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In Telling Objects: A Narrative Perspective
on Collecting* citeert Mieke Bal

Ch. S. Peirce's opvatting dat verzamelen
een algemeen menselijke eigenschap is.
Een eigenschap die haar oorsprong vindt
in de noodzaak om verhalen te vertellen
omdat die onze relatie met de werkelijkheid weerspiegelen en bevestigen:
`collecting is a story, and everyone needs
to tell it.' Omgekeerd zou je ook kunnen

zeggen dat elk boek een verzameling is.
En elke schrijver een verzamelaar:
hij verzamelt materiaal, graaft vergeten
herinneringen op, documenteert zich.
In dit nummer van Lust & Gratie een
aantal voorbeelden van verzamelende
schrijvers en geschreven verzamelingen.
* uit. Cultures of Collecting,

John Elsner en Roger Cardmel, eds.,1994

Annet Planten

OVER TWEE PLANKJES EN EEN SCHARNIER
Er waren tijden geweest dat ze
haren had verzameld: korte, middellange, met of zonder krul, die
ze in bed vond of los op de vloer bij tegenlicht, maar met die haren
was ze gestopt. Niet alleen zou je ze uitvoerig moeten catalogiseren
om op den duur de draad niet kwijt te raken, maar bovendien stelden
ze weinig voor. Zolang ze aan de eigenaar vastzaten, was het dood
materiaal dat niettemin levendig bijdroeg aan het voorkomen van
diezelfde eigenaar, maar los van hun drager misten ze ieder gezag.
Wat bewaarde ze dan eigenlijk, wanneer de dragers niet mee bewaard
konden worden? Kalk. Schubben. Niets om een lintje omheen te
doen. Dat had haar moeder eens gedaan met haar meisjesvlecht, die
ze zich herinnerde als wel tot op haar knieën en diep kastanjebruin,
maar later vond ze het ding terug in een envelop, zo klein, en leek het
verweerd eikenhout. Schubben.
Maar wat dan?
Het elfde gebod, dat bijna niemand kent omdat het een ps is van de
fabelschrijver en in de Vaticaanse Hel angstvallig wordt afgeschermd
van amateuristische blikken, het elfde gebod dus luidt: `U zult verzamelen.' Knollen, grof geld, scheepsberichten, hulpgoederen – iedereen volgt het elfde gebod, wat van de overige tien niet kan worden
beweerd. Het elfde maakt de andere tien ook ietwat invalide; zij die
werkelijk verzamelt, begeert niet haar al vergeven buurvrouw maar
haar Dior-met-puntdop-1967, zij die werkelijk verzamelt eert haar
moeder want die is een bron van nieuwe herinneringen.
Maar wat dan, als geen haren?
`Toen mijn zuster overleden was, moest ik haar huis leegruimen. Ik
vond dat vreselijk, maar het moest nu eenmaal. Wat die niet allemaal
had bewaard! Al haar kleren van ik weet niet hoe lang geleden, een
zolderkamertje dat vol stond met oude matrassen, honderden, echt
honderden plastic zakjes die in keukenkasten gepropt zaten, laden vol
ballpoints, stapels stokoude reclamekrantjes, echt geen beginnen

aan. Ik ben weken bezig geweest alles weg te gooien. Later dacht ik
eraan dat iemand ooit mijn huis moet opruimen wanneer ik dood ben
en met mijn zuster zo vers in het geheugen ben ik nu maar vast begonnen met selecteren. Dat kun je een ander toch niet aandoen?'
Van haar vader gapte ze een heel klein boekje. De herinnering aan
gappen was dermate vaag, want het was zo lang geleden geweest dat
`krijgen' net zo waar was, dus kreeg ze van haar vader een heel klein
boekje. Zo af en toe dook het tijdens een verhuizing op uit een doos
en raakte dan weer kwijt. Pas toen de haren waren opgezogen, zag ze
het staan, volstrekt verloren tussen gewone boeken. Je ziet het een
pas als het andere weg is. Leren kaft, formaat luciferdoosje, vergeelde
bladzijden met hier en daar wat inktkrassen. Niets om over te berichten. Wat moet je met een gekregen boekje waar niets in staat en dat
toch geen bruikbaar opschrijfboekje is? Hebben. Houden. Naar de
winkel om een echt opschrijfboekje te kopen. Die zijn ook klein.
Ja, vroeger. Vroeger, toen het rayon niet groter was dan de driehoek
huis/straat/school en alles door die drie werd bepaald, vroeger was
het makkelijk. Plakplaatjes. Knikkers omdat iedereen opeens knikkers spaarde. Foto's van popsterren of in elk geval songteksten om
met een ster te kunnen samenvallen. Vroeger ging het, afhankelijk

van het seizoen, om het bij elkaar graaien van veel en opscheppen
over alles. `Plastic kralen, onderin de fles Loda,' mijmerde tante met
een dromerige blik in haar ogen. Tante, wat is Loda? Nu was het
anders. Wanneer ze een dreigend gat in haar bestaan ervoer omdat
alle knikkers in het niets waren verdwenen, kon ze weliswaar zorgen
voor een zekere vulling, maar er moest worden gekozen, wat in lijn
met eerdere en vroegere verzamelingen betekende dat het niets
moest kosten. Of weinig. Iemand deed haar een echt klein boekje
cadeau. Met een nieuw liefje – kun je liefjes verzamelen? – ging ze
naar het eerste verre land en kwam terug met van alles plus vier uitklapboeken over raketten en chemie die ze niet kon lezen omdat ze
voor verre kinderen waren bedoeld. Bovendien was ze chemisch gezien nooit verder gekomen dan het in elkaar knutselen van zwavel-

bommetjes ter verspreiding over de schoolgangen. Behalve de gebruikelijke rommel die een mens in een huis heeft liggen bezat ze nu
zomaar vijf boeken die buiten het genre `boeken' vielen. Sommigen
beweren dat een verzameling bestaat uit meer dan één van iets, maar
voorlopig waren het alleen vier-plus-één randgevallen. Om het elfde
gebod te volgen was op zijn minst overtuiging nodig: de overtuiging
dat van vijf ongetwijfeld tien zou kunnen komen en wel via een standvastig idee over de aard van de vermeerdering. `Mevrouw zoekt?' Dat
kon mevrouw op het moment niet één twee drie vertellen. Een naam
vinden, een noemer, een waarom. Om iets te verzamelen heb je de
eerste twee hard nodig; de derde is voor doorbijtertjes. Bij gebrek aan
noemer bleef het bij die schriele vier-plus-één. En toen die haren.
Wat dan, om tot de soort te blijven horen? Hoe? Ze viel alsnog in het
gat.
`Mijn dochter was toen in het buitenland, dus die hoorde pas later
over de ontruiming. Ze is vreselijk kwaad geweest over die ballpoints.
Dat ik die zomaar had weggegooid. Die had ik moeten bewaren want
die had ze wel willen hebben. Allemaal van die vastgekoekte vieze
dingen en hoe had ik nou moeten weten dat zij ze had gewild, maar ze
was kwaad. Misschien hadden er wel heel bijzondere exemplaren tussen gezeten en ik altijd met mijn eeuwige opruimen! "Maar wat had je
er dan mee gedaan?" heb ik nog gevraagd. Dan had ze een verzameling, zei ze, of iets om te verkopen. Mijn dochter en verzamelen! Die
spaart nog niet eens koffiepunten!'
Was het waar, bedacht ze daar beneden, dat ze niets verzamelde?
Hoe zat het dan met Roem, Eer en pensioenafdrachten? Met de ladenkasten vol weetjes en halve kennis waar haar hoofd mee vol zat,
omdat hersens weliswaar stoffig kunnen worden maar niets vergeten? Iets als kennis, besloot ze, kon niet worden verzameld maar wel
8 vergaard en wanneer je een geheugen als een vergiet had voor geld
kon je loonstrookjes bewaren en ergo verzamelen. Het verschil zat in
de tastbaarheid. Met de nodige ambitie en wat ellebogenwerk kon

Roem worden vergaard maar nooit verzameld. Haren vergaren was
onzinnig. Vergaren, bedacht ze er achteraan, was bovendien een in
principe oneindige zaak omdat er geen eind komt aan abstracties,
tenzij je er wiskunde op loslaat. Verzamelen daarentegen was eindig.
Van iets dimensionaals kunnen twintig versies bestaan of een onbekend aantal: ooit heb je alles op een rijtje. Was dat zo? In theorie was
dat zo. Maar het bleef tobben over de vraag of je liefjes kon verzamelen dan wel vergaren, laat staan de vraag of zijzelf kon worden verzameld.
Wat later vond ze toevallig, omdat haar oog erop viel – en het viel
daar waarschijnlijk omdat het toch niet toevallig was – een behulpzame alinea. `De grote kunst is namelijk om jezelf als verzamelaar te
beperken; [...] in den beginne verzamel je nog alle postzegels ter wereld en je eindigt ermee dat je alleen nog maar de postzegels verzamelt van Letland, omdat dat niet meer bestaat en jij straks ook niet
meer.' (Nico Scheepmaker, 1982) Letland stond intussen weer op de
kaart, maar de dubbele beperking was een nuttige hint. Vroeger had
ze natuurlijk niet àlles gespaard, maar alleen wat de straat, het seizoen
of de firma Verkade haar wilde laten sparen. Een beperking van buitenaf maar van een ordenend principe. Wanneer er nu dus geroeid
diende te worden om uit het gat te komen en weer tot de soort van het

gebod te gaan horen, dan voor het gemak maar met al aanwezige riemen, wat met een inboedel van tien bakfietsen groot vanzelf een
beperking betekende.
Waarmee te beginnen? Met het uitzonderlijke: de vier-plus-één
randgevallen. Hoe? Door ze hun namen weer terug te geven. Klein
boekje. Uitklapboek. Het lege kleinste boekje bleef zichzelf.
Wat dat betreft is zij een uitzondering want iedereen in mijn familie
spaart wel iets. Eerstedagenveloppen, handtekeningen, mijn nichtje
heeft een schuur vol oude wandelwagens, ik bedoel maar. Oh, dat
noem jij verzamelen? Ik vind sparen leuker klinken; verzamelen heeft
zo met geld te maken. Al die treeften in de keuken zijn gekregen of
van goedkope veilingen en dat vind ik sparen. Dus wij sparen alle-

maal, maar bij mijn zuster was het doorgeschoten, die was een hamster.'
De benoemingen waren nog niet gevallen of ze klom uit het gat en
keek om zich heen. Links er rechts doken kleine en iets grotere boekjes op, die er op hadden liggen wachten om opgetild, doorgebladerd
en eventueel meegenomen te worden. In één klap vijf petieterige
woordenboekjes kopen was verleidelijk, maar werd verworpen als te
gemakkelijk. Verzamelen is afzien. Er bleken ook enorme voorraden
uitklapboeken te bestaan, maar daar was ze direct al streng over geweest: wanneer het de kunst was zich te beperken moest men niet
d la minute overstag gaan bij de eerste de beste die bevallig openklapte. Elke nieuweling moest iets anders kunnen dan zijn voorganger en
liefst iets meer, hetzelfde criterium dat ze voor liefjes aanlegde en wat
regelmatig kant noch wal raakte. De raketten konden bijna niets,
maar nieuwe vondsten konden in onderdelen heen en weer of op en
neer, met of zonder luikjes, al dan niet met diepteniveaus en steeds
ingenieuzer gemaakte papieren foefjes. Eentje produceerde zelfs
papieren zaaggeluiden.
Soms vroeg ze zich af waarom het hebben van twee traag aangroeiende plankjes bijna-boeken zo tevreden stemde, want behalve de keren
dat ze binnenskamers verhuisde en alle boeken in moedeloos makende rijen op de vloer wachtten op hun nieuwe uitzicht, behalve de
keren dat ze soms werden uitgelicht en even werden bewonderd
stonden ze bewegingloos op hun plaats. Misschien was het genoeg
om te weten dat ze er waren, als een bewijs van inspanning of een
zekere liefde. Ook was ze strikt de baas over wat wel en niet mocht
meedoen, wat met andere voorwerpen nooit echt het geval was: zelfs
wasmachines kunnen zomaar komen aanwaaien. Leidt het heersen
over bijna-boeken (of aquariumvissen, of honderd vingerhoeden) tot
een tevreden gevoel? Ja. Maar waarom? Is er verschil met het heersen
1 o over een tuin of over een peloton? Heeft de verzamelaar van honderd
antieke vingerhoeden macht over de schare? Vast wel, zolang er niet
wordt ingebroken. Geef je met een rij uitklapboeken aan meer te zijn

