer waarschijnlijk samenspande) of eerder nog een of
ander medelijdende dame in de zaal zou zich hebben kunnen ontfermen over dat alleen gelaten kleine kind, om nog maar niet te spreken
van dat personage uit de moderne griezelroman, de perverse kinderlokker. Barbe verkoos een eenvoudiger oplossing: ze nam mij mee
naar het bordeel. Ik werd in de salon geinstalleerd. Ik voelde mij daar
heel plezierig. Die dikke mijnheren met hun horlogekettingen waarin
steentjes glinsterden, die mevrouwen met hun meestal openvallende
peignoirs deden mij erg denken aan de grote mensen in de bediendenkamer thuis. Het leek wel alsof die dames en heren ontroerd in mij een
symbool van de kinderlijke onschuld terugvonden. Op een dag zelfs
werd ik boven op de tafel gezet en verzocht men mij iets te zingen of
op te zeggen. Zingen kon ik niet, wel kende ik stukjes gedicht uit mijn
hoofd die Michel als eerste leesles voor mij in een dik schrift had
geschreven. "Wie gaat met een Licht in zijn hand... Wanneer de
pelikaan, moe van 't Lange reizen... Zo zuiver dat een zucht naar God
opstijgt, nergens zO vrij..." Mijn luisteraars hadden ongetwijfeld nog
nooit zoiets gehoord, maar het is niet erg waarschijnlijk dat zij iets
van mijn geprevel konden verstaan. Barbe kwam weer tevoorschijn,
met haar hoed op en haar handschoenen aan, en nam mij mee, met een
groet naar het gezelschap. Deze bezoekjes herhaalden zich slechts
twee of drie maal, maar verklikkers zijn er altijd, en vooral verkliksters.
Michel ontving de anonieme brief toen wij op het landgoed
"Mont-Noir" verbleven. Daar ging het anders toe sinds het verscheiden van Noêmi. 2 Michel ontving er die week zijn maitresse van dat
moment, die Liane die wij reeds de rol van interim hebben zien spelen,
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mijn halfbroer die van plan was te gaan trouwen — een huwelijk dat
Michel goed uitkwam omdat hij meende daardoor definitief van die
dwarsligger bevrijd te zijn — de nogal zwaarmoedige verloofde die
vergezeld was van haar nogal lacherige moeder, en enkele andere
personen van wie ik niets wist. Al deze lieden waren van mening dat
Barbe ontslagen diende te worden. Michel zelf had het bordeelbezoek
niet tragisch opgevat: niettemin waren dat geen gewoonten die men
bij een kindermeisje mocht aanmoedigen. Hij liet zijn gasten hun
complot smeden, misschien uit een lafheid die bij deze rechtschapen
man niet onverenigbaar was met moed, of misschien vanwege die
curieuze kern van onverschilligheid die ik elders al aan de orde heb
gesteld. Men deelde mij mee dat wij de volgende morgen vroeg
vertrekken zouden voor een lange dagtocht. Het gezelschap propte
zich in twee wagens. Ik was een beetje verbaasd dat Barbe niet met
ons meeging, maar men verzekerde mij dat zij zich weldra bij ons zou
voegen.
Hoe die dag verliep weet ik niet meer. 's Avonds keerde men naar
huffs terug. Al bij de buitendeur riep ik Barbe, ik rende de trap op naar
de koepelkamer; haar bed, niet ver van het mijne, was opgemaakt;
nergens zag ik haar spullen. Ik zette het op een rennen telkens weer
op mijn passen terugkerend, mijn hoofd stotend tegen de met sombere
etsen behangen muren van de bochtige gang; ik viel tenslotte het
appartement van Noemi binnen, waar Michel onlangs zijn intrek had
genomen. Hij pakte mijn hand en legde mij uit dat Barbe was
teruggeroepen door haar familie, tussen Hasselt en Maastricht, waar
zij misschien wel maanden zou blijven. Hij zei ook dat ik niet zo hard
moest huilen. De dagen daarna stuurde ik briefkaarten vol spelfouten
aan Barbe, met de vraag of ze terugkwam. Zij antwoordde pas na
lange tijd met een lief briefje waarin zij mij aankondigde dat ze zou
gaan trouwen met een Boer uit Hasselt.
Ik was gewend geraakt aan haar af wezigheid, maar een enorm
gewicht drukte op me: ze hadden tegen mij gelogen. Ik schonk
voortaan nooit meer helemaal mijn vertrouwen aan iemand, zelfs niet
aan Michel. Deze heeft mij jaren later verteld dat hij bang was dat ik,
als opgroeiend kind, de pretentieus nonchalante Stijl zou overnemen
die Barbe zich langzamerhand had aangemeten, en dat ik het timbre
van haar stem zou gaan imiteren, die sours iets vulgairs had. Nog later
bekende hij mij dat Barbe en Cesar 3 minnaars waren geworden, wat
hem de vrees had ingeboezemd dat zich onder mijn ogen, in de
koepelkamer erotische scenes zouden kunnen afspelen. Enige afgunst
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jegens die mooie welgebouwde jongeman was misschien niet vreemd
aan deze bezorgdheid.
In feite heb ik van de avonden in de koepelkamer met Barbe een
plechtig beeld bewaard, dat totaal los stond van haar gedrag en haar
uiterlijk de rest van de tijd. Zij kwam naakt uit de zijkamer waar zij
haar bad genomen had, liep de grote kamer door met een blaker in de
hand, vergezeld van haar schaduw, als een reuzin op de Witte muur.
Bij de kachel ging zij zitten om haar voeten of te drogen en met
puimsteen te wrijven. Haar voeten met de nagels schots en scheef, een
eksteroog bier, een eeltknobbel daar waren niet mooi. Maar de
schaduw, duidelijk en donker, met de grote borsten, en de enigszins
welvende buik was van een majestueuze schoonheid.'

Noten
1. Uit: Marguerite Yourcenar, Quoi? L'EternitO. Gallimard, Parijs 1988, pp. 220-224.
Voorjaar 1990 verschijnt Quoi? L'Eternite bij uitgeverij Ambo in de vertaling van
Paul Beers.
2. Noêmi was de moeder van Michel, dat wil zeggen de grootmoeder van Marguerite
Yourcenar.
3. Cesar was de tuinman.
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het heldinnengevoel

MAAIKE MEIJER

Ja, heldinnen, kom daar nog eens om. Heldinnen dateren uit de tijd dat
je nog Jong was, de tijd van de roekeloze en elkaar snel opvolgende
liefdes, de ademloze en compromisloos geschonken bewondering, de
tijd dat je zelf nog maar een stekelbaarsje was en moest groeien tot
iets tot iets... tot WAT? En op dat moment kwamen de heldinnen
binnen, zij openden de deur met haar boeken, haar weergaloze
verschijning, haar stoutmoedige optredens in het openbaar, haar
duizelingwekkende intelligentie, haar VOORBEELD. Natuurlijk was het
de bedoeling eerst Lang naar enkele uitverkoren heldinnen te kijken
om er vervolgens zelf een te worden.
En nu, lieve dames, ben ik veertig en toen ik nadacht over deze
opdracht wist ik: de tijd van de Heldinnen is voorbij. 0, er zijn veel
mensen – bijna altijd zijn dat vrouwen – die ik bewonder en uit de
verte bemin, en als ik jonger was zouden zij mijn heldinnen zijn, maar
het wil niet meer zo over mij heenkomen, het heldinnengevoel.
Onverbiddelijk volwassen geworden, groot gegroeid, o middelbaar, en het Verrukkelijk Adoreren – het komt nooit weerom. En
waarom dan niet? Omdat wij zelf de Heldinnen zijn geworden. Er zijn
tenminste velen onder u die ik zonder enig aarzelen zoude willen
uitroepen tot mijn Heldin. Straks wil ik met sommigen onder u
daarover nog even privê doorpraten. 1k zou eigenlijk net zo goed deze
toespraak kunnen openen met u toe te roepen HELDINNEN VAN
NEDERLAND vooral als we dan nog de geesten van een aantal overledenen erbij zouden kunnen oproepen: Marga Klompe, Anna Blaman, de
Willemien, Bet van Beeren, Betje Wolff en Aagje Deken. En hoe is dat
wanneer je als het ware tussen de heldinnen leeft: je kunt ze niet meer
opwachten bij de artiestenuitgang na een van hun duizelingwekkende
optredens, want ze hebben je al gevraagd of je ook kwam. Je kunt ze
niet meer blozend om een \handtekening vragen, want ze schrijven je
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vanzelf al wel een brief. Je kunt ze niet uit de verte aanbidden, want
ze komen je spontaan de hand drukken en doen alsof ze je al jaren
kennen. En nu we dus zelf een beetje heldinnen zijn geworden weten
we ook: het Leven van een heldin gaat niet over rozen.
Een heldin moet vaak 's morgens om half acht op. Haar broek is niet
gestreken, haar bloesje vertoont een koffievlek na het haastige
ontbijt, haar tas zit vol grauw werkpapier en zij begeeft zich niet te
Paard maar per fiets naar een bibliotheek of een andere smoezelige
werkplek. Als zij de pen op het papier laat neerdalen komt er
misschien nog een beetje heroiek om de hoek kijken, maar menig
schrijfster uit ons midden kan ons een verhaal vertellen over hoe
weinig heroisch het schrijven in Werkelijkheid is.
De heroiek is in het algemeen op zijn retour. Helden waren al
Langer overbodige, of ten minste problematische figuren geworden.
Mediterend over heldendom dacht ik het eerst aan dat gedicht van
Judith Herzberg: het heet '1945' en het handelt met typisch Herzbergiaans mededogen over de positie van helden na de oorlog:
1945
Wij kregen helden op de thee
ze zaten samen op de canapé
ze hadden helemaal geen
conversatie, ik keek en keek
tot ze verlegen waren
ze wisten zich geen read
met zo een vrede.'
Misschien moeten ook de heldinnen, althans wanneer je in de tweede
levenshelft bent gekomen, dezelfde weg gaan. De kern van deze zaak
is deze: bewondering schept afstand en ik heb veel meer behoefte aan
nabijheid. Verbondenheid is veel interessanter dan het veilige, afgeschermde dwepen. Er zijn andere omgangsvormen met heldinnen
mogelijk. 1k denk dat er een nieuwe communicatie met heldinnen aan
het ontstaan is: een bewondering die tegelijk nabijheid is. Een affiniteit die afstanden overbrugt in pleats van die te scheppen. Deze
nieuwe manier van omgaan met een heldin vind ik het allermooist
uitgedrukt bij Ida Gerhardt. Ik bewonder Ida Gerhardt, en Ida
Gerhardt op haar beurt bewondert weer Sappho, dat is in haar werk
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overduidelijk. Er zijn bij Gerhardt veel referenties aan Sappho, er zijn
Sappho-imitaties, er zijn gedichten in Sapfische strofen geschreven.
En Sappho is natuurlijk bij uitstek geschikt om een heldin to wezen.
Zij is niet alleen de archetypische lesbienne, zij is ook het voorbeeld
van alle dichteressen. Tegelijk lijkt de afstand die ons van Sappho
Scheidt welhaast onoverbrugbaar. Zij leefde vijfentwintig eeuwen
geleden. Veel van haar werk is verbrokkeld en in fragmenten tot ons
gekomen. En kijk hoe Ida Gerhardt die afstand overbrugt:
Tot Sappho
Kostbaar is mij alles van u;
ik nader het niet dan met schroom.
Maar ik buig onvoorwaardelijk het hoofd
voor wat eigenlijk niet is voltooid;
alsof het nog woont in de droom,
alsof het nog is in het vlies.
– Het onvoldragene dat leeft
in de schoot van de moeder; het heeft
bewogen, het kondigt zich aan.2
Hier behoort Sappho niet tot het verleden, maar is haar werk dat wat
nog geboren moet worden. Hier is het werk niet verminkt, maar nog
in statu nascendi. Misschien is de moderne dichteres wel de moeder
die het moet voldragen. Dat is de relatie van Gerhardt tot haar heldin.
Het leeftijdsverschil – zo klassiek in de traditionele heldinnenverering
– is hier radicaal omgekeerd. De heldin is de nog ongeborene.

Noten
1. Judith Herzberg, Strifizlicht. Van Oorschot, Amsterdam 1978, p. 11.
2. Ida Gerhardt, De Adelaarsvarens, Atheneum, Polak & Van Gennep, Amsterdam
1988, p. 27.
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edewerksters

Eugenie Adney (1953). Studeerde Engels en Duits te Brussel en heeft
Frans als tweede leeftaal. Werkte geruime tijd als eerste vertaler bij
een internationaal bedrijf en als freelance tolk voor verschillende
organisaties. Een poézie en proza minnende avonturier tussen de
uiteindelijke beperktheid van wetenSCHAPPEN en het risico van
totale verzanding bij wetenSCHEPPEN... Redactrice van Lust &
Gratie.
Eva Bouman (1943-1989). Zie: In memoriam in dit nummer.
Tan Crone. Geboren in 's-Hertogenbosch. Zij studeerde aan het
Amsterdamse Conservatorium bij Nellie Wagenaar en behaalde haar
einddiploma met de hoogste onderscheiding. Zij zette haar studies
voort bij Nadia Boulanger in Parijs en bij Rudolf Serkin in de
Verenigde Staten. Zij heeft een speciale studie gemaakt van kamermuziek bij Pablo Casals en van het vocale repertoire bij Pierre Bernac.
Tan Crone maakte vele concertreizen door de Verenigde Staten,
Centraal- en Zuid-Amerika, en langs de meeste grote Europese
muziekcentra. Zij maakte diverse, bekroonde, grammofoonplaten
voor CBS en Etcetera, waarop zij musici begeleidt als Carolyn
Watkinson, Roberta Alexander, Yvonne Kenny, Dorothy Dorow en
John BrOcheler.
Tan Crone is als docente verbonden aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Joke Dame (1949). Musicologe. Zij doet als AIO bij de vakgroep
Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam onderzoek
naar de stem en het stemgebruik als betekenisvormende parameter in
hedendaagse vocale muziek.
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Sjuul Deckwitz (1952, Amsterdam). Publiceerde eerder in Lust &
Gratie nummer 20, winter 1988. Regelmatig kunt u haar werk
(gedichten, verhalen, tekeningen) vinden in Mens en Gevoelens en
Opzij. Begenadigd vertolker van, haar eigen werk.
Hermien Gaikhorst (1954, Utrecht). Studeerde Spaans en Portugees.
Zij is sinds 1980 werkzaam als literair vertaalster. Voor uitgebreidere
informatie zie: Lust & Gratie nummer 22, zomer 1989.
Judy Grahn (1940). Geboren en opgegroeid in New Mexico. Woont nu
in Oakland, Californie. Publiceerde eerder in Lust & Gratie nummer
13, lente 1987. Van haar zijn verschenen:
Poezie:
The Work of a Common Woman. The collected poetry of Judy Grahn
1964-1977. The Crossing Press, Trumansburg, New York 1978
The Queen of Wands. The Crossing Press, Trumansburg, New York
1982
The Queen of Swords. Beacon Press, Boston 1987
Essays:
The Highest Apple. Sappho and the Lesbian Poetic Tradition. Spinsters, Ink, San Francisco 1985
Another Mother Tongue. Gay Words, Gay Worlds. Beacon Press,
Boston 1984
Paula Jordao. Afgestudeerd in Lissabon in Portugese en Engelse taalen letterkunde. Woont sinds 1982 in Nederland. Naast haar dagelijkse
poging om de Portugese taal voor haar leerlingen interessant te
maken, is zij bezig met haar scriptie over de Braziliaanse schrijfster
Clarice Lispector. Twee van de vele dingen die niet gemakkelijk te
combineren zijn.
Maaike Meijer (1949). Studeerde Nederlands aan de Universiteit van
Amsterdam. Werkt momenteel als universitair hoofddocent aan de
Universiteit van Utrecht. Meest recente publikatie is haar spraakmakende proefschrift De lust tot Lezen. Nederlandse dichteressen en het
literaire systeem. Sara/Van Gennep, Amsterdam 1988.
Ineke van Mourik (1949) Redactrice Lust & Gratie. Een van de
dichteressen van De Nieuwe Wilden. Roman Tropenritme. Uitgeverij
In de Knipscheer, Haarlem 1988. Recent verscheen een uitgebreid
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artikel over het werk van Renate Dorrestein: 'De vergruizing van het
perpetuum mobile of Renate Dorrestein in Wonderland', in: Bzzlletin
166/167, mei /juni 1989, pp. 16-32.
Ankie Peypers (1928, Amsterdam). Sinds 1946 verschenen van haar
regelmatig poeziebundels en romans. Publiceerde eerder gedichten in
Lust & Gratie nummer 13, lente 1987. Meest recente publikaties:
Brieven, motieven & juffrouw Vonk. Gedichten. Uitgeverij de Prom,
Baarn 1987. Mijn naaste naaste. Gedichten van moeders van dochters.
Samenstelling Ankie Peypers. Uitgeverij An Dekker, Amsterdam
1987.
Arda Risselada (1954). Bioloog, loodgieter, freewieler, muzikant
(Ladies of Swing, Linda Luxaflex), student Rietveldacademie.
Robertine Romeny (1953). Freelance journaliste, redacteur. Zat in de
redacties van onder andere Gezin & Samenleving, Lover, Serpentine
en Shrien. Vormgeeefster Lust & Gratie. Onderzoekt de geschiedenis
van vrouwen in de informatica voor het Tijdschrift Vrouwen en
Informatica.

Isabel de SA. Is zevenendertig jaar oud. Afgestudeerd in plastische
kunsten aan de Academie van Schone Kunsten van Porto (Portugal).
Zij is lerares van beroep en mede-oprichtster van een aantal tijdschriften.
Mieke Taat (1946). Doceert sinds 1975 Franse letterkunde aan de
Gemeente-Universiteit van Amsterdam. Publiceerde in Lust & Gratie

nummer 17, lente 1988 en in Lover 4, 1985 over Marguerite Yourcenar. Eveneens over Yourcenar in Het Boeh Alfa. Uitgeverij Perdu,
Amsterdam 1986/1989.
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Anita Brookner en A.S. Byatt.
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Op 30 september was een groot publiek getuige van het wereldoptreden van de Nieuwe Wilden en van de Maximalen op het grootste
poêziepodium van Nederland in Vredenburg te Utrecht. Bood dit
podium voor de pauze nog plaats aan een gespierde trommelaarster,
een zacht wiegend dameskoor en de krachtig ingetogen gedichten van
het vrouwelijke deel der poèten, na de pauze Werd het in gereedheid
gebracht voor het niet te volgen geschreeuw van de Maximalen en
hun aanhang. Maaike Meijer was die avond aanwezig en bericht van
het front.
Kristien Hemmerechts schreef een verhaal over kinderen die in
de moderne wereld bij mama en haar nieuwe vriendin, papa en zijn
zoveelste vriendin een slaapkamertje hebben. Wat betekent dit voor
hun innerlijke wereld? Leren zij zo hun wensen en verlangens
kenbaar te maken? Voelen zij zich nog ergens thuis?
De literaire, uit het Frans vertaalde bespiegeling van Christiane
Singer sluit nauw aan bij deze leeftijdsgroep, rond de twaalf jaar. Dan
begint een onontgonnen, onbegrensde leeftijdsfase waar deze van
origine Oostenrijkse schrijfster een verrassend nieuw licht op werpt.
Camille Mortagne vertaalde niet alleen fragmenten uit Les ages
de la vie van Singer, zij schreef ook een essay over het fantastisch
realisme van dezelfde auteur die vreemd genoeg tot nog toe in
Frankrijk nauwelijks serieuze aandacht heeft gekregen.
De Chinese kunstenares Fang Zhaoling heeft de dramatische
gebeurtenissen in juni in Beijing niet meer hoeven meemaken, omdat
zij al eerder het regime ontvluchtte. In 1950 overleed haar man en pas
daarna kon haar kunstenaarschap zich ten volle ontplooien. Opvallend is dat het hebben van acht kinderen blijkbaar hiervoor geen
belemmering vormde maar het gehuwd zijn met een volwassen man
wel.
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Els van der Plas verdiepte zich in haar werk dat sporen draagt
van westerse invloeden door de vele reisen die Zhaoling maakte.
De in Spanje geboren, maar in Nederland opgeleide kunstenares
Leonne Hendriksen zocht veel inspiratie in China en woonde en
werkte er tot voor de studentenopstanden. In dit nummer een
interview met haar.
In het vorige nummer van Lust & Gratie schreef Robertine
Romeny een memoriam voor Eva Bouman. Dieuwke Eringa, Eva
Boumans moeder, schreef een gedichtencyclus over de dood van haar
dochter waaruit de redactie vier gedichten koos.
Tot slot speelt in de gedichten van Marijke van Hooff, de moederdochterrelatie eveneens een rol.
Wij willen op deze plek de aandacht vestigen op een tentoonstelling in
het Amsterdams Historisch Museum, die u vooral moet gaan zien:
Goed Verkeerd – Geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland (t /m februari 1990). Onder dezelfde titel
verscheen bij uitgeverij Meulenhoff to Amsterdam een boek met een
keur aan artikelen.
Redactie

7

weekendzusjes

KRISTIEN HEMMERECHTS
voor Jacqueline Peeters)
(

Saskia is bang in het donker. Als het licht wordt uitgeknipt,
verstijft ze van schrik en kan of durft ze haar bed niet meer uit, ook
niet om het licht weer aan te knippen. Wie Saskia alleen overdag kent
zou nooit geloven dat ze bang is in het donker.
`Knip het licht aan. Effi, toe.'
`Effi' is Saskia's stopwoord. Soms als mijn moeder me roept,
gebruik ik het nu ook. Wacht effi. Ik kom zo."Niets te effi-en. Jij
komt nu. Meteen.' Mijn moeder heeft een hekel aan het woord.
Overdag is Saskia een clown die niet ophoudt met tateren en
gezichten trekken. Ze wil actrice worden en is al een paar keer op
televisie geweest. Bij ons op school is er ook ooit een mevrouw
geweest die kinderen nodig had voor een programma. Wie mee wou
doen moest vooraan in de klas iets zingen of vertellen, maar iedereen
wist bij voorbaat wie het zou worden. `Lu-cy, Lu-cy, Lu-cy', scandeerden we allemaal. Lucy vond het doodnormaal en kleurde zelfs
niet. 1k vermoed dat het bij Saskia in de klas ook zo gaat.
Voor mijn moeder had Saskia's vader een vriendin die aan het
toneel was en Saskia heeft toen een kleine rol mogen spelen. Ze was
het kind dat de kamer wordt uitgestuurd als de moeder haar minnaar
ontvangt. `Liefje, ga mooi boven met je poppen spelen', zei de moeder
en dan moest Saskia `Ja mama' zeggen maar ze verborg zich achter de
bank om niets te missen. Anne-Lore – de vriendin – speelde de rol van
de moeder en Saskia mocht dezelfde kleedkamer gebruiken als zij. Na
de eerste voorstelling kreeg Saskia bloemen net als zij. Haar vader
heeft het stuk gefilmd en Saskia heeft beloofd dat ik het op video mag
zien als ik eens meega naar zijn huffs. Saskia heeft alles wat ze ooit
gedaan heeft op video. Als ze wil kan ze zichzelf iedere dag bekijken.
Eigenlijk ben ik vooral nieuwsgierig om Anne-Lore te zien want
Saskia zegt dat ze erg mooi en lief was. Ze glimlachte altijd. En ze was
nooit boos.
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`Papa,' vraagt Saskia soms, `wanneer speelt Anne-Lore haar
volgende stuk?' En ze kruipt op zijn schoot en legt haar arm over zijn
schouder en haar wang tegen zijn wang. `Gaan we dan kijken, papa?
Toe, alsjeblieft. Bel je Anne-Lore? En vraag of ze een rol voor me
heeft. Papa, wanneer nodig je Anne-Lore uit? Ik wil haar zo graag nog
eens zien.'
Haar papa lacht altijd luid als ze zulke dingen zegt. `Liefje van
mij', zegt hij en zoent haar. Maar Anne-Lore had geen kinderen en dat
was jammer. Saskia zegt dat ze van alle kinderen van haar vaders
vriendinnen mij het liefst heeft. Maar mijn mama vindt ze veel te
streng. En ze vindt haar te oud voor haar papa. Haar papa heeft altijd
blonde vriendinnen en mijn mama heeft zwart haar.
`Marijn is een typische lerares', zegt ze. In het begin vond ik het
vreemd dat Saskia mijn mama Marijn noemde, maar nu doe ik het
soms ook.
‘Marijn, hoe laat eten we?'
Tat moet je aan Leo vragen.'
Leo is de papa van Saskia. Als Leo bij ons is, kookt hij altijd. Mijn
papa kookte nooit.
De eerste keer dat Saskia met haar vader een weekend meekwam
had Marijn haar in de logeerkamer te slapen gelegd. Saskia had haar
vader nog gevraagd of ze bij hem mocht slapen – 'toe papa, alsjeblieft'
– maar Leo had gezegd dat dat onmogelijk was – liefje, dat moet je
toch begrijpen.' Na al die jaren moest Saskia dat toch begrijpen.
`Alsjeblieft, papa."Flink zijn, meisje.' Leo knipte het licht uit en
Saskia was verloren. De deur stond op een kier maar er brandde geen
licht op de gang. Toen Leo en Marijn kwamen slapen, lag Saskia nog
te huilen. Er zat niets anders op dan het logeerbed naar mijn kamer te
verhuizen.
`En nu slapen, hoor.'
`Mama, wat gebeurt er?'
`Oh neen. Nu is die ook wakker. Jullie moeten allebei slapen. En
niet opstaan voor ik jullie kom roepen.'
Licht uit. Deur toe.
`Knip het licht aan. Effi, toe.'
`We moeten slapen.'
`Effi, toe.'
1k knipte het licht aan.
`Ken je die mop van die non die niet wist wat verliefd zijn
betekende?'
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`Ssst. Mijn moeder zal ons horen.'
`Op een dag kwam ze een pater tegen die haar...'
`Kinderen, nu is het welletjes! 1k wil geen woord meer horen.'
Licht uit. Deur toe.
`Marijn stinkt', siste ze.
`Niet waar!'
`Welles. En jij stinkt ook.'
Maar haar bed is in mijn kamer blijven staan. Marijn noemt het
nog altijd het logeerbed al is Saskia de enige die er ooit in slaapt.
Vrijdagavond of zaterdagmorgen haalt Leo haar bij haar mama op en
dan komen ze samen naar hier. Het gebeurt dat Saskia bij haar mama
blijft omdat er een feestje is in de familie, of dat ze bij een vriendinnetje gaat logeren, en dan zie ik Saskia dat weekend niet. De lerares van
moraal noemt Saskia mijn weekendzusje. Ik had een opstel geschreven over een uitstap die we met zijn vieren hadden gemaakt, en de
lerares wou weten wie Saskia was. Toen ik het had uitgelegd zei ze:
`Jij hebt dus een weekendzusje.' Ze glimlachte. Weekendzusje. 1k vind
het een mooi woord, maar ik heb het toch niet aan Saskia gezegd. En
ook niet aan Marijn.
Marijn is Leo's vierde vriendin Binds hij weg is van Linda, de mama
van Saskia. De ouders van Saskia hebben nooit ruzie met elkaar
gemaakt, maar op een dag hebben ze gewoon ontdekt dat ze voor
elkaar als broer en zus waren. `Ze werden altijd verliefd op andere
mensen', zegt Saskia. Tat was het probleem.' En toen op een dag is
Linda verliefd geworden op de vrouw op wie Leo verliefd was, en ze
wist dat het menens was.
`En wat heeft Leo toen gedaan?'
`Hij heeft geprobeerd verliefd to worden op de man van die
vrouw maar hij heeft toch liever vrouwen.'
Voor ik Saskia kende wist ik niet dat vrouwen op vrouwen
verliefd konden zijn, of mannen op mannen. Maar in Zweden, zegt
Saskia, kunnen mannen met mannen trouwen. En ze kunnen een kind
adopteren als ze dat willen.
`Hoe vrijen mannen met elkaar?'
Dat weet zelfs Saskia niet.
`Gewoon zeker.'

`Hoe gewoon?'
`Nou, gewoon gewoon.'
Saskia heeft met haar mama afgesproken dat ik eens bij hen mag
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komen zodat ik kan zien waar ze woont als ze niet bij ons is, maar ze
belooft ook al zolang dat ze me zal tonen waar haar papa woont als hij
niet bij ons is en het komt er nooit van. Of wel wil mijn mama net met
mij gaan winkelen, ofwel heeft Saskia haar voordrachtklas, ofwel
krijgen we bezoek.
`Zou Marijn weten dat jouw mama samenwoont met een vrouw?'
Islatuurlijk weet ze dat.'
Ik zou me niet kunnen voorstellen dat Marijn verliefd zou worden
op een andere vrouw, maar ik zou me vroeger ook nooit hebben
kunnen voorstellen dat mijn mama verliefd zou zijn op een andere
man. Leo is haar eerste vriend sinds mijn papa, maar mijn ouders zijn
nog niet zolang uit elkaar als Leo en Linda. Volgens Saskia zal het niet
lang duren tussen Leo en Marijn. 'Het duurt nooit lang', zegt ze.
Saskia zegt dat wij elkaar dan ook niet meer zullen zien. `Zo gaat het
altijd', zegt ze. Maar het zal nog even duren tussen mijn mama en haar
papa want er zijn plannen om samen op vakantie te gaan en binnenkort komen de tantes op bezoek. In een onbewaakt ogenblik heeft
Marijn hun verteld dat ze een vriend heeft, en nu willen ze hem per se
ontmoeten.
`Het spijt me, Leo,' zegt Marijn, `maar ze hebben het uit me
geperst.'
`Het is toch geen probleem', zegt hij.
Dat zegt Leo vaak. Het is toch geen probleem. Als mijn mama
hem zegt dat ze mijn papa beloofd heeft mee op bezoek te gaan naar
zijn moeder die zwaar ziek is en daarom geen weet heeft van de
echtscheiding, antwoordt Leo: `Tuurlijk moet je gaan. Dat is toch geen
probleem.' Ik veronderstel dat hij dat ook geantwoord heeft toen
Linda hem haar voornemen aankondigde. `Tuurlijk, ga jij maar wonen
bij je vriendin. Dat is toch geen probleem.' Saskia kan niet begrijpen
dat ik niet weet waarom mijn ouders uit elkaar zijn gegaan. En ze wil
weten waarom ik mijn vader zo weinig zie, maar dat weet ik zelf ook
niet. Haar ouders bespreken alles met haar. Dat is ze zo gewend. En ze
zijn nooit boos. Toen haar moeder Leo in bed zag liggen met Vera, de
vrouw die nu haar vriendin is, begon ze niet te schelden of zo maar ze
kroop er gewoon bij. `Mijn mama wou weten wat het was dat die
vrouw had.'
Soms kruipen Saskia en ik 's morgens bij Leo en Marijn in bed en
dan begint ze. 'Papa, weet jij waarom Marijn weg is van haar man?'
`Papa, vind jij het prettiger om te vrijen met een man of met een
vrouw?' Of ze vraagt of hij en Marijn samen een kind gaan maken.
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`Een jongetje. Toe papa, alsjeblieft, ik zal voor hem zorgen. En mama
zal ook wel voor hem zorgen. Toe, toe, toe. Als je nog lang wacht is
Marijn te oud.' Of ze vraagt of hij het erg vindt dat er haartjes groeien
op Marijns borsten. 'Echt waar, papa, er groeien haartjes op haar
borsten. Ik heb het gezien. Komt dat omdat haar baarmoeder is
weggehaald? Papa, is Marijns baarmoeder weggehaald?' Leo moet
altijd luid lachen als Saskia zo op dreef is. Maar sours zegt Saskia:
`Papa, je hebt een dikke buik. Als ik mama was zou ik ook niet meer
met jou willen vrijen. Marijn, vind je ook dat Leo een dikke buik
heeft?' Marijn weet nooit hoe ze moet reageren. Meestal zegt ze
helemaal niets en staat gauw op.
Toen mijn vader nog bij ons woonde, kweekte hij cactussen. Er stond
een kweekbak voor het raam en daar bracht hij uren door. Zijn bril –
een halve leesbril – schoof altijd tot het puntje van zijn neus. Als ik aan
vroeger denk, dan denk ik altijd aan hoe mijn vader lichtjes voorovergebogen bij zijn kweekbak stond. In de tuin lag het vol met planten die
te groot waren voor de kweekbak en die hij niet was kwijtgeraakt. Er
was op den duur niemand meer in de familie of de buurt die hij nog
met een cactus plezier kon doen. Cactusbloemen kunnen ongelooflijk
mooi zijn. Er stonden minstens twintig cactussen in mijn kamer die ik
van hem gekregen had en die op verschillende tijdstippen in bloei
stonden, maar Marijn heeft ze allemaal weggegooid. 'Ik wil geen
cactus meer in mijn huis', gilde ze. 'Ik ga gillen als iemand het woord
cactus uitspreekt.'
Je gilt al, dacht ik. Je gilt altijd.
De tantes waren er toen. God weet wat er gebeurd zou zijn
zonder de tantes. Tante Alma nam de kweekbak mee en alle platen
van mijn papa en zijn etsen en zijn kleren en boeken, alle spullen die
hij nog niet had weggehaald. Tante Yvonne trok een paar handschoenen aan en stopte alle cactussen in een grijze vuilniszak. Marijn gilde.
Niets wil ik van die man nog in mijn huis. Niets. Niets. Niets.'
Waar was mijn papa? Wat had hij gedaan?
Op een dag was Marijn na school me komen ophalen en had me
gezegd dat we niet naar huis konden.
Waarom niet?'
`Omdat er iets heel heel ergs is gebeurd. Ik kan je niet zeggen wat.
Het is zo erg.'
Ze zat achter het stuur te huilen en ik wou dat ze de motor startte
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en wegreed want alle kinderen die uit de schoolpoort kwamen
konden haar zien. Ik wou naar huis maar dat kon niet.
Waar gaan we naartoe?'
`Ik weet het niet. Laten we goed nadenken. Heb jij geld?'
`Honderd frank. Kunnen we niet ergens anders nadenken?'
Die avond sliepen we in het vluchthuis, een oud huis aan de rand
van de stad vol met vrouwen en kinderen. Er was een gemeenschappelijke keuken en badkamer en alles was er vuil of stuk. Ik had honger
maar kreeg Been hap door mijn keel. De volgende nacht sliepen we er
opnieuw en de nacht daarop ook maar mijn moeder kon niet tegen al
die vrouwen met hun kinderen en ze wou weg. Tante Alma is ons toen
komen halen en we zijn twee weken bij haar gebleven. Met mijn
mama ging het niet goed. Toen we eindelijk terug konden zag het huis
er niet anders uit dan anders. Enkele weken later stond mijn vader me
op to wachten aan de schoolpoort. Hij wou weten hoe het met me was
en we gingen samen iets drinken. Hij zag er niet anders uit dan anders.
Tante Alma zegt dat ik mijn mama niet mag herinneren aan het
vluchthuis.
`Je moet lief zijn voor je mama. Ze heeft veel verdriet gehad.'
`Ik ben toch lief.'
En mijn papa? Moet ik dan niet lief zijn voor mijn papa?
`En voor mijn papa ben ik ook lief.'
Tat is goed, liefje. Dat is goed.'
Maar nu is Marijn verliefd en de tantes willen weten op wie.
Tante Alma heeft een brief geschreven en ze komen allemaal, tante
Mathilde, tante Yvonne, tante Yolande, tante Marie-Josee en tante
Alma zelf. Eerst gaan ze winkelen want tante Yvonne moet een
nieuw montuur hebben en tante Mathilde wil weten hoeveel leren
fauteuils tegenwoordig kosten en allemaal willen ze de nieuwe mode
zien. `Je weet hoe dat gaat als dorpsmensen naar de stad komen',
schrijft tante Alma. En daarna zouden ze hier een kop koffie komen
drinken want ze willen ook Marijns nieuwe man zien. Zij zullen voor
de taart zorgen.
`Er is niets veranderd,' zegt mijn moeder tegen Leo, `ze denken
nog altijd dat ik niets kan.'
Tel dan en zeg hun dat je wilt dat ze komen eten. Zeg dat ik erop
aandring.'
De telefoon duurt Lang maar tenslotte is alles geregeld.
`Ze komen aan om twaalf uur en om half een willen ze aan tafel
gaan. Het verbaast me dat ze me niet dicteren wat ik moet klaarmaken.'
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`Als je wilt, kook ik.'
`Misschien moet je dat maar doen. Het zou de eerste keer van hun
Leven zijn dat ze een man zien koken. Volgens hen kan een man niet
koken. Een man kan niets. Geen van hun mannen mag nog maar de
af was doen. Volgens hen is mijn huwelijk mislukt omdat ik Jeroen
sours vroeg om zijn eigen hemden te strijken. Je zult zien, ze zullen je
vragen om met me te trouwen en naar hun dorp te verhuizen. Als het
nodig is zullen ze je er werk bezorgen. Dat is een kleintje. Het halve
dorp is van de familie.'
Marijn is door de tantes grootgebracht. Haar moeder — mijn
grootmoeder — is gestorven toen Marijn nog heel kleintjes was. Ze
was de jongste van de zes — en de zotste, zeggen de tantes. Hun vader
was een slager en met al die vrouwen in zijn huffs had hij er niets
beters op gevonden dan zijn zaak 'In de veertien billekes' te noemen.
De Winkel is Lang geleden verkocht maar de naam is niet veranderd.
Iedere zomer ga ik in het dorp logeren. Marijn begrijpt dat niet. Zij
wou daar zo gauw mogelijk weg.
ledereen wist daar alles over iedereen', zegt ze.
De avond voor het bezoek van de tantes horen Saskia en ik Leo en
Marijn in de kamer naast ons. `Neen, neen, neen', gilt Marijn. `Neen,
neen, neen. Mijn dochter... mijn huwelijk... mijn... mijn, mijn.'
`Knip het Licht aan', sist Saskia, maar ik trek het hoofdkussen
over mijn hoofd en nog hoor ik haar stem die gilt en gilt, neen, neen,
neen, en nu ben ik het die gilt, die gilt dat ik niet wil dat er iemand gilt,
dat het mijn papa is, mijn papa, ik wil mijn papa.
Wat is er, wat gebeurt er, Saskia, wat heeft ze, wat heb je tegen
haar gezegd?'
`Ik heb niets gezegd. Jullie hebben van alles gezegd. Jullie zijn
begonnen.'
Marijn slaat haar armen om me heen en als ze me loslaat, is er
meteen een ander paar armen. Leo knuffelt me, Leo heeft me nooit
eerder geknuffeld.
`Ik ook', zegt Saskia. `Ik ook een kusje.'
En we mogen opstaan en we krijgen in de keuken een kop warme
melk.
`Toe, Saskia, vertel een mop', zegt Leo.
En Saskia begint. Er was eens een Nederlander, een Chinees, een
Ier, een Italiaan, een Fransman, een Duitser, een Vietnamees — Saskia
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voegt altijd enkele nationaliteiten toe – en de Nederlander... en de
Chinees... en de Fransman...
Marijn hikt van het lachen.
`Doe nog eens de Fransman', vraag ik en Saskia begint opnieuw
en het mag van Marijn, ze zegt niet dat we moeten gaan slapen.
Het is na twaalven als we alle vier naar boven gaan.
`Als de tantes het wisten', zegt Leo.
`En jij bent dus Saskia', zegt tante Alma.
De tantes hebben pralines meegebracht voor Marijn, en sigaren
voor Leo. Saskia en ik krijgen een t-shirt en een reep chocola. We
moeten zoenen en worden over ons haar gewreven. Ik voel me een
weeskind dat tijdelijk bij Leo en Marijn onderdak heeft gevonden,
maar nu blijkt dat echtscheidingen tot in het dorp zijn doorgedrongen.
Frieda van de sigarenwinkel heeft haar man met de drie kinderen
laten zitten, en een zekere Frank is al maanden weg van zijn vrouw.
Wie had dat van Frank gedacht? Dat was zo'n brave jongen.'
`Ik vond dat altijd een jongen voor ons Marijn.'
‘Ge zoudt weer bij ons moeten komen woven, Marijn. 't Zou daar
gezonder zijn voor de kinderen. Zie eens hoe bleek ze zijn.'
`Hoort ge nog iets van hem, Marijn?'
Hem is mijn papa.
`Sssst, Marie-Josee, de kinderen.'
De kinderen dat zijn wij.
`Zullen we met onze poppen gaan spelen?' vraagt Saskia.
`Blijf maar aan tafel, Saskia. Er komt nog dessert. Natuurlijk hoor
ik nog van Jeroen. Dat moet vanwege het kind.'
Het kind dat ben ik.
De tantes gaan winkelen en Marijn stuurt ons mee. Zij blijft thuis
`om de af was to doen' en van Leo wordt niet verwacht dat hij
meegaat. Tante Yvonne moet geen nieuw montuur hebben maar wel
een nieuw corset en Saskia kan haar ogen niet geloven als de
winkeljuffrouw de verschillende modellen toont. Ze heeft nog nooit
een corset gezien, ze wist zelfs niet dat zoiets bestond. Tat moet toch
pijn doen!' De tantes moeten lachen want alle vijf dragen ze er een.
Saskia mag voelen. `Zo hard!' `Dat zijn baleinen.' `We hebben ook
modellen zonder baleinen', zegt de verkoopster, maar daar wil tante
Yvonne niets over Koren. Ten mens moet toch een beetje steun
hebben', zegt ze. Daarna gaan we naar drie verschillende meubelzaken waar de tantes wegzakken in leren fauteuils, maar tante Mathilde
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vindt haar goesting niet en we gaan pannekoeken eten.
`Hoe oud moet ge zijn om een corset te dragen?' vraagt Saskia.
Daar moeten ze opnieuw om giechelen.
`Eet gij maar goed, kindje, dan zijt ge gauw oud genoeg.' We
krijgen nog een pannekoek en plots gooit Marie-Josêe het Bruit:
`Saskia, hebt gij een mama?'
`Twee zelfs', zegt Saskia. `De een heet Linda en de ander heet
Vera. En ze slapen in hetzelfde bed. En sours mag ik er ook bij. Linda
en Vera en Saskia.'
De tantes lachen hard. Hun boezems schudden en hun parelsnoeren en gouden kettingen gaan op en neer.
`Zoudt ge ook graag komen logeren bij ons, Saskia?' vraagt tante
Alma. Tat is toch prettiger met uw tweeên. Ge moet het eerst aan uw
papa en uw mama vragen, natuurlijk.'
`Oh ja', zegt tante Mathilde. ',la', zegt tante Yvonne en Ia.' zeggen
tante Yolande en tante Marie-Josee, en dus zeggen wij het ook. En het
mag. Het mag van Linda en het mag van Leo en het mag van Jeroen en
het mag van Marijn. Samen schrijven we een brief naar tante Alma.
Het mag. We komen. Maar ik vind het wel een beetje vreemd want ik
ben gewend om Saskia alleen tijdens het weekend te zien, en de tantes
en het dorp ken ik al jaren en jaren. Ik kan me niet goed voorstellen
hoe het zal zijn met haar.
`Ga jij graag mee?' vraag ik.
Wat zou ik anders doen?' zegt ze.
Ze had gehoopt twee weken met Vera en Linda in Italie te gaan
kamperen maar Vera kan geen vakantie krijgen en Linda wil niet
zonder haar vertrekken. Ze stelt geen vragen over het dorp. Het lijkt
haar niet te interesseren wat we er zullen doen. Laat Saskia zich daar
alsjeblieft niet vervelen, denk ik drie maal per dag.
Wat heerlijk voor jullie, een vakantie samen', zeggen Leo en
Marijn
`En wat heerlijk voor jullie,' zegt Saskia, 'twee weken zonder
kinderen.'
Maar dan kruipt ze op Leo's schoot en vraagt of hij haar zal
missen. 'Als je wilt blijf ik thuis bij jou. Voor jou.'
Maar Leo en Marijn hebben andere plannen. Ze willen enkele
dagen naar Wenen of Praag of Berlijn. Het komt goed uit voor hen dat
wij naar de tantes gaan. In augustus gaan we met zijn vieren op
vakantie, en Saskia gaat ook nog een week met Linda naar zee.
`Zonder Vera. En jij? Ga jij met je vader op vakantie?'
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Neen.'
Waarom niet?'
`Daarom niet.'
Ik zie mijn vader nooit Langer dan twee of drie uur na elkaar. Ik
zou niet kunnen bij hem blijven slapen want hij heeft geen bed voor
mij in zijn appartement. Er is zelfs geen plaats voor zijn kweekbak.
Saskia vindt dat het beter is zoals het voor haar is geregeld. Zij heeft
op drie verschillende plaatsen een bed: bij haar mama, bij haar papa en
bij ons, maar dat zou ik niet willen. Saskia is voortdurend kleren en
boeken kwijt want ze kan niet onthouden wat ze waar heeft gelaten.
Als ik bij de tantes ga logeren, is er de eerste drie, vier dagen altijd
tijd voor familiebezoek. Allemaal willen ze me zien omdat ik de
dochter ben van Marijn, en de kleindochter van Isabelle. `Als ik dat
kind zie lopen,' zeggen de mensen die mijn grootmoeder gekend
hebben, 'clan is 't precies of Isabelle terug is.' Of wel zeggen ze:
`Helemaal haar moeder. 't Is niet te geloven dat een kind zo op haar
moeder kan lijken.' En ze geven me geschenkjes mee voor Marijn,
gelei, of een tafelkleed of ingemaakte peren. Maar als de bezoekjes
achter de rug zijn kan ik doen wat ik wil. In de schuur bij tante Alma
staan oude fietsen en dan rij ik Tangs het jaagpad naar de watermolen
en het rad dat water schept en uitgiet, schept en uitgiet, zodat je er
lang naar kan blijven kijken, want je vraagt je of of het zal ophouden
maar het houdt niet op en verder bij de brug zien de kinderen van het
dorp elkaar en worden er afspraken gemaakt voor tochten of gewoon
wat gekletst. Vorig jaar plaagden de tantes me met Marius, een
magere, opgeschoten jongen met zwarte krullen. Ze zeiden dat het
voor hem was dat ik altijd naar de brug fietste en dat ik verliefd op
hem was. Op den duur durfde ik Marius niet meer aan te kijken want
ik was bang te zullen kleuren. Er zijn altijd koppeltjes bij de brug, en
in het gras achter de watermolen wordt er gevrijd maar ik vind
mezelf daarvoor te Jong. En ook zou ik daar nooit in het gras willen
gaan liggen want ik moet altijd denken aan mijn grootmoeder,
Isabelle, die ze bij de brug gevonden hebben, jaren en jaren geleden,
lang voor ik of Marius geboren waren. Tante Almaheeft het me wel
honderd keer verteld. Isabelle was een Wilde. Zo zeiden de mensen
dat. In de kerk preekte de pastoor tegen haar. Ze was een slecht
voorbeeld. Een rotte appel. En de andere kinderen moesten uit haar
buurt blijven. Hun ouders moesten daarvoor zorgen. En toen is ze
zwanger geworden, van wie wou ze niet zeggen. Ze was nog geen
zestien jaar. Het hele dorp sprak er schande van. Haar moeder heeft
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haar naar het klooster gestuurd en wou niets meer met haar te maken
hebben. Het is toen dat ze de Winkel hebben verkocht want ze
verloren te veel klanten en mijn overgrootvader is in een ander dorp
gaan werken. Maar de zussen zijn haar gaan bezoeken toen het kindje
er was en hebben het meegebracht naar huffs om ervoor te zorgen.
Mijn grootmoeder hebben ze ginder moeten laten want die was niet
goed, die zag overal rupsen, en die huilde en gilde, en zei dat ze rupsen
zag. Op taf el, in haar eten, in haar bed, op haar kleren, in haar haar.
De tantes hebben haar in het klooster gelaten maar op een dag is ze
weggelopen en een week later hebben ze het lijk gevonden. Bij de
brug. Het was daar blijven haperen aan een van de pijlers. Ze had geen
kleren aan en haar haar stroomde over haar gezicht. Of ze geen
gezicht had. Ze had lang bruin haar. Zoals Marijn. Zoals ik. Als ik bij
de brug sta dan denk ik daar vaak aan. Ze was nog geen drie jaar
ouder dan ik nu. Ik vind het vreemd dat ik daar sta te praten en dat je
het niet kan zien aan de brug dat haar lijk daar is blijven haperen,
maar toch ga ik graag naar de brug want alle kinderen komen er.
Iedereen in het dorp weet wat er gebeurd is toen en nu zal Saskia het
ook weten want tante Alma vertelt graag. Ze heeft een album met
foto's van de hele familie en 's avonds vertelt ze over hen. Mijn
moeder kan niet tegen al die verhalen. 'Het is niet omdat ze mij uit dat
klooster zijn gaan halen dat ik het verhaal mijn Leven lang drie keer
per dag moet horen', zegt ze. Tante Alma is nooit getrouwd geweest
en daarom heeft zij het meest voor Marijn gezorgd want zij was de
oudste en haar zussen hadden kinderen van hun eigen. Zo zegt tante
Alma dat. Van hun eigen.
De laatste zaterdag van het schooljaar moet ik kiezen: of wel ga ik
naar Saskia's schoolfeest, of wel naar mijn papa. Saskia wil dat ik
meekom want ze treedt helemaal alleen op en ik zou haar mama
kunnen zien en Vera die misschien zwanger is want ze heeft zich
vorige maand laten insemineren. Maar als ik nu niet naar mijn papa ga
dan zie ik hem twee maanden niet.
`Ik weet toch wat je gaat doen', zeg ik.
Ik heb haar thuis wel honderd keer het nummertje zien inoefenen.
`Het is anders met de belichting en de kostuums.'
Neen', zeg ik. `Ik ga naar mijn papa.'
`Kan je niet zondag gaan?'
`Mijn mama zegt dat ik zaterdag moet gaan.'