dan een Sofi-nummer? Maar aan wie dan, wanneer ze roerloos familie blijven spelen? Was ze maar een rozenverzameling begonnen, dat
oogde tenminste. Maar nee, te laat. Honderd wachtenden voor haar
vraag aan de beurt kwam.
`Nee, dat weet ik niet, zomaar. Mijn grootmoeder had er een, op zo'n
schaal. 's Zomers in de kersentijd zette ze een tafel in het gras en dan
stond die schaal daar met een hele berg gewassen kersen, en wij maar
snoepen. Ik herinner me alleen maar mooi weer in de kersentijd.
Toen ze dood was, konden we de schaal nergens meer vinden, maar
de treeft was er nog en elke keer als ik er naar kijk, zie ik die tafel weer
staan, in het gras.'
Beide plankjes bijna-boeken groeiden gestaag aan tot de omvang van
een soort verzameling en in beide gevallen leek het eind zoek, wat
niet strookte met wat ze over dimensionale verzamelingen had bedacht. Toch gedroegen de uitklapboeken zich uiteindelijk volgens
plan: niets nieuws meer onder de zon en tot er zich eentje aandiende
die `Dag schat!' kon zeggen stond het verzamelen stil. Voorlopig.
Maar kleine boekjes werden dagelijks nieuw gemaakt door kleineboekjesmakers, zodat ze nu met een nooit eindigend genre samen-

woonde. Dat had ze gedacht...
Op zekere dag vond ze een uitzonderlijk klein uitklapboekje, waardoor de twee planken elkaar opeens de hand konden schudden.
Kleinste boekje, het begin van alles, kreeg de plaats van scharnier.
Voor zover het leggen van verbanden en het sluiten van cirkels een
menselijke eigenschap is, was dit mens uitgepraat.
Nu begon alles weer van voren af aan. Want wat, als geen haren, kleine boekjes of andere terloopse zaken? Dan toch maar eerst mogelijke
antwoorden over het waarom vergaren.
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ESSAY

Waar veel schrijvers ervoor kiezen de stiltes, de lacunes
van hun ervaringen en herinneringen aan te vullen met hun
fantasie, heeft Natalia Ginzburg dit in haar Familielexicon
bewust achterwege gelaten. Door het verhaal te vertellen
dat haar verzameling familiewoorden in zich draagt, heeft
ze getracht de geschiedenis van haar familie en vrienden in
al haar complexiteit zo realistisch mogelijk te reconstrueren.

Truusje van de Kamp

SCHERVEN VERZAMELEN
`Familielexicon' van
Natalia Ginzburg

`Le bon Dieu est dans le détail.'
Gustave Flaubert

Als bij ons thuis het woord `paard'
valt, liggen we in een deuk. Ook `ik ben een vrouw, ik ben een vrouw'
doet ons in schaterlachen uitbarsten. Of: `ik zit al.' `Fietslampje' daarentegen vervult ons met afgrijzen. Net zoals het op het oog zo onschuldige `schommel'. En voor `hete bullen, hete bullen' zetten we
het zelfs op een lopen. Maar als we `ik ga naar bed' zeggen, dan weten
we dat elke tragedie ook een komische kant heeft. Het zijn woorden
en zinnen die voor anderen waarschijnlijk geen speciale betekenis
hebben. Er is niks raars aan, maar voor ons zijn ze in de loop der tijd
gevleugelde uitdrukkingen geworden. Ze vormen de rode draad in
onze familiegeschiedenis. Het zijn de onzichtbare schakels waarmee
onze levens in elkaar grijpen. Onze geheimtaal. Achter elk woord,
achter elke zin gaan verhalen schuil die alleen aan ons bekend zijn.
Rond dit soort uitdrukkingen en gezegden heeft de Italiaanse schrijfster Natalia Ginzburg (1 9 16-1 99 1) haar boek Familielexicon (1963,
vertaling: 1988) opgebouwd. Ook al laat Familielexicon zich lezen als
een roman, Ginzburg heeft het uitdrukkelijk niet die ondertitel meegegeven. Tijdens het schrijven had ze een uitgesproken tegenzin om
ook maar iets aan haar verbeelding over te laten. `Alle plaatsnamen,
gebeurtenissen en personen in dit boek zijn werkelijk. Ik heb niets
bedacht. Steeds wanneer ik heb gefantaseerd, zoals ik dat als schrijfster gewend was, voelde ik me onmiddellijk verplicht die fantasie weg
te werken,' waarschuwt ze in haar voorwoord. Het materiaal voor
Familielexicon heeft Ginzburg rechtstreeks ontleend aan het wedervaren, voor en na de Tweede Wereldoorlog, van haar antifascistische,
joods-katholieke familie en haar vrienden bij de Turijnse uitgeverij
Einaudi. En voor iemand voor wie de werkelijkheid op de allereerste
plaats bestaat uit taal, is het niet zo verwonderlijk die geschiedenis te

beschrijven aan de hand van de vertrouwde woordjes en uitdrukkingen waarmee de omgang in de familie- en vriendenkring is doorspekt.
Niettemin (of juist daardoor) is het boek geen kroniek geworden met
een begin, midden en einde. Eerder is Familielexicon als een mogelijke
vorm van biografie te beschouwen. Een biografie die geen subjectief
middelpunt kent – Ginzburg komt er zelf amper in voor – maar waarin de auteur de spreuken van haar familie en vrienden heeft verzameld
die door de jaren heen een speciale zeggingskracht hebben gekregen
en als zodanig de sleutels vormen tot een unieke wereld. Ze zijn de
scherven realiteit die gekoesterd worden omdat ze de enige residuen
zijn van een gezamenlijke biografie.
UNIFICERENDE KRACHT Die voorliefde voor het verzamelen van spreekwijzen waarvan een suggestieve werking uitgaat, kende
Natalia Ginzburg al van kinds af aan. Zoals andere kinderen speldjes
vergaren of lucifersmerken, zo noteerde Ginzburg uitdrukkingen
waar ze verliefd op was en die geschikt zouden kunnen zijn voor het
vertellen van een verhaal. Toch werkte dat toen niet. `Het aantekenboekje werd een soort museum van zinnen, allemaal vastgeklonterd
en versteend en heel moeilijk te gebruiken,' schrijft ze in haar essay
`Mijn vak'. Wellicht heeft dit te maken met het onderscheid tussen
sparen en verzamelen. Kinderen sparen, volwassenen verzamelen.
Sparen en verzamelen behoren beide tot de meest herkenbare en duidelijke vormen van ritueel gedrag in ons dagelijks leven, maar anders
dan de volwassene is het kind zich hier niet van bewust. Volgens
Robert Fulghum in zijn boek From Beginning to End; The Rituals of Our
Lives krijgen riten pas betekenis als je erover kunt nadenken. Daarom
is er geen belangrijker ritueel dan de herinnering. Verzamelen – het
bij elkaar brengen van voorwerpen of, zoals in het geval van Ginzburg, woorden – zou je zo een bijzondere vorm van herinneren kunnen noemen. Het is een manier om het leven te structureren. Elke
20 verzameling kun je zien als een vorm van representatie, van zingeving, als een verhaal over het leven. Veelzeggend op dit punt is dat
Natalia Ginzburg haar Familielexicon de ondertitel `Herinneringen'

heeft meegegeven. De door haar verzamelde woorden zijn geritualiseerde vormen van taalgebruik die te pas en te onpas binnen de familie- en vriendenkring herhaald worden en zo een gemeenschappelijke
herinnering aan een gedeeld verleden in werking zetten. Net als de
objecten uit een verzameling zijn zij intersubjectief; ze ontlenen hun
betekenis aan hun onderlinge verwantschap. Elk woord is een kruispunt waarin de verschillende, soms tegenstrijdige stemmen van de gezinsleden doorklinken. Familiewoorden hebben dan ook een magische, mythische functie. Ze hebben een unificerende kracht. In de
herhaling ervan worden de banden bekrachtigd tussen leden van een
familie voor wie het gezin ooit de plek was van waaruit de rest van het
universum werd bekeken en beoordeeld, maar die nu door plaats en
tijd uit elkaar is gevallen. Ginzburg omschrijft dit proces in haar
Familielexicon als volgt:
Wij kinderen zijn met zijn vijven. We wonen nu in verschillende steden, sommigen van ons in het buitenland, en we
schrijven elkaar niet vaak. Als we elkaar ontmoeten, doen we
soms onverschillig of zijn er niet helemaal bij. Maar één
woord oféén zin is dan genoeg, zo'n zin van vroeger, die we in
onze jeugd een oneindig aantal keren hebben gehoord en her-

haald. Als we zeggen: 'Wij zijn niet naar Bergamo gekomen
om samen een tochtje te maken' of Waar stinkt zwavelstof
naar?' wordt onze verstandhouding op slag weer als vanouds,
als in onze kleutertijd en in onze jeugd, onlosmakelijk verbonden met deze woorden, deze zinnetjes. Aan een van deze
zinnetjes zouden wij, broers en zusters, elkaar hebben herkend in een pikdonkere grot, of tussen miljoenen mensen. Die
zinnen zijn 6ns Latijn, het vocabulaire uit de dagen die achter ons liggen, ze zijn voor ons wat hiërogliefen waren voor de
Egyptenaren ofvoor de Assyriërs en de Babyloniërs: de getuigenis van een gemeenschappelijke kern, die heeft opgehouden
te bestaan maar die voortleeft in haar teksten, gered uit de
woeste baren, uit de corrosie door de tijd. Ze zijn het funda-

ment van de eenheid van ons gezin, die zal voortbestaan zolang we op deze wereld zijn en die op de meest uiteenlopende
plaatsen op aarde telkens opnieuw zal herleven als een van
ons zegt: Waarde heer Lipmann,' waarop meteen weer de
ongeduldige stem van mijn vader in onze oren klinkt: `hou op
met dat verhaal! Dat heb ik al honderd keer gehoord.'

Deze aandacht voor het sociale aspect van de taal is kenmerkend voor
het schrijverschap van Natalia Ginzburg. In haar bundel schetsen en
verhalen Mensen om mee te praten schrijft zij: `Centraal in ons leven
staat het probleem van de menselijke verhoudingen: zodra wij ons
ervan bewust worden, dat wil zeggen, zodra het zich als een duidelijk
probleem aan ons voordoet en niet langer als een verward lijden, beginnen we de sporen ervan te volgen en het lange verhaal van ons
leven te reconstrueren.' Met haar opvatting dat taal er vooral is om de
banden tussen mensen die `in eenzaamheid zijn opgesloten' te bevestigen of te herstellen grijpt Ginzburg terug naar de kiem van onze
taal. Volgens de archeologische psychologie gebruikte de primitieve
mens de taal niet om over alles en nog wat te praten, maar louter voor
het onderhouden van intermenselijke relaties. De taal was exclusief
sociaal; namen voor planten en dieren ontbraken. Een van de aanwijzingen voor deze theorie zou liggen in het feit dat in de prehistorische
grottekeningen menselijke figuren ontbreken of, als ze er zijn, veel
minder realistisch zijn weergegeven dan de bizons, de leeuwen of de
rendieren. Als schrijfster heeft Ginzburg het idee haar medemensen
te bedriegen wanneer ze woorden gebruikt die niet persoonsgebonden zijn, die niet aan haar leven zijn ontleend. Woorden die voor haar
gevoel vreemd zijn, geleend zijn, geven haar zelf ook het gevoel ontheemd te zijn, een balling. Dat soort woorden zijn voor haar koel en
onvruchtbaar. `Men kan er geen boeken mee schrijven, geen mens
van wie men houdt aan zich binden, geen vriend mee redden.'
ECHTE INHOUD Deze voorkeur voor woorden die
ècht in haar leven, die zij ècht hee ft ervaren, heeft alles te maken met

de achtergrond waartegen Natalia Ginzburgs schrijverschap zich
ontwikkelde: die van de opkomst en ondergang van het Italiaanse
fascisme, de oorlog en de naoorlogse ontwikkelingen. In de jaren van
het fascisme waren veel woorden verboden of besmet geraakt en bleef
er voor romanciers en dichters `niets anders over dan een dorre afgesloten sibillijnse wereld van dromen'. In de naoorlogse tijd daarentegen geloofde men in de illusie dat alles, ieder willekeurig woord of
feit kon worden omgezet in proza of poëzie. De fout die volgens
Ginzburg toen werd gemaakt, was dat de woorden niet meer werden
uitgekozen. En literatuur die ontstaat uit woorden die onverschillig
en op goed geluk zijn opgedoken en slim aan elkaar zijn geregen, kan
net als een verzameling die niet tot stand is gekomen door een bewuste selectie van voorwerpen waaraan een onderlinge samenhang wordt
toegekend, nooit waarachtig zijn; voor die literatuur blijft de realiteit
even geheimzinnig en moeilijk te ontcijferen als de wereld van de
droom. `De woorden moesten dus opnieuw worden gekozen en
nauwkeurig onderzocht om te horen of ze vals of echt waren, of ze wel
of niet in onszelf wortelden of slechts vluchtig verankerd waren in de
gemeenschappelijk gekoesterde illusie,' schrijft Ginzburg in haar
Familielexicon.

Dat Natalia Ginzburg in haar zoektocht naar een nieuw instrumentarium om geschiedenissen te vertellen uiteindelijk terecht zou komen
bij `familiewoorden' is ook om andere redenen een logische stap. Familiewoorden hebben een intrinsieke noodzaak waarvan Ginzburg
vond dat die elk woord zou moeten kenmerken. Zij staan zowel haaks
op de surrealistische en fantastische woorden die zij in de literatuur zo
verfoeide, als op de algemene, anonieme en abstracte formules die het
taalgebruik doen vervlakken. Familiewoorden zijn cognitief en direct; ze hebben een `echte inhoud'. Ze laten geen gevoel van vervreemding achter en vervluchtigen niet in abstracte beelden, maar
vormen de concrete sporen van een verdwenen werkelijkheid, in het 2 3
bijzonder van de solidariteit tussen mensen die Ginzburg van essentieel belang vond. Zij zag het als haar taak als schrijver die sporen zo
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nauwkeurig en zo waarheidsgetrouw mogelijk te verzamelen en te beschrijven, zonder tussenkomst van haar fantasie, zonder commentaar,
waardeoordelen, psychologische verklaringen of welke andere abstraherende analyse dan ook: `Als ik schrijf ga ik uit van enkele woorden die ik me herinner. [...] Ik ben de stem die ze spreekt. Want vóór
alles ben ik een oorgetuige.' Ginzburg liet zich tijdens het schrijven
van haar Familielexicon slechts leiden door gevleugelde woorden als
`hufter', `ezel', `simpelaar', `spillebeen' of zinnen als `maar het zijn
carpandue' en `ik herken mijn Duitsland niet meer!' – althans door de
ervaring die deze scherven realiteit oproepen. Ze vormen de wegen
waarlangs Ginzburgs herinnering zich ontrolt. Een mooi voorbeeld
hiervan is de anekdote over haar strenge, intellectuele vader die na de
oorlog een verkiezingsrede moest houden voor het Front popolare,
de partij waarin zowel communisten als socialisten zitting hadden.
Haar vader begon zijn verkiezingsrede met de woorden: `Wetenschap is het zoeken naar waarheid.'
Hij sprak een minuut of twintig over niets anders dan de
wetenschap en de mensen zwegen verbluft. Op een gegeven
moment verklaarde hij dat in Amerika het wetenschappelijk
onderzoek verder was gevorderd dan in Rusland. De mensen
raakten steeds meer van de wijs en zwegen. Terloops en
eigenlijk toevallig liet hij de naam van Mussolini vallen, die
hij zoals gewoonlijk `de ezel van Predappio' noemde. Daarop
barstte een daverend applaus los en mijn vader keek, nu op
zijn beurt van de w jsgebracht, stomverbaasd in het rond. En
dit was de verkiezingsrede van mijn vader.
Doordat Natalia Ginzburg haar verzameling verhalen lexicografisch
vertelt, is haar boek ook niet chronologisch. Familielexicon kent geen
door het verstand van bovenaf opgelegde logische hiërarchie van het
24 bijzondere naar het algemene. Net als elke verzameling die gebaseerd
is op analogieën en onderlinge verwantschappen, is het boek fragmentarisch, onaf. Juist omdat Ginzburg tijdens het schrijven het per-

spectief van de verzamelaar volgt die de werkelijkheid niet als een
normatief geheel benadert, vertoont het beeld van haar familie en
vrienden allerlei omissies en lacunes. De woorden die zij uit haar geheugen opdiept, vullen de leemtes niet aan omdat zij telkens weer
andere details in het oog doen springen. Het is een wijze van ordenen
die ruimte laat voor het individuele en het bijzondere, en daardoor
voortdurend en op alle mogelijke manieren nieuwe patronen laat ontstaan. Almaar voortgaand. Van detail naar detail naar detail. De verzamelaar stopt nooit, hij is altijd op reis om zijn verzameling uit te
breiden, om op de gevonden sporen door te gaan.
Deze fenomenologische manier
van schrijven van Natalia Ginzburg vertoont opvallende overeenkomsten met het `Sporen'-onderzoek van haar zoon Carlo Ginzburg,
een van de grondleggers van de verhalende geschiedenis en als zodanig duidelijk beïnvloed door het werk van zijn moeder. Het is een
onderzoeksmethode waarin eveneens de echo doorklinkt van de prehistorie, een periode waarin de mens het vermogen had om schijnbaar
te verwaarlozen sporen zo te rangschikken dat er een betekenisvol
verhaal ontstond. Evenals Carlo Ginzburg beschouwt Italo Calvino,
een collega van Natalia Ginzburg bij de Italiaanse uitgeverij Einaudi,
dit vermogen om vanuit zichtbare details, in Calvino's geval de woorden, mogelijke geschiedenissen te reconstrueren ook nu nog als een
van de beste manieren om inzicht te krijgen in een werkelijkheid die
verdwenen is. Zo schrijft Calvino in zijn Zes memo's voor het volgende
millennium: `Ik geloof dat de basismechanismen van onze geest zich
blijven herhalen, van het Paleolithicum van onze jagende en voedselverzamelende voorvaderen, door alle culturen van de menselijke
geschiedenis heen. Het woord verbindt het zichtbare spoor aan het
onzichtbare, aan het afwezige, het gewenste of gevreesde, als een
wankele noodbrug over de leegte.' Daarom ligt voor Calvino het juiste gebruik van de taal daar waar je in staat wordt gesteld de (aanwezige
of afwezige) dingen terughoudend, voorzichtig en behoedzaam te
benaderen, en te respecteren wat zij zelf te vertellen hebben. Een
DUISTERE HOOP

soortgelijk respect kenmerkt Natalia Ginzburgs houding ten opzichte van de woorden. Een houding die tot uiting komt als zij in haar
Familielexicon over haar vriend, de schrijver Felice Balbo spreekt:
En ik bedacht dat het mooiste van Felice Balbo in zijn contacten met anderen was, dat hij hen nooit anders voorstelde dan
ze waren of opsierde met eigenschappen die ze niet hadden,
maar dat hij daarentegen in de medemens die hij tegenover
zich had zocht naar diens meest vitale en diepste kern, het
beste zocht en losmaakte wat de ander in zich had en alleen
maar dat, zonder ooit een vleug van verbazing, minachting
of spot bij de beperkingen en de armoede van de ander.
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Door de verbeelding niet in haar subjectieve binnenste te leggen,
maar in de woorden zelf, in de woorden die reeds zijn gezegd en die
dus het minst beïnvloed zijn door abstracties of fantasieën, tracht
Ginzburg in haar boek door te dringen tot het saamhorigheidbesef,
de onzichtbare, gemeenschappelijke kern die ooit haar familie- en
vriendenkring verbond. Haar roman fungeert als encyclopedie, als
middel tot kennis, van dit ondergrondse netwerk tussen mensen.
Zoals verzamelaars op een rommelmarkt de vluchtige waarneming
laten varen voor een heel precies observeren, en zo met hun blik dingen die waardeloos of alledaags lijken een heel speciale glans geven,
zo is ook Ginzburg op zoek naar het geheim, naar de verborgen waarheid die haar familiewoorden in zich dragen. Door die woorden uit de
taal te lichten tracht zij ze opnieuw als codewoorden te laten werken,
als symbolen die net als hiërogliefen naast hun letterlijke betekenis
ook verwijzen naar iets anders. Zij schrijft in de `duistere' hoop dat
een van de zinnen die zij krampachtig als kadavers van gedachten om
zich heen verzamelt, `lastig en zwaar als dode vogels', plotseling de
macht herkrijgt om dwars door de miljoenen verwikkelingen en verklaringen heen het verdwenen netwerk tussen de familieleden en
vrienden dichter bij te brengen. `Het waren namen,' schrijft Ginzburg, `die eens [...] de macht hadden gehad om verre en onbekende

landen te veranderen in iets huiselijks, gezelligs en vrolijks, of die de
hele wereld omtoverden in een dorp of een straat die je in een tel in
gedachten door kon lopen in het spoor van die weinige gewone, vertrouwenwekkende namen.'
Deze zoektocht naar het ware is voor Natalia Ginzburg het doel van
de literatuur. Naar aanleiding van Honderd jaar eenzaamheid, de roman
van Gabriel Garcia Márquez die zij bovenal waardeerde, merkt zij op:
`de echte romans dragen het wonder in zich ons de liefde voor het
leven en de concrete waarneming van datgene wat we van het leven
willen, terug te kunnen geven.' Het is evenwel is een doel dat altijd
onbereikbaar blijft, de waarheid die opgespoord wordt kan niet direct
ervaren worden maar ligt ergens in het doolhof van de oneindige vertakkingen die de afzonderlijke feiten kunnen aangaan. Het is een
waarheid die van het ene punt naar het andere lijkt te springen, die
wegglipt, omdat ze recht probeert te doen aan het detail, aan de complexe werkelijkheid. Een waarheid die dan ook nooit meer kan zijn
dan een schaduw van wat heeft plaastgevonden, maar die niettemin de
enige waarheid is die een schrijver kan nastreven bij de reconstructie
van de geschiedenis van mensen die werkelijk hebben geleefd. Alleen
dan kan het in een `verheven moment' gebeuren dat `je huisraad en
voorwerpen vindt die, hoe beschadigd ook, toch nog warm zijn van
het leven van de menselijke wezens die ze aanraakten'.
Hoe wanhopig die noodzakelijke, maar tegelijk ook nutteloze onderneming van de literatuur kan zijn, verwoordde Natalia Ginzburg in
een interviewvlakvoor haar dood:

Het gevoel dat men ervaart als men een verhaal wil vertellen
is dat men een gebroken spiegel in handen heeft. Men slaagt
er niet meer in de wereld in een unieke harmonie te herstellen
binnen ons, en dus zeker niet bij de uitdrukking ervan in een
verhaal. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat schrijven
proberen was de spiegel te herstellen, en het is me nooit gelukt.
^
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Anaïs Nin verzamelde leugens. Ze stak tomeloos veel energie in haar leugensysteem, want hoe tastbaarder dat werd,
hoe meer controle ze over haar leven kreeg. Als ze bezig
was met haar verzameling, systeemkaartjes bijwerkte,
nieuwe leugens wegsloot in een van haar kluizen in New
York en Los Angeles, voelde ze zich de machtigste vrouw
van Amerika.