18

Ik heb een cactus voor hem gekocht en ik wil hem die geven. Mijn
mama brengt me met de wagen tot bij de ingang van het appartementsgebouw waar hij woont. 'Om vijf uur kom ik je ophalen.' Ik
wuif haar na terwip ze wegrijdt. Mijn papa is blij met zijn cactus. Ik
toon hem mijn schoolrapprt en hij zegt dat het goed is dat ik mijn best
doe op school. Hij heeft cola en chips gekocht en we kijken samen
naar de televisie. Er zijn tekenfilms, dan een western en dan nog een
programma van de schooltelevisie. Om vijf voor vijf brengt hij me
naar beneden. 'Doe veel groetjes aan je moeder', zegt hij. Als de wagen
van mijn moeder voor de deur stopt, sta ik alleen to wachten op het
trottoir. Ze vraagt niet hoe het met mijn papa was en ik breng zijn
groetjes ook niet over. 's Avonds is Saskia erg op dreef. Ze heeft haar
kleren en make-up van de opvoering nog aan en verzorgt een extra
optreden.
`En nu', zegt ze, 'het grote nieuws. Vera is zwanger. Ik krijg een
zusje of een broertje of iets dat erop lijkt. Mag de baby ook bier
komen? Toe Marijn? Toe. Welke naam vind je dat de baby moet
krijgen? Zal jij een papa voor hem zijn, Leo?'
Die avond in bed vertel ik haar dat mijn mama haar papa ook
nooit heeft gekend, en de volgende dag flapt ze het er al uit.
`Marijn, is het waar dat jouw mama overal rupsen zag? Ben je niet
bang dat jij ook overal rupsen zal gaan zien?'
`En jij Saskia, ben jij sours niet bang dat je een pak slaag zal
krijgen?'
`Marijn is boos. Marijn is boos', zingt Saskia.
`Flou op Saskia.'
`En Leo is ook boos. Leo en Marijn zijn boos. Ze gaan samen naar
Praag en toch zijn ze boos.'
Maar ik denk aan mijn grootmoeder die nooit een grootmoeder is
geworden, die altijd een meisje is gebleven. Een meisje met stromen
haar over haar gezicht.

`Zal je goed luisteren naar tante Alma? En vriendelijk zijn? En beleefd?
Jij ook Saskia? Beloofd?'
We beloven het.
Alle ooms en tantes, neven en nichten willen ons zien, en overal
krijgen we limonade en koekjes en chocola en Saskia moet iedere keer
onieuw zeggen wat ze vindt van het dorp. En 's avonds toont tante
Alma ons haar album, foto's van haar zussen en haar ouders, en de
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nude slagerij die verkocht is en geen slagerij meer is, zelfs het
uithangbord is nu verdwenen want, er zijn nieuwe eigenaars en die
willen er een modezaak beginnen. Ze heeft foto's van de man op wie
ze jaren verliefd is geweest maar die met een ander is getrouwd, en
veel veel foto's van Marijn en van de kinderen van haar zussen en van
hun kinderen. 'Ik hou dat allemaal bij', zegt ze. 'Ik heb daar tijd voor.'
De tweede avond al vertelt ze Saskia over mijn grootmoeder. Saskia
laat niet merken dat ze het verhaal al kent. `Rupsen?' zegt ze. `Ja',
zegt tante Alma. aupsen.' Als we even niemand moeten bezoeken en
eindelijk kunnen gaan fietsen zijn er al vijf dagen voorbij. 1k mag niet
vergeten dat ik om te remmen achteruit moet trappen en het zadel van
Saskia's fiets staat te hoog maar de moer is vastgeroest. We fietsen
langs het jaagpad naar de brug en ik zie mijn vrienden al van ver. Ik
wuif en zij wuiven. Ik hoef Saskia niet meer voor te stellen want ze
weten wie ze is. Ze zijn onwennig omdat Saskia nieuw is en ze mij een
jaar niet hebben gezien, maar morgen is dat over, weet ik, en doen ze
gewoon. Marius is er ook en ik kleur natuurlijk en hij kleurt ook een
beetje. Om tien uur is het tijd om naar huffs te fietsen en te gaan
luisteren naar tante Alma die vertelt uit haar fotoalbum. De volgende
dag begint het opnieuw, familiebezoek, ijsjes, koekjes, limonade,
fietsen naar de brug en dit jaar denk ik dat ik echt een beetje verliefd
ben op Marius en Marius op mij, maar Saskia vindt Marius nog een
kind en ze wil niet meer mee naar de brug.
Ze zegt: `Ga jij maar. Ik blijf hier. Het zijn daar allemaal kinderen.'
`Toe, Saskia, kom mee.'
`Ik heb geen zin. Dat zadel doet zo'n pijn tussen mijn benen.
Morgen kom ik. Maar niet vandaag.'
Ik zou kunnen weten wat ze van plan is, maar ik geloof wat ze
zegt en fiets naar de brug en blijf kletsen. Als ik thuiskom zitten ze
samen over het album gebogen. Ik hijg een beetje van het fietsen, ga
erbij zitten, luister met een half oor, denk aan Marius.
In bed zegt ze het. Ze hoeft niet bang te zijn want het is nog Licht
buiten en de gordijnen zijn half open en ze zegt het. Ze zegt: 'Ik weet
alles over je vader. Wil je het weten?' Ik weet niet of ik het wil weten
maar ze zegt: 'Korn bij mij in bed.' Ik ga bij haar in bed liggen. Ze is
heel lief nu, ik moet in de Nolte van haar arm gaan liggen. 'Alma heeft
het me verteld. Ik mocht het niet aan jou vertellen. Marijn mag niet
weten dt ik het weet. En zeker niet dat jij het weet. Beloofd?'
`Beloofd.'
Ze fluistert het in mijn oor. Het is erg snel verteld. Een leerlinge
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van mijn moeder. Dertien jaar. De man van tante Mathilde heeft mijn
vader uit de gevangenis kunnen houden.
Begrijp je nu alles? Blijf maar hier slapen bij mij. Ik zorg voor jou
vannacht.'
Er is niet veel te doen in het dorp. Altijd de familie. En limonade. En
koekjes. En Saskia die met tante Alma over de familie praat. Verhalen
die ik al duizend keer heb gehoord. Ik fiets niet meer naar de brug, ik
blijf weg van de rivier, van de watermolen en van het jaagpad. Die
oude fietsen deugen niet.
`Hebt ge ruzie met Marius?' vraagt tante Alma.
`Neen.'
`Ja dus.'
Saskia probeert lief te zijn en ik mag iedere nacht bij haar in bed
slapen. `Ik zorg wel voor jou', zegt ze altijd. Voor het eerst in mijn
Leven verveel ik me in het dorp. Ik bel Marijn die terug is uit Praag.
Was het prettig? Heel prettig. Nog drie dagen en dan komt ze ons
halen. Is alles goed met ons? Ja, ja. Of ik een vriendje heb? Ik? Neen,
en Saskia ook niet. En dan komen ze ons ophalen, Leo en Marijn, en
eerst wordt er nog koffie gedronken en taart gegeten en alle tantes
komen dag zeggen. Leo knuffelt Saskia alsof hij haar in maanden niet
gezien heeft, en mij knuffelt hij ook, en ook van Marijn krijgen we
allebei een kus. En dan moet Saskia natuurlijk een mop vertellen en ze
maakt zich klaar. Ze trekt haar ogen wijd open zoals ze altijd doet als
ze gaat vertellen en zegt: 'Er was eens een man, en er was eens een
vrouw en die waren verliefd op elkaar.' En ze proest het uit, en nu
moet ik ook lachen. We kijken naar elkaar en buigen dubbel van het
lachen. We lachen zo hard en luid dat we ervan moeten huilen. Tranen
rollen over onze wangen.
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fang zhaoling, een eigenzinnige
kunstenares
ELS VAN DER PLAS

Fang Zhaoling (Wuxi, 1914) is op dit moment een van de
belangrijkste Chinese kunstenaars. Zij heeft een zeer
persoonlijke, eigenzinnige stip en combineert de oosterse
kunsttraditie die voornamelijk door mannelijke meesters
aan mannelijke leerlingen wordt doorgegeven, met
westerse ideeen. Pas toen haar echtgenoot stierf kon Fang
Zhaoling voor het kunstenaarschap kiezen. Els van der Plas
verdiepte zich in het werk van de Haar Hong Kong gevluchte
Chinese die enerzijds het geluk heeft gehad in een
beschermd en rijk milieu op to groeien en anderzijds vele
malen aan den lijve heeft moeten voelen wat het
repressieve Chinese regime aan kan richten.
De in Spanje geboren Leonne Hendriksen (1949) is als
westerse kunstenares gefascineerd geraakt door de
oosterse kunst en de Chinese kunsttraditie in het bijzonder.
In haar werk is deze fascinatie zichtbaar. Tot voor de
bloedige neerslag van de opstand in Peking gaf zij les aan
de China Textile University in Shanghai.
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Fang Zhaolings schilderijen zag ik voor het eerst toen ik de Engelse
kunstverzamelaar Hugh Moss bezocht in zijn woning in Hong Kong.
Zijn enorme en indrukwekkende Chinese moderne kunstverzameling
bevat veel en prachtig werk van deze vijfenzeventigjarige kunstenares. Moss vertelde enthousiast over de krachtige vrouw die hij als een
van de grootste kunstenaars van deze tijd beschouwt. Tijdens het
ontrollen van haar schilderijen – het zijn voornamelijk rolschilderingen van inkt op papier– openbaarden zich voor mij langzaam de
intense kleurenpracht en gedetailleerde uitwerkingen van elk onderdeel in een werk. Zij maakt haar kleuren zelf van natuurlijke pigmenten en ingredienten waardoor ze een grote intensiteit bezitten. Bovendien zijn de combinaties en het in elkaar overgaan van de kleuren
prachtig.
Zhaolings onderwerpkeuze is binnen de Chinese kunsttraditie,
die zich voornamelijk richt op onder andere landschappen, bloemen,
vogels en calligrafie, eigenzinnig. Zij schilderde bij voorbeeld Vietnamese bootvluchtelingen of grotbewoners en heeft onder invloed van
westerse kunstontwikkelingen abstracte schilderijen gemaakt. Een
werk van Fang Zhaoling wordt gekenmerkt door de technische
vaardigheid met pen en penseel en de karakteristieke weergave van
mensen in hun omgeving. Het is deze combinatie van de beheersing
van techniek en een persoonlijke creativiteit die, ondanks haar vele
leermeesters en studies, herkenbaar is gebleven en zich nog steeds
ontwikkelt.
Fang Zhaoling is in de Chinese stad Wuxi geboren op 17 januari 1914
als dochter van Fang Wang Shuyingen en de industrieel Fang Shouyi.
Haar ouderlijk huffs lag in het hart van het Jiangnangebied, waarbinnen ook Suzhou en Hangzhou zijn gelegen, plaatsen die eeuwenlang
belangrijke kunstcentra zijn geweest.
De vroege jaren van haar jeugd waren zachtaardig en verbonden
met levens van een invloedrijke en welgestelde minderheid. Haar
familie zorgde voor een aangename opvoeding. Zij kreeg les van
prive-leraren – samen met haar zus Fang Cialing. Naast de traditionele Chinese scholing kreeg zij Engelse les en westerse geschiedenis.
Deze beschermende beginjaren duurden echter niet lang. Toen zij
elf jaar was werd haar vader, eigenaar van een katoenmolen, voor
haar ogen vermoord door de chef en ingenieur van de molen tijdens de
Chinese Burgeroorlog in 1925. Door deze schokkende gebeurtenis
veranderde haar welvarende Leven. Haar moeder probeerde er voor to
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zorgen dat haar opleiding er zo min mogelijk onder Teed.
Toen zij dertien jaar was kreeg zij prive-docenten toegewezen
namelijk de bekende leermeesters Tao Baifang, van wie zij de Chinese
klassieken onderwezen kreeg en mevrouw Yang Zizhen, die haar les
gaf in Europese literatuur en geschiedenis.
In 1933 werd er een kunstacademie opgericht in Wuxi, waar Fang les
nam bij Chen Jiucun in het schilderen van vogels en bloemen en bij
Qian Songyen die het traditionele landschapschilderen onderwees. In
deze tijd werkte zij met pen, penseel en inkt op papier.
De lessen waren gestoeld op traditioneel Chinese leest hetgeen
het kopieren van oude kunstenaars en haar meesters inhield. Dit
opgelegde educatiesysteem heeft altijd de onderwerpkeuze beperkt.
De Chinese kunsttraditie, die nog steeds de huidige kunstuitingen
beinvloedt, lijkt te bestaan uit variaties op een thema, in tegenstelling
tot de moderne westerse kunst die lijkt uit te blinken in snelle
veranderingen, waarbinnen begrippen als `vernieuwing' en `kwaliteit' met elkaar in verband worden gebracht. Het begrip `originaliteit'
wordt dan verward met het begrip `kwaliteit'. Ten nieuw idee'
bestaat echter niet, wel is er `een nieuwe combinatie' van reeds
bestaande ideeen. Vernieuwing en verandering bestaan bij de gratie
van oude gedachtengangen die opnieuw gegroepeerd kunnen Leiden
tot een andere kijk op een begrip. Het westerse kunstidee kan dan ook
niet gelden voor het waarderen en beoordelen van Chinese kunst in
het algemeen en Chinese moderne kunst in het bijzonder.
De Chinese kunsttraditie
Binnen de Chinese kunsttraditie hebben de zogenaamde 'Literati%
schilders hun sporen het duidelijkst nagelaten. Vanaf de derde eeuw
voor Christus was de invloed van deze groep elitaire mannelijke
intellectuelen op het culturele Leven groot. Binnen de schilderkunst
waren voor hen de zogenaamde `Drie Perfecties' van groot belang,
namelijk Poezie, Calligrafie en Schilderkunst. Calligrafie was een
belangrijk onderdeel binnen elke opleiding en vanuit deze penseeltraining werd ook de kunst van het schilderen ontwikkeld die het gebruik
van het puntige penseel voorschreef en het belang van de lijn als
onafhankelijke kwaliteit plaatste naast kleur en compositie. De wijze
van schilderen was belangrijker dan het onderwerp, de kleurstelling
of het resultaat.
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Fang Zhaoling (1978).