Klary Koopmans

HET LEUGENARCHIEF VAN ANAÏS NIN
Anaïs Nin (1 9o 3 -1 97 7) is uit de
gratie. De schrijfster van een handvol gedateerde romans die niemand meer leest, zeven kloeke dagboekdelen en een paar bundels
frivole `erotica', is door haar biografen genadeloos ontmaskerd als
een pathologische leugenaarster. Alle aandacht is nu gericht op de
persoon Anaïs Nin: de minnares van grote schrijvers, de vrouw met
de twee echtgenoten, de vrouw die het met haar vader deed. Alle feiten die zij zelf haar leven lang verborgen wist te houden zijn openbaar geworden en daarmee wordt het lezen van haar gepubliceerde
dagboek een hachelijke onderneming: op elke bladzijde wordt immers duidelijk hoe zij anderen, maar vooral ook zichzelf, wist voor te
liegen. Wie kan haar werk dan nog serieus nemen?
In 1966 verscheen het eerste deel van het Dagboek van Anaïs Nin. Dat
dagboek was toen al legendarisch: zelf zei ze altijd dat het haar belangrijkste werk was, de bron waaruit haar fictie voortkwam. Ook
had ze vrienden en uitgevers gedeelten uit het dagboek laten lezen.
Verschillende mensen dachten dat ze de `originele' versie van een
door Nin handgeschreven dagboekdeel in hun bezit hadden. Niemand wist dat ze al haar hele leven bezig was het dagboek te redigeren en klaar te maken voor publicatie. Dat betekende onder andere
dat alle namen van personen met wie ze een intieme relatie had
gehad, eruit moesten of dat passages zo herschreven werden dat er in
plaats van intimiteit platonische vriendschap uit sprak (dat deed ze
bijvoorbeeld met passages over Henry Miller). Ook haar echtgenoten en minnaars verdwenen. Daarnaast keek ze met de ogen van een
romanschrijfster naar haar eigen leven en poetste ze haar dagboek op
tot het het leven beschreef dat ze graag wilde tonen. Zo komt uit het
Dagboek een sterke, zelfstandige vrouw naar voren, een vrouw die W
niemand nodig heeft, die leeft in een zelfgekozen isolement en zich 29
weliswaar omringt met allerlei interessante vrienden (bijna altijd W
kunstenaars) maar geen behoefte lijkt te hebben aan een privéleven.
N
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Een integere vrouw met een ideaal, een doel, een visie. Nu we de feiten van haar leven kennen lijkt het niet meer mogelijk Anaïs Nin anders te zien dan als een leugenachtige hypochonder, klagend, theatraal en egocentrisch, bedelend om aandacht en erkenning. Een
middelmatig schrijfster met grootheidswaan. Iemand om hooguit
geamuseerde meewarigheid voor te voelen. En daarmee lijkt het ook
de norm geworden om haar werk af te doen als minderwaardig en belachelijk.
HELDIN Ik las het Dagboek voor het eerst
tien jaar geleden. Ik wist niets meer van Nin dan wat ze zelf geschikt
had geacht voor publicatie. Ik kende nog geen boeken en artikelen
over haar en had het gevoel dat ze helemaal mijn ontdekking was: ik
was gefascineerd door haar leven (Parijs, Californië, reizen naar
Mexico, Marokko en Japan, en dan al die beroemde vrienden!) maar
vooral was ik gefascineerd door de manier waarop ze dat leven beschreef. De wereld van Anaïs Nin is een sprookjesachtige, mystieke
wereld waarin alles een diepere betekenis heeft en waarin elke gebeurtenis, elke droom, elke ontmoeting bijdraagt aan haar eigen
hoogst persoonlijke mythologie. Het Dagboek sleept je mee in die
magische wereld waarin het meest triviale en het meest gruwelijke
symbolische waarde krijgt – van een kapotte typemachine tot een
miskraam. Dat is het bijzondere aan Nins Dagboek : dat het een zeer
persoonlijk levensverhaal is dat tegelijk over iedereen zou kunnen
gaan, omdat het uiteindelijk niet de concrete gebeurtenissen zijn
waar het om gaat, maar de symboliek en de psychologische betekenis
van die gebeurtenissen. Verandert de wetenschap dat leven en Dagboek van Anaïs Nin van leugens aan elkaar hangen daar iets aan?
Dat Anaïs Nin van liegen haar levenstaak maakte, lijdt geen twijfel.
Haar dagboek was bij de vervulling van die taak haar grote bondgenoot: wat ze opschreef, werd waar. Als tiener beschreef ze in haar
30 dagboek hoe ze elke dag vroeg opstaat, het huis aan kant maakt, sokken stopt en op haar broertjes past. In werkelijkheid had de familie
twee dienstmeisjes en hoefde Anaïs Nin nooit een dweil aan te raken

– ze lag de hele dag op de bank romannetjes te lezen en in haar dagboek te schrijven. Maar ze wilde een opofferende dochter zijn, ze
wilde mee lijden met haar hardwerkende moeder. Ze schaamde zich
voor haar luiheid. Dus beschreef ze in haar dagboek de realiteit zoals
zij die wilde zien – en daarmee creëerde ze haar eigen waarheid,
maakte ze zichzelf tot heldin van haar eigen levensverhaal.
Haar dagboek was haar drug. Toen ze in de jaren dertig in analyse
ging bij voormalig Freud-discipel Otto Rank, was diens eerste opdracht dat ze zou ophouden met haar `opium-dagboek'. Ze sloot
zichzelf op in een hotelkamer zonder haar dagboek en haar favoriete
pen. Het duurde maar een paar uur voordat ze klassieke afkick-verschijnselen begon te vertonen en ze bij de receptie pen en papier ging
halen: voor haar was het schrijven een absolute levensvoorwaarde.
Alleen als ze haar leven kon opschrijven, had ze het gevoel dat ze echt
bestond, zonder die bevestiging was ze verloren.
Anaïs Nin loog in haar dagboek en loog in haar leven. Voor haar was
er geen onderscheid tussen die twee. Ze voelde het als haar taak de
wereld een volmaakt, ten volle geleefd leven te schenken. Een inspirerend voorbeeld voor anderen. En dat je om dat te bereiken de
waarheid geweld aan moest doen, was voor haar vanzelfsprekend.
Nin leefde met wat zij noemde haar mensonge vital, de noodzakelijke
leugen. De leugens die nodig waren om (hoe paradoxaal dat ook
klinkt) anderen geen pijn te doen. De leugens die nodig waren om te
kunnen blijven geloven in haar droomleven.
De grootste leugen van Nin is het dubbelleven dat ze tientallen jaren
leidde. Dat ze vrienden complimentjes in de mond legde, dat ze
schreef dat ze acht uur lang aan één stuk door had gewerkt wanneer
dat er maar drie waren, dat ze vreemd ging, ja zelfs dat ze in het geheim een incestueuze relatie met haar vader had – daar is allemaal
nog wel overheen te stappen. Maar dat ze er decennialang aan iedere
Amerikaanse kust een echtgenoot op na hield – ik denk dat het vooral die leugen is die Anaïs Nin in diskrediet heeft gebracht en waar ze 3 I
haar huidige reputatie van egoïstische mannenverslindster aan te
danken heeft.

INKT Toen Anaïs Nin in 1947 Rupert
Pole ontmoette was ze vierenveertig jaar oud en al vierentwintig jaar
getrouwd met bankier Hugo Guiler. Er was niet veel over van het
naïeve meisje dat vol romantische idealen aan dat huwelijk was begonnen: de Guilers hadden ruim twee decennia overspel, ruzie, verwijdering en verzoening achter de rug. Hoewel Nin voortdurend op
zoek was naar andere mannen, andere liefdes die haar konden geven
wat ze bij Guiler miste, was ze toch telkens weer naar hem teruggekeerd. Ze had Guiler nodig – zijn geld waarmee ze haar onafhankelijkheid betaalde, maar vooral zijn onvoorwaardelijke liefde, zijn
nooit ophoudende bewondering en zijn geloof in haar talenten.
Guiler was de enige constante in haar bestaan – totdat Rupert Pole in
haar leven kwam. Over hun eerste ontmoeting vertelde Pole een verhaal dat illustratief is voor de bijna magische invloed die Nin kon
hebben op de mensen om haar heen. Nin en Pole zagen elkaar in een
lift, ze waren onderweg naar hetzelfde feestje. Ze merkten op dat ze
allebei inkt aan hun handen hadden en herkenden elkaar zo als drukkers (Nin was er uit pure frustratie over het feit dat ze telkens door
uitgevers werd afgewezen maar toe over gegaan zelf haar romans te
drukken). Nin-biografe Deirdre Bair spreekt haar ongeloof uit over
dit verhaal: er was een jaar voorbij gegaan sinds Nin voor het laatst
aan de drukpers had gestaan en ze was dol op bezoekjes aan schoonheidssalons, kappers en manicures. Was Rupert Pole net zo'n leugenaar als Anaïs Nin? Daar zijn verder geen aanwijzingen voor. Pole
werd onmiddellijk betoverd door Nins droomwereld, waarin alles
doordrongen was van symboliek, waarin alles een diepere betekenis
had. Waarin alles erop gericht was de uniekheid en bijzonderheid
van Anaïs Nin en haar omgeving te bewijzen. De wederzijdse herkenning en aantrekkingskracht was zo intens dat die wel zichtbaar
moest zijn geweest! Pole geloofde hier net zo heilig in als Nin.

3 2 Met de komst van Rupert Pole veranderde het leven van Nin totaal.
De vrouw die soms vijf minnaars tegelijk had en die leefde op de aandacht van haar bewonderaars, bekeerde zich tot een bi- coastal mono-

gamy: de rest van haar leven, tot aan haar dood in 1977, bleef ze haar

twee mannen trouw. Guiler woonde in New York, Pole in Los
Angeles en Nin woonde overal en nergens. De volgende dertig jaar
zou zij al haar energie besteden aan het creëren en in stand houden
van haar droomleven – een leven waarin alles kon, waarin zij meer
liefde ontving en gaf dan menselijkerwijs mogelijk is. Een droomleven waarin het haar lukte twee levens tegelijk te leiden – iets waar
ze zich vanaf haar vroegste jeugd op had voorbereid. `Ik heb gedaan
waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen. Ik ben de
droom gehoorzaam geweest. Maar ik kan mezelf niet van mijn
schuldgevoel bevrijden.' Om dat eeuwige schuldgevoel te kunnen
bezweren moest ze biechten – in haar dagboek, bij haar vrienden, bij
haar psychotherapeut.
Ze vertelde aan Pole dat ze bezig was van Guiler te scheiden, maar in
werkelijkheid had ze allang besloten dat ze Guiler nooit zou verlaten.
Ze was bang dat de veel jongere Pole snel genoeg van haar zou krijgen. Maar Pole kreeg niet genoeg van haar en in 1 955 trouwde ze
met hem. Ze praatte haar bigamie goed door zichzelf voor te houden
dat ze met haar stap ten minste één man even volmaakt gelukkig had
gemaakt, `en dat is een zeldzaamheid'. Door dit huwelijk zat ze voorgoed vast aan wat ze zelf haar `trapeze' noemde: een man aan elke
kust, en zijzelf voortdurend in een vliegtuig onderweg van de een
naar de ander.
Anaïs Nin was een volleerd leugenaarster, maar met het verstrijken
van de tijd – en niet te vergeten met het toenemen van haar bekendheid – werd het zelfs voor haar steeds ingewikkelder de schijn op te
houden. Onvoorstelbaar zijn de leugens die ze haar echtgenoten
voorhield. Haar werk was altijd een goed excuus: ze vertelde Pole dat
ze in New York een baan bij een literair tijdschrift had gekregen
waardoor ze vaak naar de oostkust moest. Voor Guiler verzon ze verhalen over een mogelijke verfilming van haar romans in Hollywood.
Ziekte, familiereunies, lezingen, vergaderingen – onvermoeibaar
was ze in het bedenken van voorwendselen om van de ene kant van

Amerika naar de andere te vliegen. Ze had een heel netwerk van
vrienden gemobiliseerd die haar hielpen het bouwwerk van leugens
in stand te houden. Vrienden die haar waarschuwden en haar tevergeefs probeerden bij te brengen dat haar trapeze levensgevaarlijk
was.
In deze jaren begon Anaïs Nin met het bijhouden van wat ze haar
Lie Box noemde. Haar dubbelleven was zo gecompliceerd geworden
dat de notities in haar dagboek, waarin ze vermeldde aan wie ze wat
had verteld, niet meer volstonden. Ze kocht systeemkaarten, verdeelde die in twee pakketjes: `New York' en `Los Angeles', en begon
met haar gebruikelijke hardnekkige vastberadenheid een systeem
van leugens op te zetten. Binnen een paar maanden was het stapeltje
kaarten uitgegroeid tot een uitgebreid gedocumenteerd netwerk:
welke vrienden kenden welke waarheid, wie was bereid welke leugen
te vertellen? Wanneer was ze waar geweest en wie mocht welke feiten absoluut niet te weten komen? Ze bewaarde een kopie van het archief achter slot en grendel in zowel New York als Los Angeles en ze
was voortdurend bezig het archief actueel te houden door er nieuwe
leugens aan toe te voegen en oude te herzien. In haar handtas droeg
ze alleen de kaartjes die ze nodig had voor haar dagelijks leven. Een
geheime verzameling – hoewel ze Anaïs Nin niet geweest zou zijn als
ze niet toch een paar vrienden van het bestaan ervan verteld had. Behalve dat de Lie Box noodzakelijk was om niet in haar eigen leugenweb verstrikt te raken, had ze hem ook nodig om in haar dagboek
`eerlijk' te kunnen blijven. De vele leugens die ze moest vertellen,
maakten het haar soms moeilijk zelf nog te weten wat de `waarheid'
was – en het was alleen de `waarheid' die goed genoeg was voor haar
dagboek. Haar leven lang heeft Nin volgehouden dat ze in haar dagboek volkomen eerlijk was: Wie een dagboek schrijft, kan niet liegen. Dat is te pijnlijk.'
SPIN Iedereen liegt. En iedereen die
34 ooit een dagboek heeft bijgehouden weet hoe groot d verleiding is
om de waarheid, al is het maar een heel klein beetje, geweld aan te
doen. Van elk dagboek dat ooit is gepubliceerd (zeker als de auteur

bij die publicatie betrokken is geweest) kun je je afvragen hoeveel
daarvan waarheid is en hoeveel door de auteur gewenste waarheid.
Maar twee dingen doen Anaïs Nin uitstijgen boven de gemiddelde
leugenaar: de onvoorstelbare systematiek van haar bedrog en de manier waarop het zich in de loop van haar leven ontwikkelde. Een
geëxalteerd, romantisch en enigszins wereldvreemd jong meisje dat
graag in een droomwereld leeft, wordt een vrouw voor wie leugens
de enige overlevingsstrategie zijn. Zonder leugens geen Anaïs Nin.
Zo moet zij het zelf ook hebben gevoeld, en dan is de tomeloze energie die zij in haar leugensysteem stopte niet meer zo verwonderlijk.
Hoe beter haar systeem ontwikkeld was, hoe tastbaarder haar leugenverzameling werd in de Lie Box, hoe meer controle Anaïs Nin
over haar leven kreeg. En als ze bezig was met haar verzameling, haar
systeemkaartjes bijwerkte, nieuwe leugens wegsloot in een van de
kluizen in New York en Los Angeles, voelde ze zich de machtigste
vrouw van Amerika. Spin in haar eigen onontwarbare leugenweb.
Haar dubbelleven was de representatie van dat systeem, het bewijs
dat ze haar leugens tot het uiterste durfde door te voeren. In zijn bespreking van Bairs biografie in Vrij Nederland noemde Joost Zwagerman Nins bigamie de `kroon op haar leven vol leugens'. En inderdaad, ze had nooit meer controle over haar eigen leven dan toen ze
zelfs de wet durfde te overtreden. Het laat zien hoezeer Nin buiten
de algemeen aanvaarde werkelijkheid leefde: alles, maar dan ook
alles moest wijken voor haar idealen.
Toen het eerste deel van het Dagboek verscheen, gebeurde er een
wonder. Haar lezers reageerden op de dappere, vrijgevochten en
eerlijke vrouw die ze op papier had gezet. Vrouwen van over de hele
wereld bedankten haar voor haar oprechtheid en haar moed om `alles
te zeggen'. `U schrijft over mij, dit had mijn dagboek kunnen zijn!' In
de lezingen die ze gaf, kwam haar dagboek tot leven en hield ze de
leugen in stand. Nooit vertelde ze hoe oud ze was, wie haar onder- 35
hield, met wie ze affaires had. Dat waren de laag-bij-de-grondse details van een groots en meeslepend leven. En iedereen geloofde alles

wat ze zei, die mooie, tengere vrouw met haar madonna-gezicht, de
zachte stem met het ondefinieerbare accent.
Joaquin Nin, de broer van Anaïs, zei over haar: 'She was a deep-sea
diver from the start L.] and the diary was her indispensable lifeline.' Maar
veel meer dan om het dagboekschrijven an sich (de beschrijving van
haar leven, de mensen, de reizen) ging het haar om de schriftelijke
rechtvaardiging van de Anaïs Nin-versie van haar bestaan. Het was
haar leugenarchief, verborgen tussen de eindeloos herschreven pagina's van de vele dagboekmanuscripten, dat haar in leven hield. Het
dagboek was niet noodzakelijk – de dagboekschrijvende vrouw was
gewoon een van de vele gezichten die Nin verkoos aan de wereld te
laten zien.
Dat blijkt onder meer uit het feit dat ze ophield met dagboekschrijven toen in 1966 het eerste deel van het Dagboek uitgegeven werd. In
plaats daarvan ging ze de binnenstromende fanmail beantwoorden:
tien lange brieven per avond, twintig op een vlucht van New York
naar Los Angeles. Haar dagboek was immers altijd al bedoeld om gelezen te worden, zoals haar leven was gemaakt om gezien te worden.
Nu het zover was, kon ze het dagboek met een gerust hart in de steek
laten. Ze had haar levensdoel bereikt: de wereld geloofde haar.
I am more interested in becoming a work ofart than in creating one', zei ze
eens. Zo'n uitspraak laat zien hoe verpletterend eerlijk ze kèn zijn.
Ze kende haar eigen grootheidswaan even goed als ze haar onzekerheid en afhankelijkheid kende. Ze wist dat het niet haar romans zouden zijn, niet haar Dagboek en zelfs niet de erotica die haar de onsterfelijkheid zouden brengen. Anaïs Nin had zich tot doel gesteld koste
wat kost een memorabel leven te leiden. Haar leugensysteem gaf
haar de macht om de wereld naar haar hand te zetten en haar leven
tot een waar kunstwerk te vormen. Dat was geen keuze, maar de
36 enige manier waarop ze zich met al haar neuroses en angsten staande
kon houden. Wie het Dagboek wil lezen als een historisch waarheidsgetrouw verslag van een vrouwenleven, zal zich – met alles wat er nu

over dat leven bekend is – bedrogen voelen. Nin zal nooit meer de
heldin kunnen worden die ze was, toen volle zalen haar toejuichten
en ze elke dag zakken post van fans ontving. De waarheid heeft haar
ingehaald. Maar wie het aandurft om haar leugens te geloven en haar
Dagboek leest als een geniale bezweringsformule, kan niet anders dan
bewondering hebben voor een vrouw die op volstrekt unieke wijze
haar eigen leven heeft vormgegeven. Het Dagboek is het tastbare bewijs van haar talent om de realiteit naar haar hand te zetten. En daarmee geeft de ontmaskering van Nin voor mij uiteindelijk alleen maar
meer waarde aan haar Dagboek: het leven dat ze daarin beschrijft, is te
mooi om waar te zijn. Maar daarom niet minder betoverend, inspirerend en meeslepend.
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Mayra Verheyen

TUNNELKIND
Fragmenten uit
een roman in voorbereiding

De grot had een eigele deur die
vastzat met een stuk touw. Ik scharrelde wat in de stenen troggen,
tussen botsplinters, dor gras en lege wijnflessen om op gang te komen
– want wat ik nou precies wilde doen op deze verlaten plek dat stond
nog helemaal niet vast. Fefa moest, na zich eerst net als ik met tegenzin te hebben uitgekleed, in een hoekje gaan zitten – de schat wou niet
dat er zomaar iemand in zijn buurt kwam. De deur ging dicht, er viel
nog wat licht door het ruitje erboven. Ik rommelde weer wat in de
troggen, stak een kaars aan en bad. Hoewel ik Fefa al die tijd niet aankeek, hield ik haar toch in de gaten. Was het mongooltje genoeg
doordrongen van de ernst van het ceremonieel? Ja, dat was ze, Fefa
had meteen begrepen dat ze zich op gewijde grond bevond.
Ik haalde de schat tevoorschijn uit een blik met roestige spijkers. Fefa
herkende het voorwerp onmiddellijk. Het was de reuzenbroche van
de patrones van het dal, die in het kerkje van De Koningen hoorde.
Eerst rilde ze van verwarring, toen volgde een pijnscheut en drukte ze
twee handen op haar hart – wat me even deed aarzelen van medelijden, maar al gauw juist aanmoedigde om door te gaan.
Ik haalde de speld tussen de spijkers uit, legde hem in de palm van
mijn linkerhand, liep ermee naar de kaars en maakte daar zeven diepe
kniebuigingen. Fefa, die inmiddels in paniek was geraakt, onafgebroken klakkend met haar tong, de handen nog steeds op haar hart,
mocht drie grote stappen in mijn richting doen. Met moeite kwam
haar lichaam overeind, alsof het zonder kleren zwaarder was. Toen
Fefa eenmaal stond leken haar oksels in de droge stoffige grot nog
meer luchtjes af te geven. Ineens moest ik denken aan andere meisjes
van haar leeftijd, op het strand in natte nauwsluitende badpakken.
Die dertienjarigen gaven mij een gevoel van belofte, van iets prikkelends dat eraan stond te komen. Fefa was in mijn ogen altijd geweest
zoals ze was en zou ook altijd zo blijven.
PORTRET 1, DOOD UUR

Mijn buurmeisje had zich ondertussen niet meer verroerd. Ik beval
haar fluisterend de drie stappen te zetten. Toen ze eindelijk in beweging kwam met een zwaar in- en uitademen moest ik wel naar de
borsten kijken – de enige lichaamsdelen die ik het liefst zou hebben
afgedekt, ik walgde ervan. Ik vroeg of Fefa stiller kon zijn en riep
daarna zelf bij de derde stap te luid: `Stop!' Het mongooltje wankelde
maar bleef overeind. In het schemerdonker en met de rokschaduwen
om ons heen die de kaars op de wanden liet ontstaan, had mijn gecommandeer het bedoelde effect: ik zweepte er niet alleen mezelf
mee op, Fefa begon steeds gretiger deel te nemen aan het gebeuren.
Meestal had Fefa haar ogen op één punt gefixeerd, wat haar een starre uitdrukking gaf, maar nu, hoe diep de ogen ook in de kassen zaten,
ze straalden naar alle kanten. Toen Fefa ook nog begon te glimlachen
kreeg niet alleen het gezicht maar ook haar lichaam een doorzichtigheid die ik nooit eerder bij iemand had waargenomen. Ze leek in een
roes, misschien ook door het ongekende zinnelijke genot van zomaar
bloot rond te lopen – iets wat bij haar thuis niet voorkwam. Dat
iemand die zo'n massieve indruk maakte er in een mum van tijd
doorschijnend uit kon zien, bijna alsof ze helemaal geen lichaam
meer had, trof me diep. Ik begon anders tegen mijn buurmeisje aan te
kijken. Voor mij was Fefa altijd spannend geweest omdat ze zo degelijk zwaar was en toch weerloos en ongrijpbaar, maar nu vond ik haar
vooral griezelig.
Ik bleef pal voor haar staan met de kaars in de ene hand en de reuzenbroche in de andere. Door de kaars, die tussen onze blote lichamen in
scheen, leken we samen gevangen in een lichtkrans. Onze huid gloeide. Hoewel Fefa haar blik niet op de broche liet rusten, waren de
stenen waarmee zij was gezet in alle kleuren terug te vinden in haar
donkere ogen.
`Fefa, ik ga de broche bij je opspelden.'
Ik luisterde naar de stilte die volgde.
40 `Omdat er dan een wonder zal gebeuren. Ikzelf heb al een wonder
gehad.'