Deze ideeen hebben tot op heden de ontwikkeling van de Chinese
schilderkunst bepaald. In de zestiende eeuw kreeg de tendens een
optimaal gesloten karakter door de invloed van Don Qichang (15551636) die een beroemd calligraaf, schilder en criticus was. Zijn
invloed zorgde ervoor dat de `Literati'-traditie de belangrijkste stroming werd binnen het culturele Leven van China, alle andere vormen
van schilderen werden als marginate ontwikkelingen behandeld en
beoordeeld.
Deze verengende kunstideeen hebben ertoe geleid dat Chinese
kunstenaars zich niet toelegden op andere wijzen van schilderen,
hetgeen een begrenzing van de mogelijkheden van de expressie via
penseel inhield maar een verrijking is geweest voor de kwaliteit van
de schilderkunst; binnen de gestelde grenzen was persoonlijke ontwikkeling een vereiste waardoor techniek, inventiviteit en kwaliteit
tot het uiterste moesten worden onderzocht en betracht.
De landschapsschilderkunst was tevens een belangrijke Stijl binnen de
geschiedenis van de Chinese kunsten. In de Song-dynastie (Noordelijke 960-1127 na Chr. en de Zuidelijke 1127-1279 na Chr.) had de
landschapsweergave als doel de spiritualiteit in de natuur uit te
beelden.
In het landschap werd een kosmische orde weergegeven waarbinnen natuur en mens harmonieus samengaan. In de 'Literati%
traditie werd dit spirituele accent verschoven naar het persoonlijke;
schilderen werd een middel om emotionele, persoonlijke en poetische
gevoelens uit te drukken in de combinatie van poezie en calligrafie.
Dit ontwikkelde zich tot het noteren van gedichten en persoonlijke
gedachten op schilderijen.
Natuurlijk hebben de `Literati'-schilders niet het spirituele verlaten, dat is nog steeds verbonden met hun werk. Juist de combinatie
van het geestelijke van de landschapstraditie en het persoonlijke van
de calligrafen vinden we in Zhaolings werk. 'Sorrowful memories'
(1983) (zie afbeelding) is hiervan een hedendaagse uiting. Zowel het
landschap als de calligrafische nadruk getuigen van een herziening
van de oude werken, van de traditie. Het door elkaar heenlopen van
landschap en tekst en het in elkaar overgaan van de twee zijn
gevolgen van haar ontwikkelingen sinds haar studies in China.
In de tijd dat Fang Zhaoling aan de academie studeerde, trouwde ze.
Zij ging studeren aan de Guang Hua Universiteit in Shanghai en na
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haar studie vertrok het pas getrouwde stel naar Manchester waar zij
moderne Europese geschiedenis ging studeren.
Terug in China (1940) waar ondertussen de oorlog woedde, leidde
het gezin, zoals vele Chinese families, een reizend bestaan met veel
armoede en hard werken. Als vluchtelingen reisden ze van dorp naar
stad om de ergste situaties van de oorlog te vermijden. Ze leefden
waar dat mogelijk was waardoor ze zelfs voor een tijd op een
stationsplatform hebben vertoefd. In deze situatie kwam Fang Zhaoling absoluut niet aan schilderen toe.
Het gezin besloot dan ook in 1941 naar Hong Kong te verhuizen.
De felbegeerde rust werd ook hier verstoord door de komst van de
Japanse bezetter. Zij vluchtten naar Guilin, maar ook hier werden ze
genoodzaakt te vertrekken.
In 1950 leek aan het onrustige vermoeiende leven een einde te
komen. Het gezin, intussen uitgebreid met acht kinderen, vestigde
zich weer in Hong Kong om een leven zonder oorlog en ellende te
genieten. Onverwacht overleed hier echter Zhaolings echtgenoot in
een ziekenhuis waar hij verkeerde medicijnen toegediend kreeg.
Zijzelf spreekt over deze periode als de moeilijkste in haar leven. Zij
moest de zaak van haar man overnemen en acht kinderen voeden en
opvoeden. In 1984 zegt ze echter: 'Widowhood is of course not easy,
but if not for it I probably would not have become an artist.'
Fang Zhaoling Wilde dolgraag verder studeren en doorgaan met
schilderen. Met hulp en steun van haar schoonfamilie, en vooral haar
schoonmoeder, was zij in staat te gaan studeren aan de Universiteit
van Hong Kong en lessen te nemen bij Zhao Shaoang. Belangrijkste
onderwerpen waren tijdens deze lessen bloemen en vogels.
De traditionele schilderontwikkeling belemmerde Fang Zhaoling niet
een bijzonder oeuvre te creeren. In het begin nog traditioneel van
opzet maar met een ongewoon vrije vormentaal uitgewerkt. Ze begon
naam te krijgen in Hong Kong en dit leidde tot een aantal exposities.
Een van haar tentoonstellingen reisde naar Tokio, in het Mitsukoshi
Warenhuis en in het kader van deze expositie kwam haar eerste
catalogue uit 'Recent Paintings By Fang Zhaoling', Tokio, 1951.
Hong Kong was een internationaal georienteerde stad waardoor
contacten met het buitenland ontstonden. Zij kreeg de gelegenheid te
exposeren in Londen, Oxford, Lausanne en Hong Kong. Haar bekendheid groeide.
In 1953 ging ze studeren bij Zhang Daquin (1899-1983). Hij
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moedigde haar aan een eigen stijl te ontwikkelen en zijn enthousiasme
voor reizen spoorde haar aan andere landen en culturen op te gaan
zoeken. Toen Daquin in1961 naar Sao Paulo vertrok betekende dat
een verlies voor Zhaoling, maar tevens een reden om hem aldaar te
gaan bezoeken. In SA() Paulo schilderde ze niet alleen maar bestudeerde tevens zijn Chinese kunstcollectie. Later, toen Daquin wederom
was verhuisd, ditmaal naar Carmel Californie, zocht zij weer zijn
gezelschap en eruditie op. Een resultaat van dit verblijf is het
schilderij 'Trees and Rocks of Carmel, 1970 (zie afbeelding).
Als we dit schilderij bestuderen zien we de veranderingen die zij
heeft ondergaan door haar studies, haar reizen en haar open geest. De
vormen en techniek vloeien voort uit haar traditionele achtergrond.
De rotsen zijn snel opgetekende inktvlekken en de bomen geven net
de juiste contouren aan. Het werk is gemaakt met de juiste docering
van tekening en inkt.
Fang Zhaoling bestudeerde de filosofieèn van Shitao, de beroemde individualist uit de zeventiende eeuw. Hij schreef `methode afgeleid van non-methode', een theorie die zij Wilde nastreven in haar
werk. Shitao legde hierin uit dat als kunstenaars de techniek feilloos
beheersen, als zij geleerd hebben van eigen en de nude meesters, zij
deze opgedane kennis opzij moeten zetten, de geest moeten leegmaken en moeten gaan schilderen vanuit het Zelf. Op dat moment
hoeven de schilders niet een masker te dragen van leraren en
technieken, maar kunnen zij maken hetgeen hen wordt ingegeven
door de Geest, het Zelf, het Onbewuste.
Method comes from Non - method

`Method comes from Non-method (zie afbeelding) van Fang Zhaoling
getuigt van de beheersing van techniek en het vrijmaken van de geest
alvorens te werk te gaan. De penseelstreken zijn overtuigend op
papier gezet, zonder aarzeling en met emotie zijn ze geschilderd of
meer gevoeld. In haar latere werken schildert zij steeds meer vanuit
dit bewustzijn; het laten spreken van papier, inkt en de vormen op
zich. In een veel later werk waarin die `losheid' duidelijk spreekt is
`The Stonehenge No. 1' (1981 - zie afbeelding). De vertaling van de
karakters die onder aan het schilderij met vaste hand zijn opgeschreven is: 'Het geluidloze van Stonehenge. Gevormd op de trouwdag van
de Engelse kroonprins, 1981 in Meida Vale Studio, Londen'. Het werk
is tot stand gekomen na een aantal reizen naar Engeland. Reeds in de
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jaren zestig woonde Fang Zhaoling in Londen en later trok ze door de
Britse provincies. De grote rotsblokken zijn zowel weergegeven als
geinterpreteerd. De karakters en de grote stenen komen voort uit
eenzelfde penseelbeweging. Bij dit werk kunnen we de tekening van
een rots bestuderen die zij laat voortvloeien uit het Chinese karakter
voor rots. Karakters zijn beelden die tot tekens, letters, begrippen zijn
gegroeid. Zij interpreteert het beeld van het karakter tot de abstracte
figuratie van de schrijfwijze (zie afbeelding). Dit laat zien hoe dicht
schrijven en schilderen in China bij elkaar staan, hoe dicht beeld en
interpretatie elkaar naderen.
Fang Zhaoling is een van de weinige Chinezen, en zeker een van de
weinige Chinese vrouwen, die door haar reizen en onafhankelijkheid
de mogelijkheid voor zichzelf heeft gecreeerd eigenzinnige ideeen uit
te voeren, juist door het feit dat ze vaak niet in China woonde.
Een idee dat Fang Zhaoling heeft overgenomen van hedendaagse
Europeanen en Amerikanen is het werken op groot formaat. De
Chinese schilderingen zijn altijd aan bepaalde formaten gebonden
geweest. Het was dan ook een uitdaging voor haar het formaat van
werken te vergroten. Moss gaf haar in Hong Kong de mogelijkheid in
1985 door haar hiertoe opdracht te geven. Hierbij verliet ze figuratieye verbeeldingen voor abstractie. Deze grote schilderingen zijn nog
niet eerder gepubliceerd of gefotografeerd.
Ook in haar onderwerpkeuze liet ze zich steeds meer Leiden door
Europese alledaagsheid en actualiteit. Eind jaren zeventig ontstond in
Hong Kong het probleem van de Vietnamese vluchtelingen die per

boot over de zeeen voeren; arme mensen, vermoord door bandieten of
gered door andere boten. Fang Zhaoling heeft deze bootvluchtelingen
weergegeven in haar 'Boat people' uit 1979 (zie afbeelding). Deze
ellende geeft zij op een bijna optimistische wijze weer. De mensen
schijnen in goede doen. Ze hebben eten en lijken zelfs een snort picknick te houden op het dek van het schip.
Fang Zhaolings werk is bovendien interessant door haar visie op
de formele interpretatie; de boot is van bovenaf weergegeven opdat
zichtbaar wordt wie zich erop bevinden en wat er gebeurt. De zee en
de omringende zeilboten zijn in juist perspectief geschilderd. De
horizon is hoog in het vlak gezet opdat het werk zoveel mogelijk
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informatie bevat, hetgeen een oud Chinees compositieconcept is. Het
schilderij is een uit een serie van twaalf.
Het ontstaan van de serie is beinvloed door haar verblijf in
Londen in de jaren zestig. Hier ontmoette zij een groep Chinese
kunstenaars die zich bezighield met olieverfschilderen en een abstracte wijze van verbeelden van niet Chinese onderwerpen. In de jaren
zeventig ontwikkelde deze kennis zich samen met de informatie van
Condense musea over Europese kunstenaars tot het willen vormgeven
van haar diepste gevoelens. Gevolgen van deze attitude waren naast
`Boat people', 'Ode to world peace' (zie afbeelding) en 'Climb to the
summit'. 'These works all conveyed my sympathy for the homeless
drifters and my sincere wish for world peace. At the same time these
have served as moral boosters for my self.'
Chinese hedendaagse kunst
Aan het Bind van de Qing Dynastie (1644-1911) en tijdens de beginjaren van de Republiek (1912-1949) werd de behoefte aan verandering
groot. Dit werd onder andere veroorzaakt door de wetenschappelijke
en technologische revolutie in het westen waardoor de Chinezen, die
zichzelf als belangrijke schakel in de wereldcultuur beschouwden,
aan zichzelf en aan hun eigen ontwikkelingen gingen twijfelen,
hetgeen een wankel bewustzijn met zich meebracht. De westerse
veranderingen op zowel wetenschappelijk als cultureel gebied dienden nu als voorbeeld en stimulans tot verandering. Deze stimulans
werd verbroken tijdens het regime van de `Bende van Vier' toen de
kunst en de kunstenaars in dienst stonden van de Staat, evenzo het
publiek en de critici, die hetzelfde doel dienden. Een kritische kijk op
de kunsten verviel; kunstenaars maakten ongeinspireerde werken
voor de Republiek, inventiviteit werd tussen vier muren uitgeoef end.
Belangrijk in deze tijd waren de Chinese kunstenaars buiten de
grenzen van de Republiek in Taiwan, Hong Kong en het Westen. Fang
Zhaoling was een van de velen die naar het buitenland vluchtten.
Voordat de studentenopstanden dit jaar werden neergeslagen in
Peking ontstond er meer mogelijkheid voor kunstenaars vrij werk to
maken. Dit werd mede veroorzaakt door druk uit het buitenland. In
deze tijd werden hier en daar abstracte kunst en afbeeldingen van
naakten toegestaan. In deze korte tijd van openheid werd begin 1989
een tentoonstelling van moderne kunst in Peking georganiseerd die
ondanks veel tumult werd gedoogd. Zowel mannen als vrouwen
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exposeerden hier en het was een vrouw die grote opschudding
veroorzaakte. Zij schoot met een pistool op het werk van haar vriend,
hetgeen samen met de gevolgen van deze daad, het kunstwerk
vormde. Maar op dit moment vreest een ieder dat de huidige situatie
vrije meningsuiting voor de Chinezen en openheid naar het buitenland
verbiedt.
Fang Zhaoling gaat door met het schilderen van haar inspirerende en eigenzinnige schilderijen. Tot op heden heeft ze zich door
niemand en niets laten weerhouden om datgene to creèren wat ze wil.
De Chinese schrijfster Han Suyin schreef in 1981 in een catalogue van
Fang Zhaoling: 'She has unbound the bound feet of a tradition of
painting which was sinking into repetition, mediocrity, and exasperating monotony. ... Chinese painting needed innovators, breaking the
fetters of the past. By innovation I do not mean going from one
imitative style to another. Among some Chinese painters today a
certain tendency to "imitate" western styles, and to call this "innovation" is discernible. Fang Zhaoling does not imitate anyone. She is a
painter who will leave a mark of great importance on her generation,
and on the future of Chinese painting.'
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Sorrowful Memories (1983).
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Trees and Rocks of Carmel (1970).
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Stonehenge (1981).
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Boat People (1979).
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Ode to World Peace (1986).
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Spring (1987).
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Calligraph y couplet 1986
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Leonne Hendriksen in China.
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leonne hendriksen, kunstenares in china
ELS VAN DER PLAS