Tot dan toe liep alles min of meer naar wens. Ik dacht niet te weten
wat ik nou eigenlijk van plan was met mijn mongooltje, maar toen het
eenmaal gebeurde leek ik het allemaal eerder zo te hebben meegemaakt, alleen in een passievere rol. Ooit had ik als in een droom langs
de kant gestaan, maar nu was ik degene die moest helpen het gebeurde over te doen – en nou echter, in echter schemerdonker, met echtere huid.
Ik wist heel goed dat Fefa de speld meteen zou herkennen. Niet alleen was ze een fanatiek kerkgangster en liep ze in alle processies mee,
ze had een jaar geleden nachtenlang gewaakt bij de Maagd toen die
een vierdaagse deed door het dal. Fefa zag er op toe dat tijdens het
nachtelijke gedrink en geflirt dat zich onder de ogen van het heiligenbeeld afspeelde, de kostbare jurk, de sieraden en het giftenkistje niets
overkwam. Ze was er ook bij geweest toen de Maagd werd opgetuigd.
Ze had gezien hoe moeilijk de reuzenspeld dichtging toen Rosa, een
van de drie kleedsters, hem opdeed. De sluiting piepte zo dat de vrouwen elkaar zorgelijk hadden aangekeken. Tot grote ontsteltenis van
het hele dal was de broche juist tegen het eind van de vierdaagse
spoorloos verdwenen.
Fefa weigerde toen een week lang te eten en te drinken. Ze begon te
ijlen. Ze bleef de Maagd Maria voor zich zien. Hoe die met haar rug
naar de ingang van het kerkje stond. De enorme cape van brokaat en
de stralenkroon. Geen gezicht, geen handen of voeten. Iemand naast
haar op de kerkdrempel die maar vol bleef houden dat het een gedrocht was dat zich schuilhield onder de zware vracht. Ik!
Fefa's trouw was onwankelbaar.
Toen Maria eindelijk onder het kalkstof vandaan kwam (er was een
renovatie aan de gang in de kerk, er stond een steiger binnen, bouwvakkers hadden hun bierflesjes laten liggen), toen Maria eindelijk in
haar draagstoel op het plein werd neergezet, zag ze er ziek uit. Fefa
klakte met haar tong van bezorgdheid. Voor mij bleef het een pop. Er
ging wel een vreemde aantrekkingskracht van uit, maar iets vrooms
kwam in mij niet op. Pas toen de Maagd nog eens werd afgestoft en
het sieradenetui door Rosa als een reiskoffertje was opengeklapt,

drong ik verder naar voren, gedreven door een ongekende hunkering. Bovenop lag een met de hand geschreven inhoudsopgave die
begon met de Broche Gigante. Ik was net acht en kon nog helemaal
niet lezen. Rosa, de kleedster, nam het lijstje hardop door. Ik luisterde al gauw niet meer, had genoeg aan die twee woorden helemaal
bovenaan: `Broche Gigante'. Rosa sprak het uit als een mondvol
bezwering – alsof ze zich er toen al van wilde verzekeren dat de reuzenspeld er nog was, ze legde tegelijk kracht en devotie in de woorden. Ik moest denken aan een zeldzame bloem die zei niet geplukt te
willen worden maar wel uit alle macht lonkte. Vier dagen liep ik mee
in de stoet en, ook al leek de stralenkroon met haar tegen het licht in
schitterende stenen tijdens elke tocht nèg machtiger en waren oorbellen, ringen en kettinkjes veel praktischer, ik had vanaf de eerste
dag mijn zinnen op de reuzenspeld gezet.
Misschien kwam het door de sfeer in de grot – buiten was het een
zonnige dag, binnen hing een beklemmend schemerdonker. Ik kreeg
het koud en begon te rillen. Vaag drong het tot me door dat niet Fefa
maar ik me in mijn blootje nogal hulpeloos voelde. Even wilde ik dat
het allemaal voorbij was. Het liefst had ik op dat moment met mijn
buurmeisje staan giebelen als twee schoolvriendinnen, in elkaars
handen knijpend alsof de stroom ineens was uitgevallen. Ook al
waren we allebei nooit naar school geweest, we hadden genoeg ontboezemingen en tedere of juist wilde aanrakingen van andere kinderen afgekeken om ze na te kunnen doen.
Ik liet Fefa de kaars vasthouden, ging op mijn tenen staan, bracht de
broche met lichte tegenzin rakelings langs haar borsten omhoog en
toen begonnen mijn handen te trillen. Zag ik het goed? Werd mijn
mongooltje een stukje opgetild toen de reuzenspeld langs het hart
schoof?
Een religieuze eerbied beving me. Fefa was een heilige, nu wist ik het
weer.
Voerde ze niet alle taken in en rondom het huis nederig en vlij42
tig uit? Werd ze ondertussen niet ook nog gemarteld door zichtbare
en onzichtbare stemmen? En toch bleef ze meestal kalm onder haar

lijden en zou geen vliegje kwaad doen – ik daarentegen zon altijd op
wraak.
Misschien was ik alleen nieuwsgierig en wilde weten hoe pijn eruitzag, hoe die haar werk deed. Mijn mongooltje hield iets verborgen, ze
had een geheim. Het kwam erop aan elk gebaar, ieder geluid dat ze
maakte, op te vangen. Het kwam erop aan haar voeten, billen en ogen
nauwgezet te inspecteren. Misschien wilde ik haar ertoe brengen het
uit te schreeuwen van de pijn, net zo lang totdat ze er voorgoed van
was verlost. Was het Fefa's angstzweet, dat niet te zien was maar heel
goed te ruiken? Hoe dan ook, mijn eerbiedige stemming sloeg om, ik
maakte nog een kruis en stak toen de speld iets onder haar linker sleutelbeen diep in het vlees.
De mongolenspleetjes werden groter en staarden naar me, ze leken te
vragen of het waar was: dat Fefa niets aan had en dat de speld in plaats
van in stof in huid stak. De mondhoeken gingen omhoog, de glimlach
werd een grimas, het hoofd viel op haar borst, Fefa liet de kaars vallen. Maar verder leek ze zich in te houden en moed te verzamelen
voor de rest van de ceremonie. Totdat ze begon te gillen als een varken en zich, achteruit deinzend, tegen de grotwand aan bleef schurken om maar iets stevigs te voelen. De speld viel in een hoekje.
Het was nu bijna donker binnen, de kaars ging op de grond uit.
`Fefa, wil je hem nou nog... of niet, Fefa,' zei ik lievig. `Je mag hem
hebben. Jij krijgt hem.'
Fefa stoof als een verblind dier op het stemgeluid af en liet zich bij de
eerste aanraking bovenop me vallen.
We bleven zo liggen.
Haar stoffige voetzolen lagen tegen mijn oren. Haar buik drukte mijn
schaambeen in de grond. Ook al was het benauwend, ik ontspande
door het gewicht dat zich languit over mij heen strekte en steeds
zwaarder werd. Ik lag stilletjes tussen Fefa's benen te kijken.
Een gevoel van dankbaarheid maakte me warm vanbinnen. Door
mijn armen onder Fefa uit te trekken en haar billen te strelen deelde
ik dat mee.
Fefa was in slaap gevallen.

Het deed er ook niet meer toe hoe laat het inmiddels was. Ik peuterde, met Fefa's volle gewicht nog steeds op me, een vuuropaal uit de
broche. Ik deed spuug op mijn vingers, kuste de rode edelsteen en
zette hem netjes tussen de schaamlippen. Ik dekte het stilleven toe.
PORTRET 3, BINNENWATER Iuno kroop weg in de garage om
te voorkomen dat ze nog meer kwaad zou aanrichten. Had ik het mijn
vijftienjarige dochter soms moeten verbieden?
In de garage stond een caravan. Eindelijk woonde ze weer – nee, ze
zetelde, ze troonde – in een grot, net als op haar tiende. Daarbinnen
was alles geregeld, in haar alleenrijk heersten onverbiddelijke wetten,
genade was er voor anderen, niet voor mijn kind.
Soms wilde ik tegen haar uitvallen: hou op met dit theater. Maar ik
legde een meelevend briefje naast haar ontbijtbord. Het eten werd op
de vaste plek neergezet, op een campingtafeltje onder het raam van
de caravan. Het chemische toilet werd elke week leeggegooid en
weer gevuld. Haar wasjes werden gedaan. De auto bleef op straat.
Wat was het triest om al haar spulletjes tegen de binnenmuur van de
garage te zien staan. Stuk voor stuk waren ze heel zorgvuldig in kranten verpakt: kleerhangers, bekers en schoenen moesten voor onbepaalde tijd bestand zijn tegen gevaarlijke krachten. Al waren het maar
kranten, naar haar gevoel wikkelde ze de spulletjes in doeken, ze werden ingebakerd. De kranten vergeelden en roken nergens meer naar.
Haar bestaan in de caravan werd door die achtergrond van grote en
kleine pakjes vol vervagende koppen, foto's en commentaren nog
wereldvreemder, nog inwendiger.
Ze hield de gordijntjes meestal dicht.
Mijn kind, kan ik iets goedmaken? M'n kind. M'n kind. M'n kind.

Iuno was teruggekropen in een ei en zou daarbinnen wel tot rust
komen, hoopte ik. Ik had het mis. Het stille binnenwater in de eier44 schaal nodigde uit tot dromen, ze voelde een onweerstaanbare aandrang er steeds dieper in weg te kruipen – totdat ze geen kant meer op
kon.

Ik las het allemaal in haar dagboek, jaren later. Een ongelukkige moeder heeft het recht om met een reservesleuteltje in te breken in haar
dochters hart. Een gespleten hart. Ik wilde zien waar de geestesziekte
van mijn kind vandaan kwam. Ik schrok van haar tomeloze handschrift. Uit de vrijpostig grote letters sprak zo'n verlangen alles uit te
drukken, alles te omvatten, te behappen. Ze strooide gulzige woorden uit die een akelig contrast vormden met haar vermagerd lijfje. Ze
roetsjte langs de bladzijden, had haast.
Er begon iets tot haar door te dringen, schreef ze. Dat niet Fefa een
geheim had, zoals zij zich als negenjarige maar al te graag voorstelde,
nee, Iuno – die daar in dat stille binnenwater! – hield iets weggestopt.
Ze had elk gebaar, ieder geluid van het mongooltje opgevangen en
was haar dicht op de huid blijven zitten, nu kwam het erop aan zichzelf aan een onderzoek te onderwerpen, haar eigen voeten, ogen,
borsten en bilspleet te inspecteren. Nèt nu zij tegen haar zin in zoiets
als een vrouw aan het worden was.
Het vrijgeven van de schat! Daar had ze het steeds over.
Iuno, welke schat dan, vroeg ik me af, snel verder bladerend, op zoek
naar een woord dat op mijn netvlies gebrand zou blijven staan.
Broche Gigante – giftige bloem, in de meisjesborst van de Maagd
gestoken. Ik schoot in de lach. Was dat haar? Ze beschreef hoe de
schat tijdens de processie op de grond viel. Haar vingervlugheid. Een
negenjarige die de Broche Gigante wist in te pikken en zo het hele dal
op stelten zette. Een buitenlandse nog wel! Die gulle Grote Koning
Vallei toch! De Maagd had het beste van het beste gekregen. Zoveel
mensen die er gouden kiezen en oude munten voor hadden afgestaan.
En het volste vertrouwen in de priester die de aankoop zou doen,
natuurlijk. En toen, op een feestdag, verdween de reuzenspeld. Maar
– Iuno's buitzucht was er niets bij! – twee jaar nadat hij weer boven
water kwam, begon het goud te verkleuren. En het zou altijd de vraag
blijven wie de boel had belazerd: de priester of de juwelier.
Soms viel er best wat te lachen in het ei. Tenminste, vanachter de tussendeur hoorde ik mijn dochter gekke kirrende geluidjes maken, ze
leek al grabbelend de ene na de andere herinnering tevoorschijn te

halen – ongevaarlijke beelden uit het verleden, geschenken die ze zelf
had ingepakt en nu zenuwachtig openmaakte, voorgevend niet te
weten wat er onder het papier zat, spelend met de angst dat het ding
bij iedere aanraking zou kunnen ontploffen.
Het begon te stinken omdat ze de caravan niet luchtte, de olievlekken
op de betonnen garagevloer waren te ruiken. Maar lange tijd drong
dat allemaal nauwelijks tot haar door, het enige dat haar bezighield
was geen prikkels van buitenaf te hoeven ondergaan. Het schemerdonker waarin ze lag was zacht en troostend, in haar huid drongen
geen vieze stoffen meer binnen, haar ogen, die voortdurend hadden
willen registreren wat zich allemaal afspeelde in Parijs, verzonken
dieper in de kassen. Zo liggend had ze bijna geen lichaam meer, ze
hoefde dus ook niet veel te eten. Naar haar gevoel was ze zuiverheid
en reinheid aan het bereiken, nooit zou ze meer aan te tasten zijn
door wat dan ook van buiten.
Maar op een gegeven moment was het zomer en viel zelfs de groezelige warmte van de auto, die vroeger in de garage had gestaan, om
haar heen te ruiken. De olievlekken en de muffe lucht werden penetranter. Was haar reukorgaan gevoeliger geworden naarmate
ogen en oren minder te doen hadden? Toen gebeurde er iets onverwachts. Haar reinheidswaan sloeg om, van het ene op het andere
moment was Iuno er zeker van dat het voortbestaan van de aarde afhing van haar vermogen vuil op te nemen, ze besloot alle verontreiniging in de grond onder haar en in de lucht rondom haar op te zuigen.
Een zandstenen kariatide die van alle kanten werd aangetast. In de
stofdeeltjes die op haar neerkwamen, zat zwavel dat haar huid in
brandde. Een droge aanslag vrat zich een weg naar binnen. Ze voelde
nog steeds hard aan maar kon toch elk moment breken. Ze was een
draagzuil die langzaam in poederachtig gips veranderde. Een vrouwe
Iuno die daar maar stond – uren, dagen – blootgesteld aan smerigheid
46 die pas goed zichtbaar werd als het meeste werk was gedaan.
En toen werd ze voor het eerst ongesteld.

Ze sloop naar de tussendeur, gooide een prop papier de gang in.
`Mam, ik heb een beetje bloed gezien.' Binnen een uur lagen er pakken maandverband in verschillende maten en diktes, met een briefje
terug: `Gefeliciteerd! Ik was net zo oud als jij toen het voor het eerst
kwam. Overgrootmoeder maakte roestige spijkersoep voor de versterking. Wij eten vanavond bietjes.' En verder schreef ik nog dat ik
bij mijn eerste menstruatie een heel laken had besmeurd, dat mijn
moeder de hele vroege morgen in de weer was geweest om het bloed
eruit te krijgen. Als Iuno ook zo'n laken had, kon ze het bij de deur
neerleggen.
Terwijl Iuno op het maandverband wachtte, legde ze zich toe op het
bloed. Behalve het bloed gaf ook de dreinerige pijn in haar onderbuik
en de zwaarte van haar benen haar een gevoel van triomf – zulke duidelijke tekens dat ze bestond en normaal was! Dat je zo trots kon zijn
op een bloedspat in je slip! Ze trok het gordijn boven het keukentje
open, ging gehurkt in de spoelbak zitten. Kijk, bloed dat in draadjes,
die ergens in haar buik werden gesponnen, soms langzaam en dun
dan weer als een wolvetpropje naar beneden zakte en zich ophoopte
op het aluminium! Iuno keek ernaar uit dat er nog veel meer zou
komen. Prachtig vers bloed dat niet zomaar uit een blein of een wond
kwam, maar van een onzichtbare diepte uit haar liep en dan begon te
stinken en te verkleuren. Alsof iemand buiten haar om een initiatie
had geregeld. Even wekte dat idee een gevoel van verwachting. Maar,
vroeg Iuno zich af, de armzalige caravan rondkijkend, inwijding in
wat?
Toen zag ze mij staan – zo'n onbeholpen moeder met ladingen
maandverband in haar armen. Ze keek me van tussen haar benen aan
zonder het hoofd helemaal op te richten en trok een vies gezicht.
Alsof ze dacht: ik en dat mens, twee helften van één voze vrucht. De N
ene helft heeft de andere aangestoken.
Haar lippen tuitten of ze vuur spuwden. Ze wou iets rottigs zeggen. 47
Iets wat ze vroeger al had willen zeggen als ik met een man uitging en 4
eerst hulpeloos en naarmate het uur van de ontmoeting naderde te
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opgetogen door ons huisje liep: Waarom heb je dat rode rokje aan. Je
kont is daar veel te goed in te zien.'
Door haar woede bleef het bloed plotseling weg. Het maandverbandgedoe was dus net zo vergeefs als zoveel andere dingen. `Ik zie
me dat vrouw zijn niet doen,' huilde ze. `Ik zie het me echt niet doen.'
Voor het eerst voelde ze zich gevangen gezet in de caravan. De caravan was haar lichaam, ze zat eraan vast.
Uit de beklemming welde geilheid op. Het was de bloedgeur. Haar
hand tastte ernaar. De wijs- en middelvinger gleden binnen in de
schaamspleet – alsof het buiten haar om ging, en toch wist ze precies
hoe het moest, ze kende die plek, ze was daar al eens geweest...
Al deed het nog zo'n pijn, Iuno zou het bloed weer tevoorschijn
halen.
Ze ging vanzelf met opgetrokken benen over het aanrecht liggen en
gaf zich over aan de elektriserende muziek die in haar was gaan spelen. Ze moest haar ogen dicht doen zo dwingend was het ritme, het
scheen haar ergens heen te willen leiden.
Ze lag in een donkere stampvolle zaal waar jonge mensen dansten,
ieder voor zich, elkaar net niet rakend, bezeten, bijna stompzinnig.
Het gedreun uit de geluidsboxen werkte verdovend en maakte dierlijke bewegingen in hen los die uit een heel andere tijd en ruimte
leken te stammen. Boven de menigte stonden de drie gratiën, ieder
op een kubus waar ze maar net op rond konden dansen. Gratiën, ja,
maar niet bevallig! Kijk, een had zwarte kistjes aan onder een wit
doorzichtig gewaad dat tot op de grond kwam. De drie beeldhouwden de massieve muziek, nu eens om zich heen trappend en slaand,
dan weer kronkelend. Groene en blauwe laserstralen brachten kantelende plafonds aan in de ruimte. Sommige lijven op de vloer raakten
verlamd in lichtgevende vangnetten. Maar de gratiën gingen door.
Elke keer als ze even werden stilgezet in de laserstraal kreeg een
48 andere gemoedsaandoening gestalte. Wellust, geboren worden, verkrachting, doodsangst, hoop – het werd uitvergroot op de donkere
menigte onder hen geprojecteerd. Ze waren onvermoeibaar. Echte

lefmeiden. Ze durfden alles te laten zien, ook al werden ze daarvoor
afgestraft door het licht. Het licht zweepte over hun lijf, het stak er
dwars doorheen.
Iuno huilde toen de muziek stopte en het dwingende ritme wegviel.
Ze voelde zich vol en leeg. Nu het stil was, leek ze helemaal alleen met
bebloede vingers in een diepe kuil te liggen, een plek waar het gewoonweg te verlaten was. Er leek steeds iets ergs op handen te zijn,
iets onafwendbaars.
Het begon met een haarscheurtje in het plafond, ze had er dagen naar
liggen kijken. Toen kwam het craquelé. Toen ging het overal om
haar heen scheuren en moest ze wel onafgebroken trappelen en
neuriën om het niet te hoeven horen.
De eierschaal brak, ze werd het nest uitgegooid.
Als een iel doodsbang kuiken liet ik haar achter in het crisiscentrum.
En koud dat ze het had, zo koud, ondanks haar pootjes die niet meer
stilhielden, die wel op dezelfde plek bleven maar toch wegrenden.
Ze kwam in een psychiatrische kliniek terecht.
De gesloten afdeling lag op de begane grond. Je had er een glaswand
die uitkeek op een patio met een paar boompjes en witplastic stoelen.
In het begin liep Iuno de hele dag dicht langs het glas op en neer, als
een hoogbejaarde die een zebrapad zonder einde oversteekt, ze trippelde maar door: één stapje wit, één stapje zwart, wit, zwart, wit,
zwart. Maar het getrippel verliep niet altijd even ongestoord, soms
stormde er een medepatiënt op haar af. Op zulke momenten zag ze
eruit als een aangereden dier, verlamd liet ze zich meesleuren. Elke
volgende auto kon haar gewoon oppakken en een eind verderop
neersmijten.
Mijn linda niiia!
Ik liep een keer mee langs het glas en pakte haar vast net als vroeger in N
het dal. We hebben wat afgelopen hand in hand! Alsof we ons hele
leven samen in eenzelfde ritme door zouden gaan.
49
`We zijn verliefd, zong je vroeger. Weet je nog?' zei ik met haar mee W
trippelend. `We laten elkaar nooit meer los, zong je.'
o'

Ze gaf geen teken van herkenning. Haar oogleden, toch al zo bros en
schilferig na maanden caravan, raakten doorzeefd van al het harde
licht dat door het glas naar binnen kwam. Maar daarvan voelt ze
niets, stelde ik mezelf gerust. Of, ze voelt het wel maar het raakt niet,
het komt niet aan in deze toestand.
Toen greep ze mij ineens bij mijn bovenarm en kneep heel hard. Ik
schrok van de kracht die diep uit het binnenste van haar ondervoede
lijfje leek te komen. Ging ze eindelijk terugslaan? Was dit de straf die
moeders verdienden, dit de woede die eerst alle mogelijke vernielingen aanrichtte in mijn kind en zich vervolgens aan het dichtstbijzijnde wezen vergreep? Als alle ellende daarmee voorgoed voorbij was,
liet ik haar knokige vuisten graag op me rammen. Van mij mocht ze
haar moeder slachtofferen. Nou, tref me dan, zei mijn blik. Maar
Iuno's greep verslapte. Ze zei met een hoog stemmetje: Wat jij nooit
te weten bent gekomen, is dat ik destijds een worm was. Je kreeg hem
boven in de bergen binnen, toen je een appel van andermans boom
pikte. Ik heb gaatjes getrokken in je darmwand, als een schroef vastgezeten in je bot, overal heb ik gangen moeten boren. Maar daarna
kon ik dan ook gaan en staan waar ik wilde. Jij had het te druk met
anderen om iets te merken. Je kwam er gewoon niet op, dat je van
binnen door een worm werd bekeken.'
Ze begon luidkeels te zingen. Iedereen hoorde het: `De moeder eet
van de appel en de worm eet van de moeder. De worm eet van de
appel en de moeder eet van de moeder.'
Mijn lieve kind op haarvijftiende schizofreen, schreeuwde het in mij,
dat wil ik niet! Zo heb ik haar niet gedacht toen ze nog klein was.
Goed, ik leg mij erbij neer, alles wat vroeger zo bijzonder aan haar
was is de andere kant uit gegroeid, niet de kant van het licht. Goed, ik
wen er al aan.
`Er gebeuren hier rare dingen, mam. Jij zit toch niet ook in het com50 plot?' vroeg Iuno toen het liedje van de worm uit was.
Die vraag heeft me jaren achtervolgd, dat complot was het allerergste, ik heulde met een vijand. Net als het even leek op gewoon zoals

vroeger – samen praten, samen kijken – kwam ze ermee te voorschijn, ineens was er een dood en verderf zaaiende maffiabende en
mijn handjeplak. Behalve de schok voelde ik opstandigheid. `Ik in
een complot? Hoe kun je dat nou denken, Iu. Ik laat me verdomme
door niemand voor het karretje spannen. Dat weet je toch? Zijn ze
nou helemaal gek!'
Ze antwoordde nooit, ze bevestigde niets, geen sorry. Dat wilde zeggen dat het complot overeind bleef, ècht bestond. En de vraag of ik
erin zat ook!
De argwaan in haar blik sneed door me heen, erger dan haat was zij.
Want zo waren we allebei alleen, voorgoed. Mijn eigen kind vertrouwde me voor geen cent.