Leonne Hendriksen. Het donkere uiterlijk, zwart haar en donkere tint,
doen de blauwe ogen schitterend uitkomen. Ze werd geboren in San
Sebastian in Spanje. Geboortejaar 1949. Haar huidige nationaliteit is
Nederlandse. Haar beroep kunstenares. Hendriksen is net terug van
een verblijf van negen maanden in China waar ze Chinees studeerde,
reisde en les heeft gegeven aan academies.
`Het Oosten heeft mijn interesse al sinds de tijd dat ik begon met
mijn studie aan de Academie voor Industrièle Vormgeving in Eindhoven. Ik was een student aan de textielafdeling en werd compleet gek
toen ik de Japanse kunst ontdekte en specifiek de Japanse textielkunst.'
Na de studie in Eindhoven ging ze verder studeren aan de
Kunstacademie te Maastricht. Naast haar vrije kunstenaarschap heeft
ze altijd les gegeven onder andere aan de Universiteit van Essen, de
`Gelderse Leergangen', de Rietveld Academie te Amsterdam, de
Kunstacademie te Tilburg en aan de School voor Kunst en Kunstnijverheid te Hamburg. `Lesgeven is altijd een passie van me geweest en
ik zou het nooit kunnen opgeven', zo verklaart ze. De nadruk ligt
zowel in haar eigen werk als tijdens haar lessen op vormgeving van
en met textiel.
`Toen ik besloot een jaar weg te gaan, mijn baan op te zeggen en
maar te zien "wat er van komt", begreep ik dat de wortels van de
oosterse beschaving niet in Japan maar in China liggen. 1k kreeg
steeds meer kennis en informatie van de Chinese cultuur en besloot
naar dit fascinerende land te gaan.'
Tijdens haar verblijf in China heeft ze ook lesgegeven, 'het bloed
kruipt waar het niet gaan kan', aan de China Textile University te
Shanghai. Dit was niet zomaar geregeld. Om als gastdocent op te
treden aan een academie of school in China dienen er vele brieven te
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worden geschreven waarop vele niets inhoudende antwoorden volgen. Maar Hendriksen Wilde dit zo graag dat ze heeft doorgezet en
met behulp van bevriende Chinezen heeft ze verschillende kunstacademies een kort lesprogramma aangeboden. De academies reageerden
positief. Daadwerkelijke afspraken maken was echter niet altijd even
makkelijk. De gastcolleges die ze gedurende tien dagen aan de Textile
University heeft gegeven ervaart ze als een van haar meest waardevolle belevenissen tijdens haar verblijf in China.
Het lesprogramma had ze aangepast aan het Chinese educatiesysteem. De materialen waren Chinees papier, kwasten en inkt. De
eerste opdracht luidde het schilderen van lijnen, niet gebonden aan
bepaalde figuratieve normen of karakters. Dit was voor de studenten
reeds een vernieuwing; het niet denken in een kader (het vierkant van
een karakter) of aan een onderwerp (landschap, vogels, bloemen) was
een moeilijke opgave voor zowel de leerlingen als de docenten. De
laatsten volgden Hendriksen van zeer nabij eerst wat sceptisch en aan
het einde van de tien lessen enthousiast. Nadat de studenten zwarte
lijnen ritmisch op het papier hadden gezet en allerlei dessins ontstonden, werden deze papieren gebruikt als basismateriaal voor kleding.
De studenten moesten de grote papieren om elkaar been draperen,
hetgeen zeer vreemd voor hen was. Chinezen zijn niet gewend elkaar
aan te raken. Maar aangezien 'de leerling volgt de leraar' een leidraad
is op elke school, volgden ze Hendriksen nadat ze het had voorgedaan.
Als derde fase konden de studenten de lappen papier verknippen tot
kledingstukken en decoratiemateriaal.
De lessen hadden zo'n succes dat de docenten hadden besloten ze
in hun jaarlijkse lesprogramma op te nemen.
Chinese moderne kunstenaressen
Aan de Textile University te Shanghai zitten evenveel vrouwelijke als
mannelijke studenten. Vrouwen hebben binnen de huidige Chinese
kunstwereld nog niet een evenredige plaats als de mannen, maar er is
een groot aantal vrouwen werkzaam in de creatieve sector. Dit is
zeker niet altijd zo geweest. De Chinese vrouw heeft traditioneel een
onderdanige positie. Ze heeft vaak en baan maar tevens de zorg voor
het gezin.
Voor Chinese kunstenaars is ook een ander probleem belangrijk,
namelijk dat zij zich niet vrij kunnen uiten, noch op papier, noch in
schrift. In 1979 werd een belangrijke kunstenaarsgroep opgericht, de
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Star Star groep, die zich richtte tegen de traditioneel Chinese kunstopleiding en pleitte voor vrije meningsuiting in elke vorm. Zij eisten
via een zitstaking expositieruimte, die ze ook kregen. Hier werd in dat
jaar een expositie gehouden met naaktschilderijen en vrij werk van
onder andere Ma Desheng, Yan Li en Li Shuang. Deze expositie werd
door 33.000 mensen beocht. Er kwam echter veel kritiek op de groep
en hun werk en in 1981 was de groep genoodzaakt zichzelf op te
hef fen. Hun kunstwerken werden bekritiseerd als `te afwijkend', `niet
goed genoeg om kunst te zijn' en `onbegrijpelijk voor de massa.'* De
belangrijkste vrouwelijke kunstenaar in deze groep was Li Shuang.
Er zijn meer vrouwelijke kunstenaars die belangrijk zijn op dit
moment. Fang Zhaoling wordt inmiddels erkend door de Chinese
autoriteiten maar woont en werkt in Hong Kong en Londen.
Shao Fei (1954, Peking), schilderes, was ook lid van de kunstenaarsgroep Star Star en nam deel aan een aantal exposities in 1979 en
1980. Geinspireerd door Chinese volkskunst schildert ze expressief en
kleurrijk met een heel eigen vormentaal.
Zhou Sicong (1939, Hebei Provincie), is op dit moment vicevoorzitter van de Chinese Nationale Kunstenaars Vereniging en
schildert expressionistische werken die sociale bewogenheid uitstralen. Haar schilderijen laten haar compassie zien met de Chinese
vrouwen die werken en tegelijkertijd de tijdrovende zorg voor hun
gezin hebben.
De schilderes Zhou Lin (1941, Tianjin) concentreert zich op
olieverfwerken en kreeg in 1986 eindelijk toestemming om in Parijs te
gaan studeren.
Deze vrouwen, inclusief Fang Zhaoling, hebben, net als de andere
kunstenaars, moeten vechten tegen de onderdrukking van de Culturele Revolutie.
Tentoonstellingen van moderne kunstuitingen
Hendriksen heeft de restricties duidelijk gevoeld. Enkelen proberen
daar verandering in te brengen door persoonlijk en vrij werk te
maken. Dit werk kunnen ze echter niet zonder gevaar in de openbaarheid brengen dus verdwijnt het onder het bed en in donkere hoeken.
Het schilderen van naakten en abstracte composities is eigenlijk
verboden. Het contact met buitenlandse studenten wordt in de gaten
gehouden en gecontroleerd. Performances worden in geheime gelegenheden uitgevoerd.
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VOOr de studentenopstanden leek er meer mogelijk in China. In
Peking en Shanghai werden tentoonstellingen van naakten georganiseerd en getolereerd. Iedereen sprak er schande van, maar ze gingen
ook kijken. Hendriksen Wilde deze tentoonstelling graag zien. Een
probleem was echter de rij met wachtenden, voornamelijk mannen,
voor de ingang van het museum in Peking. Zij besloot de expositie in
Shanghai te gaan bekijken hopende op een minder Lange rij. `Mijn
collega's aan de Textile University fluisterden in mijn oor: ... "Er is nu
een tentoonstelling, nou ja zeg. ... naakten! ... schandalig!" Ik vroeg:
"Dan bent u zeker niet gaan kijken?" Maar jawel boor, ze waren
allemaal gaan kijken, en tegelijkertijd verzekerden ze me dat het niet
de moeite waard was en dat het me echt te veel tijd zou gaan kosten.
Een totaal nutteloze tentoonstelling, volgens hen.
Evenals naaktschilderijen wordt abstractie in de kunst als nutteloos
ervaren. 'China kent geen abstracties of generalisaties in onze betekenis, in niets, ook niet in de wetenschap. Chinezen zijn verschrikkelijk
pragmatisch. Botanische wetenschap wordt gebruikt voor medicinale
uitvindingen. Astrologie en astronomie worden bestudeerd ten behoeve van weersvoorspellingen, het opzetten van kalenders en zo nodig
voor landbouwactiviteiten', aldus Hendriksen.
In de lente van dit jaar werd wederom een tentoonstelling van
moderne kunst gehouden in Peking, die ook veel tumult veroorzaakte
(zie artikel Fang Zhaoling). Het is echter de vraag of dit nu nogmaals
mogelijk is. De korte periode van openheid is voorbij in China.
Hendriksen heeft deze tijd van dichtbij meegemaakt, maar ook in deze
periode was haar vrijheid en die van haar mede-kunstenaars beperkt.
In mei dit jaar kwam ze terug aangezien ze les moest geven in
Hamburg, om daarna weer naar China te vertrekken en in Hangzhou
te doceren. Na de gebeurtenissen in China wil en kan ze dit niet meer.
Ze is solidair met de onderdrukte minderheid.
Ze is niet dezelfde mening toegedaan als de kunstenares Abramovic, die met haar vroegere levenspartner Ulay de Chinese muur heeft
belopen. Resultaten van deze loop waren afgelopen zomermaanden te
zien in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Abramovic beweert in de
catalogus nooit meer China te willen bezoeken, gezien haar ervaringen in China en met de Chinezen.
Bij Hendriksen heeft China een onuitwisbare herinnering achtergelaten. `Bij het herinrichten van mijn atelier kom ik dingen tegen die
ik bestempel als "vroeger", dit vroeger is niet van twintig jaar
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geleden, maar slechts een jaar.' Ze begint nu haar ervaringen te
verwerken in haar eigen werk. Werken is het enige middel om de
intense gebeurtenissen vorm te geven en haar verdriet te vergeten.

Noot
* Uit: Joan Lebold Cohen, The new Chinese painting 1949-1986. Abrams, New York
1987, p. 62.
Zie voor meer informatie over Chinese kunstenaresssen: M. Weidner (ed.), Views from
Jade Terrace. Chinese Women ARtists 1300-1912. Rizzoli Int. Publ. Inc., New York/Indianapolis 1988.
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Leonne Hendriksen, Ruine als vervolgroman (1984)
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tranen

DIEUWKE ERINGA
herinnering aan eva bouman

bedachtzaam gesproken
bijna onhoorbaar, een zucht,
drong het woord zich naar voren
op slag verloor alles
de kleur die het altijd had
de doorzichtige Schaal met de rozen
ook de chrysanten
de boeken de banden
van roze van wit van zachtblauw
de platen aan alle wanden
alles wat lag wat hing en wat stond
veranderde in een seconde
asgrauw
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als het goed was
zou ik haar
voor de tweede maal baren
ditmaal haar dood in
niet haar Leven
als het goed was
deelde ik nogmaals
mijn kracht met haar
droeg ik haar
over de grens
ach, als het goed was
maar ik ben machteloos
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niets wordt meer ongedaan
wel springen vissen
gevangen in mijn net
ruggelings
opnieuw de vijver in
wel stroomt het water
van de fontein
ruisend omhoog
en sierlijk,
met een boog
terug naar de bron,
deze film
draait niemand achterstevoren
was je maar klein
kon je maar
niet lopen niet spreken
was je maar veilig
beschut
in mij
in mijn lijf

52

rouw past elektra, maar ons
wat past ons die op af stand
je lijden zien?
ontzag voor veeleisende goden
ontzag voor dit oogloze lot
begrip sours
voor waanzin die tomeloos voortraast
naar dood?
waardigheid past ons
alsof we van boven of
zien wat gebeurt in de tijd
of nu reeds eeuwen ons scheiden
van wat woede wekt, wonden
openrijt
evenwicht past ons, elektra,
zelfbeheersing en zwijgen,
kalmte en rust,
bovenmenselijk zwaar
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gedichten
MARIJKE VAN HOOFF

Weerlicht
Donker heeft geen scherpe kanten,
schimmen op het gordijn dragen geen
zwaar geheim, ze worden door de ochtend
meegenomen. Maar de nacht heeft nog steeds
een dreigend gezicht. Daarom verzamel ik
licht in oude koffers, schuif ze behoedzaam
onder het bed. Wanneer het duister gaat
bewegen, de kamer kleiner maakt, weet ik
met een klik mijn angst to keren.
Een gordijn is een gordijn, een schim is
wat je zelf verzint en donker duurt nooit
Langer dan de nacht. Wie dat vroeger zei
is dood en kan geen tegendeel beweren.
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Dochter
Haar hand rept langs mijn kraag en
trekt de stof wat hoger. Zij wil
geen bloot zien aan haar dochter.
Zij denkt mijn lijf terug in een
teiltje waar zij het onder haar
bewind tot in de kleinste kiertjes
kende. 'Kind zit rechtop', zei ze.
Terwip ik bevend wat geheimen wil
onthullen voor als zij plotseling
dood mocht gaan en ik me of moet
vragen of wij van elkaar voldoende
weten om elkaar zo na to staan, raakt
zij onhandig aan mijn haar en zegt:
`Ik zie je liever zonder krullen.'
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Band
Zij heeft veel angst
in mijn bestaan gedaan,
mijn moeder, een te verre vrouw
die niet meer troosten kan
omdat zij twijfels rijgt
aan draden die steeds breken.
Zij boog mijn eerste klanken

naar haar naam. Nu smeed ik
woorden tot een taal
die zij niet wenst te spreken.
Een splinter bot van haar
gebeente, blijf ik haar kind.
Wij reiken en wij raken
even, wanneer zij zegt:
`herinner je' en ik me
krimpend buig over de vroegste
uren van mijn leven, de streng
weer span die ons verbindt.
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De Nieuwe Wilden achter de feestdis. Foto: W. Hendriks.
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brief uit Utrecht

MAAIKE MEIJER

Een wereldoptreden in Nederland, dat mag ik niet missen, zo dacht ik.
En daarom zit ik heden, zaterdagavond 30 September 1989, vooraan
bij de Nieuwe Wilden en Maximalen in Vredenburg te Utrecht.
Amsterdam heeft al gegonsd van geruchten. Zouden de jongens
Maximaal, ten proof aan podiumvrees en ongesteldheden, zich terugtrekken? Zou Twist de Coalitie doen springen voor het moment daar
is? Nee dus. Het landskampioenschap der Muzen' vindt daadwerkelijk plaats. Daar zit ik, op een der voorste rijen, en bedenk hoe
bevooroordeeld ik ben, want ik vrees dat de vrouwen tuttig zullen
zijn en de mannen grof. Hoe seksespecifiek, deze vrezen. Maar er
heerst een verwachtingsvolle stemming, iedereen is er, en het gehele
publiek is genodigd voor een feest, na afloop. Aanvang.
De Wilden zijn mooi, en godzijdank voor de gauze. Het Licht dooft en
van het podium klinken trommelslagen op: uit een opening verrijst
een gespierde halfnaakte trommelaarster, die op twee enorme trommels slaat die links en rechts boven Naar uittorenen. Het is een
prachtig gezicht, dit Japanse trommelen. Het eerste gebaar om
eventuele tuttigheid de kop in te drukken. Dat poezie begint met
zoiets fysieks is verrassend. Vervolgens klinkt ergens uit de zaal,
temidden van het publiek, een stem die een gedicht leest: Ankie
Peypers' inmiddels klassieke Na Columbus'. Dan komt de stem weer
ergens anders vandaan, je weet eerst niet vanwaar. Een spotlight
verlicht steeds een andere Wilde, die tussen de rijen mensen blijkt te
zijn opgesteld. Het podium blijft bijna ongebruikt, de gedichten
klinken vantussen het publiek. Fraai. Die letterlijke displacement, dat
je telkens even gedesorienteerd raakt bij een nieuwe dichteres, omdat
je niet weet vanwaar ze zal spreken, ervaar ik als een imitatie van de
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innerlijke displacement die je soms krijgt bij het horen van een
gedicht.
Op het podium zijn intussen, geprojecteerd op een scherm,
diabeelden te zien van vrouwenfiguren. Die beelden ga je weer
bekijken onder invloed van de gedichten die je hoort. `waarom voelt
ze zich/ in haar gevecht om een orgasme/ de secretaresse van de
dood?' Op het podium zit intussen ook het vijfenveertigkoppige
vrouwenkoor Mane Babbe', dat op gezette tijden een lied aanheft.
Sours zingt het zachtjes door de voorgelezen gedichten been, en geeft
die er een dimensie bij. Bij Malle Babbe ligt soms het tuttigheidsgevaar
om de hoek – vooral als het, zonder woorden weliswaar, het religieuze gezang Wohl mir Das ich Jesum habe' inzet. De dorpskerk, de
ultieme tuttigheid van de beatmis, de geur van wierook, helaas.
`Dameskoor rukt uit met bestaand repertoire aan te passen aan alle
gelegenheden', denk ik even, maar dan is het ook weer amusant.
`Peter is mijn ideaal', zingen ze nu tussen de erotische verzen door, en
gillen dan onverwacht en hysterisch 'Peter!' We liggen dubbel: bier
slaat die tuttigheid toch ineens om in hilarische spot. Het koor is een
vondst, maar het had voor mij nog wel wat avontuurlijker gekund.
Er zijn gedichten over de schokken van de meisjespuberteit. 'In de
paskamer van V&D ' van Ineke van Mourik en Nooit zou ik lijken op
dat zusje' van Patty Kuppens:
Zo zou ik niet worden
ondanks dat er borsten groeiden
op de plaats waar eerst mijn sheriffster had gezeten
en je in de keuken het zingen van mijn moeder hoorde
die mij met samenzweerderige glimlachjes probeerde te lokken
in haar zelfgekozen gevangenis
Er zijn agressieve gedichten van Jacqueline van Leeuwen (auto snel
weg) en directe seksueel-politieke gedichten van Annemarie de
Waard. Chawwa Wijnberg leest uit haar nieuwe bundel `Aan mij is
niets te zien' die een paar dagen geleden verscheen. De Vlaamse
dichteres Lieve Desmet past goed in dit zo voorleesbaar dichtende
gezelschap. Het is alles uitstekend getimed en professioneel uitgevoerd. Voor wie de Wilden al eerder zag of las is het wel jammer dat
er vrijwel alleen oud en soms overbekend werk wordt gelezen.
Wat ik niet ken is het werk van Maja Panajotova, een aanwinst.
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De Nieuwe Wilden. Foto: Diana Blok
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In meeslepend Vlaams met Oosteuropees accent, leest ze
een gedicht in vier delen.

`ZIY voor,

Jullie vergissen je,
wanneer jullie in haar ogen
oprechtheid lezen,
wanneer haar lach
jullie argeloos-onbekommerd lijkt.
Wie kent haar?
Wie heeft in haar spoor gelopen?
Wie ontraadselt haar glimlach?
{...]
Intussen toont het diascherm het welgekozen beeld van een vrouw
verborgen achter een voile.
[...]
Maar nooit opent ze voor iemand
haar geteisterde lichaam
om de lijst te tonen
van mannennamen op haar stembanden,
de slokdarm van het verdriet,
de grijze haat in de longen,
de maag, die stukken mannenvlees verteert,
die uit wraakzucht werden afgebeten
en de lever, gezwollen van liefdesgif.
Het is pathos, maar bezield pathos. Panajotova kan het hebben: ze
draagt prachtig voor, balancerend op die rand van retoriek, maar
altijd net aan de goede kant blijvend.
Terwill Elly de Waard het gedicht `Wie kan Plato's Symposium
nog lezen' voordraagt, wordt op het podium een Lange tafel gedekt,
met kandelaars, fruit, wijn, glazen: als voor een nieuw Symposium.
Het koor zingt een imitatie-tango. Tot besluit lezen de Wilden
allemaal door elkaar, het geluid komt van alle kanten. Ja, het is een
gebeuren om te ondergaan, een gebeuren waarbij alle zintuigen
worden aangesproken.
De Wilden zijn een vrouwengroep. Anders dan de Maximalen hebben
ze er niet voor de gelegenheid dichters van de andere sekse bij
gevraagd. Het interessante van een vrouwengroep is dat er iets

62

N. Wilde trekt Maximaal Johan Joos van de piano. Foto: W. Hendriks.
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zichtbaar kan worden dat ik noem: 'the difference within', het
innerlijke verschil. Omdat in een vrouwen- (of mannen)groep het
sekseverschil niet bestaat, krijgen andere verschillen de ruimte die
anders verborgen blijven onder het sekseverschil. Een groep van
hetzelfde gender maakt een werking van de andere verschillen
mogelijk. Bijvoorbeeld: hoeveel vrouwen zijn er niet? Hoeveel soorten, hoeveel sensibiliteiten, hoeveel verschillende manieren van omgaan met de opties die het vrouwzijn te bieden heeft? Het is alsof die
mogelijkheden nu naar voren treden, alleen uiterlijk al. Panajotova is
een schitterend klassiek geklede vrouw: zij draagt een rode jurk met
decolletê. Van Mourik en Wijnberg zijn gekleed als gargonne. Adney
(die gedichten van anderen voorleest) draagt een wit middeleeuws
jongenskostuum. Even verschillend zijn de voorstellingen van erotiek
in de poezie: ze varieren van agressie tot sm-achtige spanning en
nieuwe tederheden, en de hetero- en lesbische erotiek staan zeer vrij
ten opzichte van elkaar. Het onderlinge moralisme is weg, en dat is
ook aan deze poezie te merken. Als eenmaal het gewicht is weggenomen van het geestdodende letterlijke sekseverschil, lichten de verschillende vrouwelijke identiteiten en posities op, worden ze letterlijk
zichtbaar. Dat is de winst – en de politieke keuze – van deze groep die
nadrukkelijk blijft bestaan uit ,alleen vrouwen. Tot zover de Wilden.
Nu komt er een rapgroepje van zwarte meisjes met kniebroeken,
maar ik ben vol en ga pauzeren.
In de hal staan het clubblad van de Maximalen, De Held en een
boekhandel met ieders boeken en bundels. We keren terug naar de
zaal. De speelhelft van Maximalen gaat beginnen.
Aanvankelijk lijkt het leuk, en heel anders. De Maximalen gebruiken
het podium wel. Er is een uitgestrekt tableau vivant ingericht, met
bric-a-brac: leren banken, een schaaktaf el, en piano, een sofa en
daarvoor een groot schildersdoek. De dichters komen op en zetten
zich in decadente poses neer. Ze laten zich vergezellen door vrouwen,
die de indruk maken van beroepsgezelschapsdames: sommigen dienen
verder voornamelijk als decor. Een naakte mevrouw gaat op de sofa
liggen, even later gevolgd door een blozende middelbare dikkerd die
slechts is gekleed in een handdoek die hij met hoogrood hoofd aflegt.
Het paar poseert voor twee schilders, die het grote doek vullen tijdens
het voorlezen. De dichter Peter Giele legt zich op een massagetafel, en
wordt behandeld door een zwartharige en in het zwart geklede
punkmasseuse. Het komt allemaal traag en rommelig op gang, en het
sekseverschil is nadrukkelijk en stereotiep aanwezig. De 'difference
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within' zal hier in het geheel niet aan de orde komen: de Maximalen
zijn een mannengroep maar willen daar kennelijk niet graag aan
herinnerd worden. Er komt ook nog een ober op, die de neergezegen,
straf rokende heren en hun dames gaat bedienen: een zwarte ober. Ik
begin het nu wel erg cliché te vinden. Maar goed, de dichters lezen nu
eindelijk iets voor.
Ik kan mijn aandacht er niet goed bijhouden want intussen is op het
podium een heel gedoe aan de gang dat sterk van het voorlezen
afleidt. De dichters en hun dames worden live gefilmd met een
videocamera, en die beelden worden weer tegelijk vertoond op een
groot scherm. De cameraman is voornamelijk zijn eigen pornofilmpje
aan het maken: hij heeft een kinderlijke voorkeur voor de genitalien
van het naakt poserende paar op de sofa. Steeds zoemt die fallische
lens tussen de benen van de vrouw, en dan weer op de penis van de
man. Ja, mannen kunnen elkaar ook aanranden. Ik voel me op een uit
de hand gelopen NVSH-seksavondje, waar de spelleider is weggevlucht. De uitvergrote portretten van de dichters die de cameraman
tussen zijn seksobjecten plakt doen kinderlijk narcistisch aan. Kijk ons
eens op een podium zitten. De beelden dragen in elk geval niets bij aan
het effect van de poêzie.
Ondertussen is Elma van Haren aan de beurt, die voor de
gelegenheid de Maximale gelederen versterkt. Ik houd van Van
Harens poêzie, maar haar voordracht is vlak en komt niet tot Leven.
Een volgende dichter boor ik zeggen `Wat kan er mooier zijn dan
wandelen in wereldsteden en geroutineerd een sigaret uitdrukken op
de hand van een vriendin.' Gatver. Pieter Boskma leest een somber
gedicht voor van Willem Kloos, en begint dan te provoceren: hij
reciteert een lijst met dichters en besluit met 'en die verschrikkelijke
Nieuwe Wilden'. Vanachter de Lange tafel op de achtergrond, waar
zich intussen enkele Wilden hebben neergezet, vliegt een appel naar
zijn hoofd. Het begint nu wat onaangenaam te worden. Iedereen is
even bang dat er klappen gaan vallen.
Gelukkig kunnen we daarna even lachen met Hetty Blok, die de
gedichten van Peter Giele – op massagetaf el – voorleest. Blok is een
ras-actrice en bijzonder geestig en ironisch. Carla Boogaards, die ook
al voor de gelegenheid bij de Maximalen is ondergebracht, stort ons
helaas weer een ordinaire diepte in, met een platte tekst over Koning
Winter die een potje wou neuken, en zijn pik in de stad – gemetaforiseerd tot vrouw – wil steken. Het is toch wat. Ter begeleiding strijkt
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een dame Naar cello bijkans aan flarden. Het is allemaal zo lelijk. Dat
Joost Zwagerman vervolgens komt dichten over de mooiste vrouw
ter wereld vermag niet meer te helpen. Het ergste moet nog komen.
Enkele dichters hebben al erg in de microfoon staan schreeuwen
zodat hun tekst geheel onverstaanbaar werd, maar nu komt Dalstra
de geluidsbarriêre nog doorbreken met een verder niet te volgen
gekrijs. Hij doet een Japans gedicht; hij weet zelf ook niet wat het
betekent, zegt hij. Veel publiek begint geèrgerd en verveeld de zaal te
verlaten. Om mij heen zie ik dat de overblijvers de vingers in de oren
stoppen tegen het hels kabaal. Die man is pathetisch gek. Het lijkt wel
een open inrichting en het gaat maar door. Elly de Waard stelt zich nu
naast Dalstra op, en tegeleidt' hem op de lier. Het is jammer dat een
Wilde zich daar ilberhaupt op dat podium vertoont: het zou beter zijn
geweest als ze door volledige afzijdigheid duidelijk hadden laten
worden dat deze twee werelden van Wilden en Maximalen niets met
elkaar te maken hebben. Maar goed, De Waard heeft zich kennelijk
verzustering voorgenomen, tegen de klippen op. Als vervolgens of all
people Toni Boltini, de circusdirecteur, het podium op wordt geduwd
waan ik mij terug in een aflevering van vPRo's Hoepla maar dit is
flauwer. Die jongens weten niet wat ze moeten verzinnen om ons te
choqueren, en het wordt almaar larmoyanter. Het duurt ook vooral te
lang. `Poezie', oreert Boltini, 'is acrobatiek met woorden.' Met zachte
hand wordt hij van de microfoon weggevoerd, om achter de coulissen
verder te neuzelen.
Als apotheose krijgen we nu nog de `dichter' Johan Joos, die uitsluitend balkt, buldert, blert en de microfoon volspuugt. Waarom gaat die
overspannen jongen niet met een kopje kruidenthee naar bed. Eindelijk schijnt het afgelopen te zijn: De Waard laat nog een paar Witte
duiven los, er wordt `Dierenbeul!' geroepen, de losgeslagen J. Joos
begint op de piano te rammen, er wordt in de microfoon op De Waard
gescholden door een van de ingehuurde Maximalenmeisjes, er wordt
geslagen. Het is alles ordinair, genant en zo plat als een dubbeltje. Ik
voel me bekocht door deze vertoning, deze infantiele reprise van de
jaren zestig. Wat er aan publiek nog was verlaat gedeprimeerd de
zaal. Ik geloof niet dat er nog iemand naar het ons beloofde feest wil.
Het kan niet meer Anders dan knokken worden. Nou, het is wel
duidelijk wie deze wedstrijd heeft gewonnen', boor ik iemand naast
mij zeggen. Ik wil naar huffs. De hele nacht zie ik nog beelden, van
schreeuwende mannen, broeiend geweld, lelijke seks, een snort hel
die op een podium is losgebroken.
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P.S.
En die seksespecifieke vrezen die ik had: de Wilden waren niet tuttig,
de Maximalen waren wel grof. Mogen de Wilden s.v.p. verdergaan op
de ingeslagen weg, en mogen ze in godsnaam beter gezelschap kiezen
om mee in zee to gaan. De Maximalen — ze hebben zich naar verluidt
inmiddels opgeheven — zijn omhooggevallen bij gebrek aan gewicht.
Moge er verder een diep zwijgen over het tweede deel van deze avond
neervallen.
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waar het gewone begint, begint
een wonder

CAMILLE MORTAGNE
het
fantastisch realisme
van
christiane singer

Het verrassende werk van de in het Frans schrijvende
Christiane Singer werd al eerder door Camille Mortagne
geintroduceerd in Surplus en in het nawoord van de eerste
Nederlandse vertaling: Notifies van een hypocriet. In dit
essay gaat zij dieper in op Singers wereldvoorstellingen die
met mythen, fantasieen en filosofieen verweven zijn. Singer
toont verschillende versies van de werkelijkheid en
verwerpt dat er een orde van werkelijkheid zou zijn. In haar
romans verkent zij het zeventiende-eeuwse door de pest
geteisterde Wenen, of het Praag van 734 toen de vrouwen in
Bohemen voor het eerst geweerd werden uit politieke
bijeenkomsten, of lezen we sours het relaas van een stap
voor stap volgehouden verkenning van zelfverlies.
Op de voor haar zo karakteristieke wijze haalt Camille
Mortagne de vele lagen en werkelijkheden van Singers
wereldvoorstellingen Haar boven.
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Op de vraag wie Christiane Singer is, ben ik geneigd haar relativerende antwoorden over te nemen. Op zeer jonge leeftijd wist de schrijf ster van Les cahiers dune hypocrite dat de verifieerbare feiten nooit
het echte leven weergeven, minstens zo belangrijk is 'het buiten de
werkelijkheid geleefde leven'. Vierentwintig jaar later koestert de ik
uit Histoire dame grote twijf els omtrent de realiteit waarin zij leeft
en denkt te zijn. Uit de tussenliggende romans spreekt een soortgelijke dwarsheid ten aanzien van het identiteitsprincipe. In La mort
viennoise keert het vrouwelijke hoofdpersonage zich onomwonden
tegen 'die onvermoeibare identiteitsverleners die van staatswege,
namen en wetten opleggen'. Van multiculturele afkomst – Oostenrijks, Tsjechisch, foods en Frans – past Christiane Singer er wellicht
voor op gevangen te worden middels onvervalsbare identiteitsbewijzen.
Maar haar werken spreken klare taal. Met de vertaling van haar
debuut onder de titel Notities van een hypocriet, is zij, anno 1988, in
Nederland geintroduceerd. In Surplus (juli-augustus 1989) besteedde
ik daar aandacht aan. Hier wil ik dieper ingaan op Singers fabelachtige wereldvoorstellingen waarin fantasie en filosofie niet van elkaar
gescheiden kunnen worden.
Het fabelachtige reele
Aan Singers oeuvre is tot nu geen studie gewijd. Wel is haar naam,
naast die van beter bekenden als Mary Shelley, George Sand, Selma
LagerlOf, Virginia Woolf en anderen, in de bibliografie opgenomen
van het vrij bescheiden overzicht van Le fantastique feminin, dat in

1985 door Anne Richter is uitgebracht.
Zie bier een nog onderbelicht en veelbelovend verkenningsterrein. In het Fantastische, bij uitstek het gebied van het Imaginaire,
worden `mogelijke' werelden gedroomd, geschetst, ingekleurd, voorstelbaar. Vertrouw op je beelden, maak ze waar, zegt Helene Cixous
tegen vrouwen. Ook bij Christiane Singer is de verbeelding aan de
macht. Fantastisch zijn haar beeldende vertelsels. Wat niet wil zeggen
dat die, gelijk fabels of spookverhalen, aan gene zijde van de werkelijkheid spelen. Integendeel. Het fantastische maakt wezenlijk deel uit
van haar scherpzinnige realiteitszin. Elke visie over de werkelijkheid
is ook fantastisch door het in elk bewustzijn spokende imaginaire.
`Idles op deze wereld wordt door onze visie of visioenen voortgebracht.' Realiteitszin gebiedt tevens te doorzien hoe je meest prive-

69

fantasieen gericht en afgericht worden naar gelang de sociale consensus. Wat wij `werkelijkheid' noemen is in Singers woorden `maar een
van de mogelijke versies ervan'. Ongeloof in die ene orde van de
werkelijkheid is de stuwkracht van al haar subtiel subversieve
voorstellingen.
Overigens zijn de door Singer verhaalde levensgeschiedenissen waar
gebeurd. Zowel de eerste drie romans Notities van een hypocrie t, Vie
et mort du beau Frou, Chronique tendre des fours amers en het meest
recente boek Histoire d'ame vertellen de queeste van een ziel naar het
meest authentieke, temidden van de warboel van eigentijdse complicaties. Ik kom hier nog op terug.
De oudere geschiedenis verkende de schrijfster in twee historische romans La mort viennoise en La guerre des fines. Beide lees ik als
elkaars keerzijden. In beide gaat het over de wederwaardigheden van
enkelen in het gewoel hunner levensdagen. De beschreven realiteiten
zijn terdege gedocumenteerd. Singers geschiedvertelling boeit door
inzicht in feiten, leef wijzen, zeden, ideologieen en denkbeelden. Met
haar fijne neus voor het veelbetekenende detail geeft zij het grijze
verleden de tinteling van het Leven terug. Scherp realistisch worden
de meer en minder welvoeglijke realiteiten weergegeven. Genoegzaam bekend zijn de monsterlijkheden waar de wereldgeschiedenis
rijk aan is. Onverschrokken laat de schrijfster ook daarover haar blik
gaan.
La mort viennoise speelt in het zeventiende-eeuwse Wenen,
alwaar de Barok hoogtij viert, net voor een moordende pestepidemie
de prachtig opgetrokken stad in een kadaverkuil verandert. Die
realiteiten gaan elk voorstellingsvermogen te boven. De hyperrealistische schilderingen van Singer prenten zich in je verbeelding, schrikbarend levensecht. Singers fantastisch realisme heeft iets van de
magische uitwerking van bij voorbeeld de schilderkunst van een
Willink. Overweldigend echt, tot in het onwaarschijnlijke.
Deze roman is tevens sterk polemisch van toon. Een oude jood
trekt fel van leer tegen de orde van de Polis die de mensen in toom
houdt en van het meest eigene vervreemdt. Staat en Kerk heersen in
onbetwiste arrogantie over het wel en wee van alien. ‘Tegen alles wat
jouw lijf, jouw ziel, verknipt, verminkt, kort houdt, kun je NEE
roepen!' zegt de jood. Maar de in beschaafde onverschilligheid voortsuff ende Weense burgerij schijnt hier niet op te komen. Stombeduusd
kijken zij toe, horen zij aan. Volgens de jood profiteert het staatsterro-
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Christiane Singer. Foto: Christian Jungwirth.
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risme van de in Wenen door menigeen beleden `gemiitlichkeit'. Nooit
een krachtig Nee, noch een volmoddig Ja, maar Na-Ja is de slappe
reactie, het enige wat de brave burger bij elke gebeurtenis weet op te
brengen. Na... Ja die ene wet of een andere, deze vorst of de
volgende..., Na, Ja, het zal ze worst wezen, zolang de pot maar schaft,
nietwaar.
In dit snort uitlatingen komt de historische werkelijkheid mij
verrassend actueel voor. Tegenover het laat-maar-waaien conformisme hanteert de food het geijkte wapen van de wijsgeworden randfiguur: het grote vraagteken dat elk machtsbestel oproept.
Ten tijde van La guerre des filles is nog even geen sprake van
georganiseerde staatsinmenging. In de achtste eeuw Leven de mensen,
her en der verspreid, van het nog onontgonnen land dat rijkelijk in al
hun levensbehoeften voorziet. Directe aanleiding tot de vijandelijkheden is de verdringing van de vrouwen uit de gewapende macht. Na de
dood in 734 van Libussa, koningin van Bohemen en stichtster van
Praag, is door enkele op macht beluste mannelijke krijgers, de uit
vrouwen samengestelde koninklijke lijf wacht ontbonden. Tevens
heeft men besloten dat voortaan de vrouwen geweerd dienen te
worden uit de politieke bijeenkomsten. De droom die daar achter
schuil gaat, laat zich raden. Met het naar zich toe trekken van de
macht en het landbezit, bedreigen de aspirant-alleenheersers met de
lijfelijke en economische autonomie van heel het vrouwenvolk tevens
een eeuwenoud evenwicht.
VOOr de kerstening leefde men in Bohemen volgens de animistische levensbeschouwing. Een diep besef in het aardse bestaan verankerd te zijn, verbindt allen met alles. De mens denkt er nog niet aan
zich boven de andere natuurrijken te verheffen. Natuurverschijnselen,
levensprocessen, de overal welig tierende vegetatie en het uitbundig
gewemel van alle soorten schepselen, manifesteren ten overvloede de
algehele bezieling. Heel anders dan in de twintigste-eeuwse materialistische visie, wordt in het heidense Bohemen de materie geeerd als
onuitputtelijke uitvindster van levensvormen en doorgeefster van
levensenergie.
In deze roman spreekt de animistische visie uit elke beschrijving.
Het Reele is wonderbaarlijk. Zo wordt bij voorbeeld een woud door
een van de vrouwen bezien: 'Het had net geregend. En de zon, nu zij
weer te voorschijn trad, schoot haar lichtbundels dwars door het
woud. De onwaarschijnlijke helderheid die stammen en takken in het
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trillende raamwerk van een gigantisch web aftekende, leek terstond
een verboden schouwspel. In de vervliegende fonkeling van miljarden
druppels herhaalde zich oneindig, uitgestrooid, ongerept, de ontzaglijke pracht van het geschapene. Van tijd tot tijd, achter een boom half
schuilend, sperde Milena de ogen open en spitste zij de Oren – en de
angst streek langs haar die de gewijde gronden betrad van Mokos, de
wispelturige godin van het vocht en het vrouwelijke.
Vertrouwd met en levend van de planten en dieren ontlenen de
vrouwen veel van hun levenswijsheid aan hun leef wijzen. Aan gebruiksvoorwerpen kennen zij zelfs bezieling toe: in de vuursteen, in
het ijzer van het zwaard, in de balk, schuilt immers het niet dovend
leven. De animistische levensvisie is holistisch. Met haar vindingrijke
inlevingsvermogen maakt Singer van dit begrip een geheel van
tastbare indrukken. Het fantastische ligt voor het oprapen.
In de machtsstrijd tussen de in opmars zijnde mannenheerschappij en de Boheemse Amazones speelt de nieuwe religie een sturende
rol. Langzaamaan kneedt de monoseksuele god het imaginaire van
alien naar het beeld der monomacho's. `Laat de verdrijving van geen
enkete godheid toe, want slechts in hun luisterrijke veelheid zijn ze bij
machte u te behoeden voor willekeur en tirannie', zo pleit de koningin
voor het in ere houden van het animistische godenrijk.
Terwip de Weense Barok-orde tevergeefs pretendeert 'de organische wanorde' met straffe hand te beteugelen, staat de animistische
beschouwing voor de principiele onbedwingbaarheid van het reêle. In
Christiane Singers geschriften klinkt overal een aan het animisme
verwante filosofie. Het reele is onontwarbaar, onuitputtelijk gegeven,
aanschouwelijk.

Coincidentia oppositorum
Steeds blijkt uit alle verschijnselen de krachtmeting van elkaar
bestrijdende machten: bloei en verval, creatie en destructie, dood en
leven. `Aanvaard de waanzinnige verstrengeling van tegengestelden,
tot je het gonzende fundament der dingen voelt trillen.' Alles bestaat
naast en door elkaar. In het organische weefsel is plaats voor alles en
voor alien. Wie kan pretenderen zich het gelijk toe te eigenen? 'De
waarheid heet Legio', zegt de food uit Wenen. 'De waarheid is hydra,
elk van haar koppen groeit opnieuw wanneer men die afhakt', weet
ook Libussa.
`Wie heeft gelijk? De korhaan die op de hoogste tak zetelt om van
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elke zonnestraal te genieten, of de nachtelijke bosuil? Het geitelam dat
zich aan moedermelk laaft, of de marter die zich aan warm bloed
bedrinkt? Wie heeft gelijk, het vuur of het ijs? Het droge of het vocht?
De knop of de humus? De pels of het schild?' Zinloze vraag voor wie
ziet en ervaart dat het reêle de coexistentie van alle vormen gebiedt.
Niet zelden gonst het van dissonanten. Zo dankt de food zijn wijsheid
aan het doorstaan van totaal verlies. `Gelukkig is wie zijn benen moet
missen, zijn geest ontplooit dan vleugels.'
In Les ages de la vie, een autobiografisch essay, bestrijdt Singer
de rationalistische, in haar ogen reductionistische visie volgens Welke
tegenspraak wordt gezien als inconsistentie. Tegenstrijdige gevoelens
en verlangens worden, met name in de psychoanalyse, als kenmerkend voor de schizoide persoonlijkheid afgedaan. De patiente gaat in
behandeling. Met het hardnekkig gehanteerde principe van de noncontradictie ontnemen mensen zich elk zicht op en inzicht in de
complexe verwevenheid van realiteiten. De filosofisch onderlegde
Singer schrijft liever verhalen dan verhandelingen. De mythe is voor
haar 'de enige vorm van denken die mogelijk maakt de wereld in zijn
totaliteit te benaderen. Terwij1 de ratio onder de vlag vaart van het
enten-eller van Kierkegaard, het entweder-oder van de Duitse filosofie en het of-of van de Franse cerebraliteit, laat de mythe een salvo
horen van: en toen, en toen... In de mythe is alles tegelijk waar. De ene
waarheid verjaagt de andere niet maar vult die aan, dient haar van
repliek of steekt haar tong uit... De mythe voedt zich aan de coexistentie van beginselen waar onze hedendaagse bangelijke hersenen
voor terugdeinzen. De mythe ontleent aan het Leven de vrijheid
zichzelf tegen te spreken.'
Hier wil ik even een zijsprong maken en verwijzen naar het
artikel van Marian van Dongen over Etty Hillesum in Lust & Gratie
22. Terecht merkt Van Dongen op hoe frequent de thematiek van de
coincidentia oppositorum in het werk van schrijfsters voorkomt. Ook
in het werk van Cixous, Duras, Yourcenar, Lispector en anderen kun
je de dynamische verbinding tussen tegenstrijdigheden in ogenschouw nemen. Dat vrouwen de confronterende onverenigbaarheid
relatief vaker belichten dan mannelijke schrijvers zie ik als een
kenmerk van het vrouwelijke denken, dat misschien niet toevallig in
het verlengde van vrouwelijke leefervaringen tot ontwikkeling is
gekomen. Bij voortduring zien vrouwen zich voor onmogelijke keuzen geplaatst, tussen liefde voor de ander(en) en eigen liefde, andermans behoeften en het even dringende eigen levensproject. Bijzonder
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verkwikkend vind ik de door vrouwen scherp belichte spanning
tussen onverzoenlijkheden. Bovendien is deze het overdenken waard
als we ons willen bevrijden van het of-of simplisme en onze realiteitszin willen verdiepen, verruimen. Te beseff en dat de waarheid Legio
is, biedt het denken de kans zich met het bestaan te verbinden.
Wat waar is onder de zon, is dat niet meer onder de regen en de
hand die dit schrijft wordt een andere wanneer ik mijn geliefde streel.'
Singers ernst is ook lichtvoetig. Verhalen bieden haar dan ook de
soepelste vorm van bespiegeling, daar zij zich Tangs de vele kronkels
van het levenspad laten plooien.
In de in het heden spelende romans zijn de hoofdfiguren vrouwen.
In hoeverre deze autobiografisch zijn, laat ik in het midden, ook
omdat zij, gelijk in mythen, exemplarische initiaties in de levensmysterien weerspiegelen. Drijfkracht van elke figuur is het onderzoeken
van het meest eigene, van de eigen wijze om op de wereld te zijn. De ik
bindt, geconfronteerd met de gebruikelijke raadsels en obstakels, de
strijd aan met de vanzelfsprekendheden waarin haar Leven dreigt te
verzanden. Bij voorbeeld met het begrip identiteit. Telkens blijkt hoe
dit, ver van een-voudig te zijn, een verrassend meervoud aan mogelijkheden in zich verbergt. 'De' persoon ziet zichzelf en anderen voor
onaangekondigde metamorfoses geplaatst. In Notities kwam de toen
jeugdige schrijfster er al achter dat 'vele wezens onder een uiterlijk
samenleven'. De ik koestert argwaan tegen vrouwen die schijnbaar
maar steeds dezelfde blijven. De ervaring leert anders: `Zenta was
jarenlang een voorbeeldige echtgenote geweest. Van haar kant scheen
niets te vrezen. Toch sprong ze op een ochtend uit haar bed met een
vreemde drang in zich. Ze had het gevoel dat ze zich moest haasten;
dat was alles wat ze wist, maar ze aanvaardde het meteen als een
vaststaand feit. Toen pakte ze zorgvuldig haar koffers en vond
zichzelf terug op het perron zonder dat ze zelfs maar het besluit
genomen had om te vertrekken. En dat alles gebeurde omdat in haar
de dagelijkse vrouw gestorven was en een andere de teugels in handen
had genomen... Al die vrouwen die elkaar opvolgen binnen een enkele
vrouw, waar moeten die naar toe?' We zijn dan in 1965.
Vierentwintig jaar na deze notities schrikt in Histoire dame een
zekere Liliane B. wakker met de plotselinge ingeving: `Je bent niet
wie je denkt'. De realiteit van ik voelt onwezenlijk aan. Een existentiêle crisis vangt aan. Naar onze hedendaagse begrippen wordt die
vrouw door een diepe depressie getroff en. Zij geeft daar echter een
andere naam aan: de nacht van de ziel, een door mystici vaak
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beschreven toestand van algehele dorheid, verduistering. In plaats
van hulp te zoeken bij anderen, ziet Liliane B. in dat hoe levensbedreigend die beproeving ook is, zij die nacht moet ingaan. Histoire dame
is het relaas van een stap voor stap volgehouden verkenning van
zelfverlies. Kern van haar vervreemding ontdekt zij, is haar onvermogen 'in een zelf-onbewuste staat' op te gaan. Voorbij de afgesproken
realiteit begint een andere 'die geen enkele geest ooit kan ontmoeten
en die slechts door ogen – van elke visie of concept verschoond –
geschouwd kan worden'.
De muzikale perceptie van het reele
Uit Singers beschrijvingen spreekt een uiterst verfijnde ontvankelijkheid voor lijfelijke indrukken. In het speuren naar de werkelijkheid
doen alle zintuigen mee. De sterk ontwikkelde sensitiviteit is door de
schrijfster in een bijzondere, aan de eigen ervaringen altijd getrouwe
metaforiek vertaald. Ook worden de door elkaar vervlochten indrukken vaak met de synesthesie weergegeven, een stijlfiguur waarin de
verschillende zintuigsferen van register wisselen: het zien, het ruiken,
het tasten, worden sours ook als toorbaar' waargenomen. Zo wordt,
in een toestand van verscherpte gevoeligheid, de perceptie der dingen
ontvangen: `Zij hoorde de roerloze vibratie van de hitte, de schrille
schalmei in de lucht van medicinale geuren; op een ruit zag zij het
getik van een ver gebeier en het grijze stof op de hand van een
vrouw... legde zich als zand op haar eigen tong.'
Leitmotiv in dit oeuvre is de op een of andere wijze altijd spelende
muzikaliteit. In Singers ervaring lijkt het reele muzikaal waarneembaar dankzij een uitzonderlijk vermogen van binnenuit en van buitenaf een voor het menselijk gehoor ongehoorde muziek door te laten.
In Notities ontmoet de ik een jongetje dat zij onmiddellijk herkent
als een geboren vioolspeler, hoewel dit kind pertinent weigert welk
instrument dan ook te leren spelen. Niettemin merkt zij op tad hij een
onzichtbare viool tegen zijn hals – de manier waarop hij zijn kin naar
voren stak, zijn schouder draaide en roerloos bleef staan our naar
zichzelf te luisteren, verraadden zijn ware aard'. De schrijfster begrijpt zijn weerbarstigheid: dit door en door muzikale kind toudt niet
van de muziek van anderen'. Zij daarentegen verkeert nog in een
toestand van doff e lamlengdigheid. `Ik heb geen muziek meer',
noteert zij. Pas wanneer zij, het vlakke heden achter zich latend, de
bewogenheid van haar kindertijd terugvindt, raakt zij uit de verstar-
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ring en hoort zij opnieuw de innerlijk spelende muziek. 'Finale en
Prelude' is de titel van haar laatste notities. In het oprakelen van haar
herinneringen aan de in de nazitijd omgekomen familieleden, wellen
in haar de meest authentieke melodieen op: de tot dan toe ongehoorde,
nu opnieuw doorklinkende stemmen van dierbare doden. Het lichaam
kan tot een muziekinstrument worden.
In Vie et mort du beau Frou wordt het lichaam gezien als een
klavier, waarvan de toetsen – de fijne vertakkingen van zenuwen en
gewrichten – een voor een door verborgen voortsnellende impulsen
worden aangeraakt en bespeeld.
Ook het lichaam van Eleonore, hoofdfiguur van La mort viennoise, wordt met een orgel vergeleken waarvan de registers moeten
opengetrokken worden om muziek te maken. Als gemalin van de
vorst die over de Stad regeert, leeft zij aanvankelijk geheel onderworpen aan de geboden en verboden die bij haar status horen. Ter
illustratie van het keurslijf waarin Eleonore haar leven slijt, beschrijft
Singer de destijds verplichte gebruiken bij de bevallingen van vrouwen uit de adel. In dichtgesnoerd korset en pronkgewaad gestoken,
moet de lamgelegde kraamvrouw het karwei zien te klaren.
Zolang Eleonore zich aan haar rol conformeert, wordt zij door
welsprekende auditieve hallucinaties geplaagd: `Ik kan niet zeggen of
ik lijd, alleen boor ik dag en nacht het tumult van watervallen, ik
geloof dat mijn leven wegtrekt.' Uiteindelijk verlaat zij de steriele
veiligheid van haar paleis om de confrontatie aan te gaan met de
schrijnende realiteiten van de stad waar de pest huishoudt. Meer en
meer zal ze zich overgeven aan de heftig vrijkomende emoties: de
drang om niet en wel te zien, afschuw en compassie, paniek voor de
dodelijke ziekte, ontluikende liefde voor de man die haar vergezelt. In
de doorbraak van de totale passie krijgt Eleonore deel aan 'het hoog
oplaaiende vuur' van het bestaan. Uit alles wat haar ontwaakte
zinnen bereikt, ontspringt dan muziek: 'De nachtelijke liefdesroes
zette zich overdag om in sluimer en dromen; gonzend van muziek
trokken Lange optochten voorbij; het gepiep van een deur, een
kirrende wagen in de verte, de tingeling van klokken waren voldoende om de toon te geven van weelderig spelende orkesten, jubelende
kornetten en bazuinen, het gedempte gehuil van violen en mandola's... Onophoudelijk gewiegd dreef zij of en daalde langzaam draaiend
naar zanderige dieptes van bewusteloosheid en op de defining van de
slaap liet zij de holle zeehoorn van haar lijf achter.
Voorbij het beperkte ego is zij meegevend omhulsel geworden
waar het reèle vrij spel heeft.
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Het gonzende fundament der dingen
Bij voortduring worden alle lichamen met vibraties omgeven en
doorzeefd; dit weten is zo oud als de oudste filosofieen en wordt
tegenwoordig ook door de jongste ontwikkelingen in natuurkunde en
astrofysica bevestigd. Christiane Singer geeft er blijk van daar niet
alleen weet van te hebben maar dat ook bij tijd en wijle zinnelijk
gewaar te worden. Vibraties worden door mensen meestal niet
opgemerkt maar onbewust geregistreerd en weerkaatst. Mensen
zenden vibraties uit die door andere organismen – bij voorbeeld door
de wat dat betreft beter begiftigde dieren - opgevangen worden. Op
plekken waar mensen in nood op huiveringwekkende wijze aan hun
einde kwamen, blijft iets van die huiver hangen. Trekvogels mijden
Auschwitz bij voorbeeld.
Een personage uit Chronique heeft een dergelijke waarneming.:
`De wanhoop zendt stralen uit die 's nachts kinderen wakker doen
schrikken, koeien in het veld doen loeien, en in het zweet badende
mannen en vrouwen in hun bed doen woelen.'
Ook in Histoire dame gaat de vrouw beseff en hoe de haar
omringende wezens door haar hopeloze stemming worden aangetast.
`Mijn roze begonia verkommert... Ik denk dat ik alleen ben maar door
onzichtbare schakels worden mijn signalen elders overgebracht,
breiden zich uit, maken de wereld duister.'
Zonder verdere uitleg verwijst Liliane B. ergens naar `Eleonore,
mijn zuster'. In een bepaald opzicht kunnen beide vrouwen, ondanks
de tussen haar liggende eeuwen, als zielsverwanten worden gezien.
Allebei dragen zij een betekenisvolle naam. Eleonore, afgeleid van het
Arabische Al Nour, betekent het Licht, terwijl Liliane, afgeleid van
lisbloem, iris betekent. Beiden blijken uiteindelijk te koersen naar het
zelfde doel: de totale ervaring van het reele. Wanneer Liliane uit haar
uitputtende overlevingstocht door de nacht eindelijk tot verheldering
komt, is zij heel even in staat te zien. Zij wordt zich bewust van een
universele doorstraling.
Op dat zelfde moment sprankelt gelach uit haar keel.
Ogenblikkelijk, onberedeneerbaar, treedt er in Singers verhalen
gelach op, telkens wanneer, als een vonk, contact wordt gemaakt
tussen het binnenste en het buitenste. En die lath klinkt alweer als
muziek.
Dat in La guerre des filles relatief vaker dan in de andere verhalen
de met uitroeiing bedreigde Amazones desondanks uit de grond van
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hun hart kunnen lachen, breng ik in verband met het gegeven dat in
haar prepatriarchale samenleving die vrouwen nog in diepe overeenstemming met zichzelf en met haar omgeving konden Leven.
In deze geschiedenis neemt de dans een nog wezenlijkere plaats in
dan muziek. In haar sacrale dansen raken de vrouwen ten volle
betrokken op de universele energies In de dans worden binnen en
buiten krachten gemobiliseerd. In de siddering van het lichaam
openbaart zich het gonzende reêle. Onmiddellijk na de dans spreken
zij van de mysterieuze verwevenheid: 'De wereld is in twee realiteiten
doorkliefd die elkaar niet ontmoeten. De ene laat zich door mensen
regeren, de andere niet. In de eerste Leiden we de dans, in de andere
wordt onze dans gestuurd; in de eerste staan wij op eigen benen, in de
andere vallen wij als stenen. De ene kunnen we betasten, de andere
betast ons... Twee rijken delen de wereld.'
Tussen beide slaat de vertelster de lichte brug van haar woorden; zij
laat de `verborgen verbindingen' even oplichten, zij weet het heimelijke te naderen zonder het van haar heimelijkheid te beroven, verheldert zonder stuk te maken. Als muziek die zo de kern raakt dat je er
tranen van in je ogen krijgt, zo gaan vele van haar zinnen regelrecht
naar het binnenste. Gaarne laat ik me dan ook door Singers wonderlijke voorstellingen bevreemden, verhelderen, betoveren: waar het
gewone begint, begint ook een wonder. In Singers woorden spelen
beide door elkaar heen.

Opvallend is daarbij dat zij, zonder in complexiteiten te snijden,
een wereldvisie ontwikkelt van een zeldzame coherentie. In onze
tijdgeest, waarin de fragmentaristische visie boven het schouwen van
de totaliteit prevaleert, staat Singers veelomvattende, kernzoekende
oeuvre, enigszins in een `spendid isolation'. Onbelemmerd danst zij
voort.
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pleidooi voor de adolescentie

CHRISTIANE SINGER

Onderstaande vertaling is een hoofdstuk uit Les ages de la
vie dat Singer in 1984 schreef. In dit autobiografische essay

last zij haar gedachten de vrije loop om verschillende fasen
uit een mensenleven de revue te laten passeren. Ook hier
verweeft zij fantasie, werkelijkheid, antropologische
gegevens en vooral mythen, omdat de mythe aan het leven
`de vrijheid ontleent zichzelf tegen te spreken'.
Dit hoofdstuk gaat over adolescentie, een fase die in
Frankrijk ook wel 'de domme leeftijd' of `ondankbare
leeftijd' wordt genoemd. De Franse adolescentie loopt in
tegenstelling tot de Nederlandse van 12 tot 18 jaar voor
meisjes en van 14 tot 20 jaar voor de jongens. Daarna begint
het tijdperk van `la jeunesse' Singer wijst niet zozeer op het
negatieve aspect van de `domme leeftijd' maar naar het
positieve aspect: naar een krachtige en open manier van in
het leven staan, hetgeen een nieuw licht werpt op deze
cruciale fase.
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`Er is een tijd voor alles onder de zon,' zegt Prediker, `een tijd om
geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om stenen weg te
werpen en een tijd om ze bijeen te zamelen; een tijd om dicht te naaien
en een tijd om te scheuren; een tijd voor omhelzingen en een tijd om je
aan omhelzingen te onttrekken.'
Er is zelfs een tijd voor maagdelijkheid.
1k noem maagdelijkheid die staat van transparantie waarin de
liefde het zonder geliefde stelt.
Zoals het kind-zijn niet alleen een voorbijgaande staat tussen
geboorte en jeugd is maar een universum op zich, zoals de bloesem
van een kerseboom niet alleen de belofte is van een kers maar de Witte
perfectie van een bloemkroon, zo is ook de maagd, jongen of meisje,
niet alleen de toekomstige geliefde van deze of gene: het voor- of
achteraf van niets en niemand maar een wezen dat op onvervangbare
wijze in de wereld staat.
Sommigen zullen me voor een trut houden als zij dit lezen en dat
ben ik ook, onder andere, maar ook niet, op gezette tijden. Was
seksualiteit in de Victoriaanse tijd een geheimgehouden realiteit, zo is
het nu gesteld met de kuisheid. Komisch, onthutsend is het in beide
gevallen dezelfde mechanismen te observeren: huichelarij, ontkenning, schaapachtig gelach.
Zoals toen de liefde in het geniep werd bedreven, zo is nu de
kuisheid met schaamtegevoelens omringd. Op een onbescheiden
vraag afficheert men venerische hoogstandjes. Wie heeft het over de
duizelingwekkende kuisheid? Hoeveel mensen dromen er niet van in
bepaalde fasen van hun leven, zonder dat ze zich eraan durven over te
geven?
De genitale stoeipartijen waarvoor onze tijdgenoten zich simplistisch beijveren, verhouden zich tot Eros als een dynamo-elektrische
machine tot de energie van de zon. Zonder het subtiele ritueel van het
wachten, zonder het voorspel van de verbeelding, zonder de preambules van dromen en mythen is er geen erotiek. Slechts punctueel
gerichte schokken, even snel opgewekt als gedoofd, die steeds sterkere prikkels vergen, dirigeren het eentonige staccato van triest achterblijvende lichamen.
Vroeger zorgde de zonde als Wachter voor tamelijk fraAie spanningen, althans in die sterke zielen die zich niet door angst lieten
verlammen. Het dramatiseren van instincten en begeerten is wellicht
niet het meest geschikte middel om intensiteit aan het leven te geven,
maar het is er tenminste een dat misschien wel te verkiezen is boven
niets.
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Het '0 felix culpa' van de heilige Augustinus, grote leermeester
van de vertigo, heeft meer zielen tijdens hun aardse bestaan de
zevende hemel ingestuurd dan levens gesmoord – daar steek ik mijn
hand voor in het vuur. Om de mens van energie te voorzien zijn er vast
en zeker betere geleiders dan het metaal van de zonde.
Zonder enig schuldbesef weten andere culturen een intensiteit
van beleving te ontplooien waarvan wij geen benul hebben. Middels
een bonte rijkdom aan praktijken is het overal de bedoeling de
neofiet/e een tweede maal tot leven te wekken.
De eerste geboorte schenkt het `natuurlijke' leven in de schoot
van een moeder en van de natuur. De tweede opent de geest voor het
spirituele en culturele leven in de breedste zin van het woord, door de
voor de eigen etnische groep specifieke wereldvoorstellingen te
onthullen.
Niet zonder weeèn en stuiptrekkingen verliep de eerste geboorte.
Ook de tweede gaat gepaard met beproevingen en verscheuringen,
niet zelden bekrachtigd door een symbolische dood. Gemetamorfoseerd komt de beginneling /e hieruit te voorschijn.
Wanneer deze tweede, ditmaal geestelijke geboorte beleefd
wordt als bij ons – in eenzaamheid en op goed geluk, zonder gids en
zonder kompas – gaat dat vaak samen met ontsporingen waarvan
onze geciviliseerde streken het trieste privilege schijnen te bezitten:
verveling, ontreddering en in geval van extreme gevoeligheid, diepe
depressies die suicide tot gevolg kunnen hebben of een versombering
van het verdere leven. Laat ik en passant opmerken dat in andere
culturen dergelijke symptomen als teken van de sjamanistische eigenschappen van de persoon zouden worden erkend en niet als divanvoer
voor de psychiater.
De adolescentie wil op volstrekt andere wijze geleefd worden dan
alles wat hierna komt. Geen onderscheid maken tussen adolescentie
en jeugd is een vergissing. De adolescentie is een drempel; bij vele
bouwwerken wordt deze hoogst magische doorgang door draken en
beschermgeesten geflankeerd. Op de drempel wordt de nieuweling /e
door allerlei intuities en voorgevoelens overvallen alvorens de omheinde ruimte te betreden. Een moment later wordt zij door vele zich
opdringende vragen van die voorgevoelens afgeleid, totdat zij tegen
de tijd dat ze er uitkomt, bevestigd wordt in wat ze voorvoelde.
Adolescenten zijn amfibische wezens: in die ambivalentie schuilt
de gratie, zowel in de theologische betekenis van `genade' als in die
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van bekoorlijke verschijning van jonge mensen. Zoals het beeld van de
drempel waarop zij even, tussen buiten en binnen, stilhouden, aangeeft, balanceert hun hele wezen tussen twee polen. De adolescent /e
neemt gelijktijdig deel aan de twee geslachten; androgynie is het
geheime cijfer.
In bepaalde overgangsriten wordt op bijzondere wijze de biseksualiteit gevierd die karakteristiek is voor de adolescentie. Bij de Massai,
de Nandi, de Nuba, gaan de jongens tijdens hun initiatie als meisjes
gekleed, terwill in Nieuw-Guinea en bij de Sotho in Afrika de meisjes
mannenkleren dragen. Op andere wijze betekent de rituele naaktheid
tijdens de segregatie dat de jongere nog niet tot het ene of het andere
geslacht behoort.
In het mythische denken is androgynie de belichaming van de
totaliteit van het zijn en wordt dan ook gezien als een eigenschap van
goden. De religieuze betekenis van deze tradities is door Mircea Eliade
als volgt uitgelegd: 'Men heeft meer kansen een specifieke modaliteit
te verwerven – man of vrouw worden – als men eerst een totaal
wezen is geweest.'
Zo bezien, begrijpen we los van morele verdraaiingen welk
onherstelbaar verlies jeugdige lichamen moeten lijden door zich te
vroeg te moeten aanpassen aan de een of andere seksuele specificiteit.
Aan die tweeslachtigheid dankt de adolescent /e het bijzondere vermogen zich tussen de meest tegenstrijdige elementen te kunnen
bewegen. Tien keer per dag gaat zij of hij met het grootste gemak
heen en weer, door heiligheid geroepen, gefascineerd door verval, van
het profane naar het sacrale, van het ludieke naar het plechtige. De

adolescent/e glipt door in- en uitgangen, die later voor de volwassene
even onneembaar zullen blijken als voor een kameel het oog van een
naald. Adolescenten vinden de toegang tot parallelle werelden. Dergelijke ervaringen zijn inherent aan het menselijke leven en leveren
het stramien op van vele sprookjes. Talrijk zijn de jeugdige figuren,
meisjes en jongens, die na enkele beproevingen op mysterieuze wijze
geadopteerd worden door het `kleine yolk' (elven, dwergen, geleidegeesten van alle rangen en Standen) voordat zij, op een goede dag,
weer worden aangetroffen op weg naar hun dorp, waar hen een leven
als man of vrouw wacht.
In de Slavische mythologie hebben de lechy' en de `domovor,
geesten van het woud, er Lang niet altijd vrede mee dat zij hun jonge
maatjes aan de mensen moeten teruggeven. Niet zelden komen de
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driftige kobolden moestuinen, kippenhokken en koeiestallen overhoop halen. Meestal blijkt een gaf fel, met de tanden stevig in de aarde
gestoken, ergens in de buurt van de hoeve voldoende om hen voorgoed of voor een tijdje op afstand te houden. In sommige gevallen
weten ze zelfs hun favorieten onder de mensen de belofte te ontfutselen dat zij regelmatig terug zullen komen, op vaste dagen voor een
kort bezoek. Zolang een jaloerse echtgenoot of gemalin geen roet in
het eten gooit, geeft dat niet de minste aanleiding tot moeilijkheden.
Dit verhaal gaat echter ook volwassenen aan.
Ten jonge Boer is verliefd geworden op een jong meisje. Op blote
voeten is zij het dorp binnengelopen. Door haar lach, haar bekoorlijkheid is hij betoverd. Als hij met haar wil trouwen moet hij haar
beloven dat hij nimmer zal trachten aan de weet te komen waar zij
vandaan komt en dat hij haar een keer per jaar vrij zal laten om in haar
eentje te verdwijnen. Hij respecteert die wens.
Kinderen worden geboren; jaarlijks kalveren hun koeien, rijk zijn
hun oogsten. De nieuwsgierigheid begint echter aan hem te vreten.
Op een dag houdt hij het niet meer uit. Stiekem volgt hij haar. In het
bos betrapt hij haar terwip zij met de elven, haar zusters, danst. Door
zijn belofte te breken, raakt hij haar kwijt: in ragge mistigheid is zij
ineens opgelost.
De liefde en het samenleven zijn altijd verbonden aan dergelijke
beloften. Laten we op gezette tijden er even vandoor gaan – zonder te
vragen waarom, waarheen... laten wij hen die wij lief hebben even
gaan.'*
Moet ik nog zeggen dat de hier bezongen androgynie weinig van doen
heeft met de in onze dagen aangeslagen unisex-mode. In essentie
bevestigt deze slechts de dominante regels: de spierballen, de agressiviteit zonder de tegenpolen daarvan tot ontplooiing te brengen: de
kwieke speelsheid, spitse intelligentie, ontvankelijkheid, disponibiliteit. De schreeuwerige, hardvochtige, ongeremde gedragingen waartoe het manlijke principe zich in onze samenleving waarover het
regeert heeft laten degraderen, werpen ook op die mode de bekende
schaduwen.
De androgynie waar ik het hier over heb is niet de melting-pot
van de geslachten maar een smidse waarin deze versmelten: door de
vuurproeve verenigd, komen de twee principes die de schepping
besturen,
in bun voortaan onbreekbare eigenheid opnieuw te voor.
schijn.
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Belgisch Kongo (1955). Voordat de Ngbaka-meisjes besneden worden, lopen ze
enkele dagen verkleed als jongens rond. Foto: VIDOC, Koninklijk Instituut voor
de Tropen Amsterdam.
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Van die wedergeboorte zijn we dankzij onze eendimensionele
opvatting van het bestaan bevrijd, dat wil zeggen beroofd. Een flauwe
weerschijn daarvan is wellicht sommigen van ons ten deel gevallen
via de plechtige communie, hoewel die tot familiebanket is verworden. Maar laten wij het begenadigde gebied van de wedergeboorte
niet verlaten zonder er even over te mijmeren.
Ten einde elk koddig misverstand te vermijden, wil ik echter
vooropstellen dat ik noch de bedoeling heb, noch de hoop koester, de
riten van de Awa-nkonde- of Yaraikanua-stammen onder onze meridiaan te acclimatiseren. Dierbaar is mij, meer dan woorden kunnen
weergeven, het fragiele, verhelderende licht dat vanuit de verte door
hun beelden op onze daden en gedragingen wordt geworpen.
Zodra het menselijke bewustzijn ermee ophoudt de schepping als
vanzelfsprekend te beschouwen en zichzelf verbindt met haar krachten, haar verantwoordelijkheidsbesef en haar geloof dit mirakel voort
te zetten, treedt zij uit het voorgeborchte van haar onwetendheid en
wordt goddelijk bewustzijn.
Het inwijdingsritueel ensceneert de overgang voorbij die onzichtbare, essentiêle grenslijn.
De neofieten – die gedurende perioden van drie dagen (in Australie of in India) of meerdere maanden (Nieuw-Ierland of NieuwGuinea) of zelfs jaren (Cambodja) in afzondering leven, meestal van
het daglicht verstoken, in nauwe hutten opgesloten zoals de Yabim of
de Bukawa, in matten hangend onder een opeenhoping van takken
zoals de Chirigano- of Macusi-Indianen, of met boomschors overdekt
en door de Grote Slang verzwolgen volgens het Kunapipi-ritueel van
de Australische inboorlingen – zullen voortaan weten wat het betekent het levenslicht te zien'. Werden zij met ogen, beplakt met slijm
ter wereld gebracht, nu zien zij het leven met open ogen.
Wanneer wij ons kunnen voorstellen hoe bij hun eerste stap de aarde
onder hun voeten kraakt, hoe de natuur onder de zon in lichterlaaie
staat voor hun ogen, hoe zij het tot dan toe karig toebedeelde of
verboden voedsel met hun kiezen fijnmalen, als wij ons de op hen
inwerkende gewaarwordingen voor de geest halen, de nieuwe helderheid, de waarheid waarin de wereld voor hen baadt en hoe zij,
prachtig getooid en uitbundig begroet, temidden van hun stam terugkeren, kunnen we dan de gedachte verbannen dat hetgeen wij
gewoonlijk voor het leven aanzien daarvan slechts een vooruitgeworpen schaduw is?
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Zambia (1968). 'Rite de passage' ceremonie van een Chisungu. Foto: VIDOC,
Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam.
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Onder ons zijn misschien slechts degenen die de kans hebben
gehad een Lange, afmattende ziekte door te maken, in staat zich daar
een idee van te vormen. Ons hedendaagse ideaal van onverwoestbare
gezondheid, van beton zoals een bunker, lijkt dan bespottelijk. Want
slechts ziekte kan in onze verstrooide levens nog de beslissende breuk
bewerkstelligen: de flitsende ontdekking van een uit schaduw en Teed
te voorschijn gekomen wereld. Voortaan weet de ingewijde, draait de
wereld niet vanzelf.
Maar waaraan dankt de adolescentie haar aparte positie in een
mensenleven?
Laten we allereerst niet vergeten dat wanneer de vermogens van
het kind niet zijn vernield, deze in adolescenten hun apotheose
bereiken. Dat zie ik het duidelijkst in hun onverstoorbaar vertrouwen
in de kracht van de geest, hun onbevangen suggestiviteit, die vooral
niet verward moet worden met de blinde durf van losgeslagen
kinderen.
De meisjes van Bali die blootsvoets op brandende sintels dansen,
geven daarvan een beeldschone illustratie. Als het vuur haar niet
brandt, is de reden daarvan dat op die dag, de dag waarop de Lang
tevoren voorbereide rituele dans uitgevoerd wordt, het vuur de
meisjes van Bali niet deert.
Een dag later is alles weer gewoon en wee de handen die de haard
verzorgen zonder op te passen.
Vandaag alleen worden haar sierlijke, wervelende passen en
sprongen door het roodgloeiende fluwelen tapijt opgevangen waarin,
volgens ooggetuigen, aluminium zou smelten. De geleerden die zich
met de vraag bezighielden, door welke fysisch-chemische veranderingen, onder welke omstandigheden, vuur mogelijkerwijs niet verbrandt, zijn een verkeerde weg ingeslagen. Want zelfs op Bali brandt
het vuur. Slechts zij Wier geest haar voor verbranding behoedt,
verbrandt zich niet. De twee principes, vuur en geest, uit elkaar
willen halen, getuigt van evenveel onnozelheid als de verwachting
dat twee waterstofmoleculen tot water kunnen worden zonder zich
met hun medestander, de zuurstofmolecule, te associêren.
Alleen uit de fusie van beide componenten kan het beoogde
resultaat worden bereikt.
Het vermogen van mijn buurjongen waarvan ik zo net getuige was, is
wellicht niet van een andere aard.
In een naburige boerderij heeft de stier zojuist de ijzeren haak
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waaraan zijn ketting vastzit van de muur losgetrokken, de hekken
omvergegooid, alles voor zich uit vertrapt en hij zaait nu paniek in het
dorp. Terwip eenieder binnen belendende panden een veilig heenkomen zoekt, stuurt de boer zijn dertienjarige zoon om het dier een
halster om te doen en het vervolgens, mak als een schaap, naar de stal
terug te leiden. Bij de door mij getoonde verbazing dat hij zijn kind aan
zoveel gevaar blootstelt, haalt de boer zijn schouders op: `Wat nou! ...
Toen ik even oud was moest ik ook van mijn vader de op vlucht
geslagen bok, of ram, of stier terughalen, terwip het niemand lukte in
de buurt te komen. Zo gaat dat...!'
Ik vermoed dat de onverschrokkenheid van een kind dat niet door
de rustige vaste overtuiging van een vader zou worden ondersteund,
dat kind fataal zou kunnen worden. Maar alleen door het over
onverschrokkenheid te hebben, ben ik waarschijnlijk al bezig gevaar
te scheppen.
Want in dit gebied verloopt alles binnen de onzichtbare, beschermende luchtbel van overgeerfde evidenties die door de geringste
bedenking kapot breekt. De geest is een katalysator, je kunt de wereld
ermee veranderen zolang je erop vertrouwt.
Zodra door het gehamer van de teschaving' de intelligentie
gespleten wordt van instinct en oervertrouwen, is het gedaan met de
zachte interactie tussen natuur en geest. Het harde bewind vangt aan
met de overheersing van fragmentarische wetenschappen die met
wreed gescherpte tanden de wereld te lijf gaan, uiteenrukken en

onder elkaar verdelen.
Lange tijd heb ik, zoals menigeen, geloofd dat er geen andere dan
onderwezen kennis bestaat en dat slechts eruditie en experimenten
toegang verschaffen tot wetenswaardigheden; nu ontdek ik met
stomme verbazing, bij het lezen van Hildegard von Bingen, of van
Paracelsus, die oude tovenaar, dat een groot deel van de kennis
waarop het medisch-chemische onderzoek stoelt, een oorsprong heeft
waarvan we nauwelijks een vermoeden hebben.
De basiskennis omtrent medicinale planten waaruit geneeskrachtige stoffen worden gedestilleerd, danken we niet aan nauwkeurige
observaties of experimenten van geleerden, maar sinds onheuglijke
tijden aan de Wilde intuitie van kinderen die mediamieke vermogens
bezaten.
Hildegard von Bingen, de beroemde Duitse mystica en geneesvrouwe uit de twaalfde eeuw, heeft de rillingen beschreven die, in
haar prille jeugd, door haar heen gingen, wanneer zij het malwillemp89

jeskruid of de dolle kervel naderde. Ook beschreef zij de gewaarwording van zachte warmte, precies in dit of dat orgaan gelokaliseerd,
telkens wanneer zij zich bukte over de smeerwortel, de paardestaart,
de leeuweklauw. Als ik dit lees, lath ik in m'n vuistje.
Ik weet trouwens niet waarom ik zo vrolijk kan worden van deze
voorstelling, waarmee een twintigtal jaren van rationalistische overtuiging van mijn taf el wordt geveegd.
Het nog zo slecht verkende veld van voorwetenschappen is
uitgestrekt. Toen ik kort geleden een mooi dozijn kippen in mijn
domein Wilde laten acclimatiseren, herinnerde ik me een episode uit
mijn kinderjaren. Destijds bracht ik mijn eerste vakantie bij mijn
grootmoeder door in gezelschap van een nichtje, tien jaar ouder dan ik
– een en al haardos en blote benen – een waternimf, waarvan de
vervaardiging het geheim blijft van de adolescentie. Behalve het
achteloos met de hand vangen van muizen op zolder of in de kelder,
hield ze zich het lief ste bezig met het in diepe, hypnotische slaap
brengen van de kippen in de hoenderhof, wat zij voor elkaar wist te
krijgen door hen met een vinger over de kop te strijken. Daarna
werden de kippen, met bonte lappen als poppen verkleed, in een ouwe
knarsende kinderwagen de dorpsstraten rondgesjouwd. Alleen door
een nieuwe aai, tegen de veren in, konden ze weer overgaan tot het
drukke kakelende verkeer dat zo karakteristiek is voor het volkje der
eierlegsters. Het kwam wel eens voor dat wij, door de geur van gebak
weggelokt, de kippen in hun uitdossing vergaten. Een hele tijd later
vonden we ze terug, met over hun ogen, rond en lichtroze als
graankorrels van vlees, de minuscule oogleden neergeslagen.
Die herinnering is amper terug of ik raak in opwinding bij het
idee dat ik de kwadratuur van de cirkel heb uitgevonden: ik zou, te
mijnertijd, mijn kippen aldus in diep gesluimer verkerend, de andere
wereld en mijn kookpan in kunnen helpen zonder de prangen van de
terdoodstelling. Om die kunst te leren, nodig ik in allerijl mijn nu
volwassen nichtje uit. Op mijn verzoek reageert zij verstomd: `helaas,'
zegt ze, `ik weet helemaal niet meer hoe ik het deed.' In de hoenderhof
waar ik haar naar toe heb gesleept, hebben onze onhandige pogingen
geen ander effect dan een geergerd gekrijs en het stuiven van dons dat
ons op de keel slaat.
Een ander ervaringsgebied: ik zie nu duidelijk in dat de enige
boeken waarvan ik kan stellen dat ik ze werkelijk las, de boeken zijn
uit mijn adolescentie. Ik bedoel dat ik door die boeken ben heengegaan, als een bedevaartganger, te voet, en ze niet alleen onder ogen
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kreeg, zoals dat bij lezen gaat. Die boeken zijn helemaal in mijn leven
opgenomen. Later heb ik, als ik las, ondanks mijn enthousiaste
belangstelling, altijd geweten dat ik een boek in handen had. In die
tijd, dat wil zeggen vOOr de liefde een rol in mijn leven ging spelen,
was ik met hart en nieren tussen de bladzijden ingekwartierd.
C• •l
Het schrijven dat voortdurend op de door mij uitgestippelde weg
valkuilen opende, en mij, al naar gelang het seizoen, teksten liet
voortbrengen die totaal verschilden van die welke ik had gepland,
heeft vreemd genoeg, gedurende Lange jaren, mijn vaste overtuiging
dat mijn schrijfactiviteit anders kon zijn dan rationeel en wilskrachtig, niet laten wankelen.
Groot is onze verblinding als de realiteit zich niet laat plooien
naar de grote keuzen van ons intellect. Vaak functioneert onze
cerebraliteit als het centrale comite van een totalitaire staat, dat
slechts die informatie doorlaat die de staat consolideert. Prima, zal
men zeggen, maar wat heeft dit allemaal te maken met maagdelijkheid?
Een heleboel.
Het oude geloof dat in tal van mythen en vertellingen voortleeft
en volgens welke de bron van Eeuwige Jeugd en het magische oord
van openbaringen zich in het grensgebied van het maagdelijke bevinden, is de moeite van het onderzoeken waard. Wanneer koning David

door kille ouderdom bevangen, aan niets meer – geen dikke kleren,
geen hoog opgepookt vuur – zijn ledematen kan warmen, wordt hij
weer tot leven gewekt door de aanwezigheid van een adolescente.
`Door het hele land van Israel zochten zij een Jong meisje, mooi en
gezond, en vonden Abisang van Sunen en leidden haar naar de
koning.' Een schuin lachje zou alleen maar de zelfingenomen onwetendheid aangeven van degene op Wiens lippen het zou prijken.
Wanneer men neust in de parallelle wetenschappen en oosterse
overleveringen, blijkt alras dat jonge pubers, meisjes en jongens,
verbazingwekkende katalysatoren zijn en dat de psychoseksuele
energie haar hoogste punt bereikt in adolescente lichamen, waarin de
nog niet geleefde seksualiteit broeit en rijpt. Ik durf de hypothese te
wagen dat de adolescent /e zijn of haar gescherpte zintuigen en
geestesvermogens, de behendigheid zich te begeven in andere perceptiesystemen, te danken heeft aan deze in haar, in hem, uitzonderlijk
geconcentreerde kracht.
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Extreme gevallen, al worden zij niet als voorbeelden aangemerkt,
laten deze effecten duidelijk uitkomen.
De vaak geobserveerde psychokinetische verschijnselen (`klopgeesten', voorwerpen die plotseling van het wandrek vallen, diverse
vaak oorverdovende geluiden, gloeiende muren of bedden) komen
bijna altijd voor in huizen waar jonge adolescenten aanwezig zijn.
Deze uitzonderingsgevallen zijn in zoverre waardevol dat hier de
in het Wilde weg opererende energie manifest wordt. Sinds duizenden
jaren is de erotische energie door de tantrische leer in India onderkend, gecontroleerd en aangewend maar in Europa onbekend gebleven. Afgezien van de troubadours, met hun praktijk van de `donnor ,
van de katharen en van de mystieke middeleeuwse minne, kent men
hier slechts de coitus. Ik sluit niet uit dat die energie, eenmaal
gekanaliseerd, het Leven op aarde zou metamorfoseren. Op Welke
wijze? Het spreekt vanzelf dat, in onze toestand, wij dit evenmin
kunnen bedenken als een mol de groene dieptes van de Atlantische
Oceaan.
Tijdens de adolescentie, wanneer de meisjes van Bali op gloeiende
kooltjes dansen, is ons de gave geschonken de wereld binnen een
integraal poètische visie to vatten. Zonder twijfel komen we nooit op
een zo natuurlijke wijze dicht bij de mogelijke perfectie.
`Als je zit, wees tevreden met het feit dat je zit, als je loopt, stel je
tevreden met lopen, hang er vooral niet tussenin', zegt de Zenmeester
tegen zijn leerling.
Dit in absolute zin moeilijkst haalbaar doel wordt door de
adolescent /e bijna moeiteloos geleefd.

Vertaling: Camille Mortagne

* Dit aangehaalde verhaaltje is door de vertaalster ingevoegd. Het komt uit een ander
hoofdstuk van Les ages de la vie. (noot van de red.)
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Uitgeverij Sijthoff, Amsterdam 1986. Publiceerde in: Lust & Gratie,
Kreatief, Bzzlletin, Paziekrant, Preludium.

Dieuwke Eringa (Rotterdam, 1911). Studeerde Frans in Amsterdam,
waar zij sedert 1940 woont en werkt, voornamelijk als lerares.
Publiceerde haar gedichten in eigen beheer: Galerij, Oud Zeer, Lief
zijn kan altijd nog. Bij uitgeverij De Beuk to Amsterdam verschenen:
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Vriend, schrijf voor mij een lied (1982), Het is altijd hoe (1986),
Hardop voelen (1988). In voorbereiding bij De Beuk Verloop van tijd.

Eveneens in voorbereiding de vertaling van Christiaan Huygens,
TraitO de la Lumiêre uit 1690. Epsilon uitgaven Utrecht.
Maaike Meijer . Zie Lust & Gratie nummer 23.
Camille Mortagne (1940). Geeft les en doet onderzoek in de Franse
literatuur en geschiedenis (Rijksuniversiteit Utrecht en Nutsseminariurn Amsterdam). Publiceerde een twintigtal artikelen onder meer
over Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Luce Irigaray en
Helene Cixous onder andere in Lust & Gratie.
Els van der Plas (1960). Kunsthistorica. Initiator van Gate Foundation
(Binnenkant 51 sous, 1011 BR Amsterdam, tel. 020-208057), een
organisatie die de communicatie tussen Aziatische en Europese moderne kunst stimuleert door het organiseren van tentoonstellingen,
voorstellingen, ontmoetingen en discussies, het produceren van publikaties en het initiêren van wetenschappelijk onderzoek. Publiceerde
eerder in: Azié, Onze Wereld, catalogi en andere publikaties.
Christiane Singer (Marseille, 1943). Haar ouders vluchtten voor het
Oostenrijkse nazisme naar Frankrijk. Christiane Singer studeerde
letteren in Aix en Provence. Na haar studie doceerde zij enkele jaren
aan de universiteit van Bazel en Freiburg. In 1976 zette zij een punt
achter haar wetenschappelijke carriêre.
Bibliografie: Les Cahiers d'un hypocrite (1965). Vertaald door Marianne Gossije: Notities van een hypocriet. Met een nawoord van
Camille Mortagne. Uitgeverij An Dekker, Amsterdam 1988; Vie et
mort du beau Frou (1965); Chronique tendre des fours amers (1976);
La mort viennoise (1979); La guerre des filles (1981); Les ages de la vie
(1984); Histoire dame (1988). Al deze boeken verschenen bij uitgeverij Albin Michel, Parijs.
Fang Zhaoling. Voor biografische gegevens zie artikel in dit nummer.
Voor uitgebreide lijst van exposities: inlichtingen Gate Foundation.
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