Annelies Karelse

Landschap

I
Hier gaat het om
Zei hij
Ik weet nog goed hoe hij keek
Het was onder de kastanje
Een vliegtuig schoof ver
Van zijn geluid
En achter ons
Ritselde iets in de dorre bladeren
Ik verbaasde mij over de
Lichtheid van de witte wijn
En er hing iets in de lucht
Wat ik ben vergeten.

II

Vandaag op weg
Langs het water
Het stormde
Kantelde een vrachtwagen
Bovenop mijn dak
Een paard met meisje
Steigerde over het viaduct
En ik reed op een zebra
Een hondje over
Masten braken
Drie man overboord
Ik zag buschauffeurs staken
Een lege rolstoel in de berm
Zo kwam ik aan
Waar ik wezen moest
Sloeg de deuken uit de auto
Poetste de banden
Stopte mijn gaten
Las de agenda
Begon weer te praten
54

III

Ik was niet ver van huis
Echt niet
Mijn mouw rook nog naar jouw vuur
En ook mijn haar was nog niet droog
En toch
Was het huis bijna afgedreven
Zoals een vliegtuig
Alleen maar hoeft op te stijgen
Volgens Janna
En moet blijven hangen
Op zijn plek
Om toch op zijn bestemming te komen

PORTFOLIO RENÉE KOOL
A Sunny Summer Sunday
Afternoon in Paris 2

Op uitnodiging van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst en het Institut Néerlandais verbleef Renée Kool het afgelopen
jaar in Atelier Holsboer te Parijs. Zij bereidde daar het werk

Summer Sunday Afternoon in Paris'

A Sunny

voor. De eerste presentatie van dit

werk vond plaats in de vorm van een driedimensionale diaprojectie-installatie in november 1997 bij Galerie Mot & Van den Boogaard in Brussel. De
tweede presentatie is dit portfolio in Lust & Gratie. Een derde verschijningsvorm van dit werk is te zien op de Ecole Nationale des Arts Décoratifs
in Limoges, Frankrijk in mei 1998.

WERK VAN RENÉE KOOL IS TE ZIEN GEWEEST IN/BIJ:

Museum Fodor, Amsterdam (Parler Femme,
1991); Gemeentemuseum Arnhem (Vrij Spel,
1993), Casco, Utrecht (Catharsis, 1993),
Festival a/d Werf, Utrecht (Celebration, 1994),
Het Zevende Museum/Stroom hcbk, Den Haag
(Kasttheater aan de Hofvijver, 1994),
La Chaufferie, Strasbourg, Frankrijk (Strasbourg,
1995), Sommaire/Gallerie Anne de Villepoix,
Parijs, Frankrijk (Dites 33, 1995), Galerie Mot &
Van den Boogaard, Brussel (Entre-Deux, 1996),
Manifesta I, Rotterdam (au-delà, 1996), Stedelijk
Museum De Lakenhal, Leiden (Haec Libertatis
Ergo, 1997), Kunstraum Innsbruck, Oostenrijk
(Tussen de mazen, 1997), Bienale de ('Image,
Parijs 1998
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Lidy van Marissing

DE AUTOBIOGRAFIE VAN LAURA X.
1. HET GEHEUGEN, EEN GEHEIM Wat achter me ligt heb ik altijd
voor me gehouden. Tot nu toe. Intussen weet ik niet hoe ik tot hier
gekomen ben en welke kant het met ons opgaat, overmorgen, volgende week. De ruimte van mijn jeugd was een tamelijk schemerig
huis met gangen, kasten en donkere hoeken (waarin je je kon verstoppen en verloren laten gaan achter gordijnen), met een zolder bestaande uit balken, dozen en kisten (net groot genoeg om in te verdwijnen), met luiken waarmee de ramen regelmatig werden afgegrendeld
zodat je alleen door een kier de wereld nog kon begluren. Dat alles
bestaat niet meer, het meeste lijkt weggevaagd, maar als ik mijn ogen
dichtknijp weet ik dat ik daar nog `ergens' ben. Het wemelt er van de
verwarringen.

Terwijl ik over de grond kroop, speelde of rolde, zag ik vanaf de vloer
mijn vader in zijn leunstoel zitten en in een boek bladeren, altijd met
een peuk bij de hand. Hij legde een wijsvinger tegen zijn lippen om
mij tot stilte te manen. Als hij voorlas (wat hij niet iedere avond deed)
of als hij vertelde, met die eigenaardige manier van ademhalen, dat
onregelmatige zuchtende zagen, onderbrak hij zichzelf herhaaldelijk
met een korte woedende lach, een pijnlijke grijns. Misschien vond hij
alles wat hem overkwam en wat er om ons heen gebeurde wel om te
lachen, te honen en te spotten. Ik hoorde niet alleen de strekking van
zijn woorden maar vooral zijn stem, het stijgen en dalen van de intonatie, het slissen en schrapen en schorre haperen, maar ook het verborgen chagrijn, de trilling van een angst, de toonloze vlakheid bij
een van zijn ronduit neerslachtige buien. Ik hoorde hoe zijn stemgeluid zich in golven uitbreidde door het besloten vertrek.
De ene keer werd je op schoot genomen, de andere keer weggejaagd
naar de gang. Ook later liet niets zich duidelijk maken in die kamer.
66 Een rood tapijt met een Perzisch patroon op de vloer, voor de sofa
een ovale tafel met gebogen poten, op de tafel een vaas van namaakkristal met of zonder bloemen, aan de muur een spiegel met barokke

lijst, in de spiegel weerkaatsend licht in vensterruit. Af en toe klapte
het luikje onder in de deur open en stapte een van de katten naar binnen, de een opgewonden en geagiteerd, de ander waardig en sierlijk.
Intussen blijft het huis als geheel mij vreemd, ik zie de ruimte niet
goed voor me, kan de weg erin niet zomaar vinden, er vallen zwarte
gaten in het beeld; ik haal me alleen nog losse, onbegrijpelijk scherpe
details voor de geest, een kastpaneel, de blauwe keukenstoel, een servetring, het erkerraam met glas-in-lood, de dieprode traploper, het
gebarsten fonteintje, een schilderij met storm op zee – het grootste
deel van de woning lijkt echter uit weggeslagen muren te bestaan.
Er waren heel wat conflicten in huis die vlak onder het oppervlak
welig maar meestal onuitgesproken tierden. 's Nachts hoorden wij,
de drie kinderen, vage stemmen die soms tegen elkaar begonnen op
te bieden, steeds luider, een schreeuw of een gehuil, beschuldigingen
over en weer. Onze ouders. Ik kroop uit bed om naar de geluiden van
hun ongeluk te luisteren die in flarden in het donkere trappenhuis
hingen en over de treden naar boven kwamen drijven tot vlak voor
mijn koude voeten op het zeil. Ik weet nog dat ik, toen ik weer een
keer diep in de nacht wakker was geworden, mijn moeder in haar
hemd en met wapperende haren door de gang heen en weer zag rennen
om zo tegenover mijn niet minder verwarde, hulpeloze vader haar
ergernis kracht bij te zetten. (Tenminste voor zover een kind van
negen of tien – slim, verteerd door een melancholieke nieuwsgierigheid – deze dingen kon zien die iedereen juist vermeed bij de naam te
noemen.) Eigenlijk herinner ik me alleen haar waanzinnig klepperende
slippers die ik nog hoor; de rest verzin ik er vervolgens bij zoals je een
verhaal al vertellend sluitend maakt. Ik luisterde hoe ook deze nachtgeluiden zich in golven uitbreidden door het trapportaal, door het
hele huis en misschien nog verder door de tuin en de straat. Waarg'
schijnlijk heb ik ook de verzinsels met mijn eigen ogen gezien, alleen
niet zoals ik ze later, toen ik over de gebeurtenissen nadacht, voor 67
mezelf heb samengevat en `de revue heb laten passeren', min of meer W
ordelijk, ordelijker in elk geval dan ik het die nacht en andere nachten
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gezien en beleefd heb. De meeste sporen lossen al op in het niets van
de vergetelheid voor ze zich goed en wel hebben afgetekend; een
enkele scène grift zich blijvend in, zo'n tafereel kan jaren later nog hel
oplichten (zelfs het stof op de meubels wordt zichtbaar), hoe en waarom weet je niet. Een vreemde intense opwinding neemt bezit van mij:
ik zie een stuk van het oude huis, ik ben in de kamer, ik hang over de
trapleuning, ik kruip in het kinderledikant.
Het herinnerde kun je tot een tamelijk scherp punt terugvoelen, voor
zover de oude ervaring je weer overkomt, maar daarna verstrooit de
scène zich meteen, loopt in verschillende richtingen tegelijk weg;
alsof mijn geheugen mij uit mijn eigen leven verwijdert in een soort
dans rond een vacuum. 's Nachts spitste ik mijn oren, luisterde naar
voetstappen, het kraken van de trap, een stemverheffing of een omvallend meubelstuk. Door de vloer van mijn slaapkamer (het plafond
van de huiskamer) drong gerinkel van kopjes en glazen door, het gebrom van de mannen en gezang van de vrouwen, onverstaanbaar
gemompel (van geheime beraadslagingen? een kaartspelende familie?), van tijd tot tijd doorsneden door een luide uitroep; ik probeerde
te horen hoe mij onbekende bezoekers in gesprek waren gewikkeld
met de mij overbekende bewoners, vrolijk of heftig, op het punt in
een lachbui of in ruzie uit te barsten. Mijn hoofd, mijn vingers, mijn
rug, mijn voeten en mijn armen, alles in en aan mij sliep maar ik was
klaarwakker en kon de slaap niet vatten. Verlatenheid strekte zich in
mij uit, terwijl beneden een deur werd opengetrapt en met een klap
weer werd dichtgegooid. Tenslotte dommelde ik in en 's ochtends
aan de ontbijttafel knipperde ik met gekamde haren beleefd tegen het
licht. Ik besloot te doen alsof ik niets wist (de ingenieuze manier
waarop wij verstoppen wat we niet willen weten en waarop wij denken teniet te doen wat we met tegenzin of walging hebben gehoord of
gezien); mij nauwelijks bewust van mijn treurigheid holde ik weg,
68 naar school of het struikgewas in.
Er zijn ook herinneringen die in zwermen komen aanvliegen en ons

eenvoudig in de rede vallen, brutaal te binnen schieten op een inwendige plaats die geen plaats is. De hardnekkige fluisteringen van het
verleden. Mijn moeder schudde vaak haar hoofd; als zij prikkelbaar
was en zich van mij als van een last probeerde te ontdoen, kon ik me
onmogelijk voorstellen dat zich onder dat pantser een tere ziel bevond. Toch begon zij soms plotseling te glimlachen, met een scheve
mond die rechts iets verder openging dan links. Bij lawaai en herrie
stopte zij haar vingers in haar oren, bij mooie muziek neuriede zij
mee. Haar verschillende gezichten lichten even op in mijn meteen alweer verschemerend geheugen. Ik zie haar en ik zie haar niet. Gehavende herhalingen. Weer uitgeveegd en snel wéér met krijt getekend
op de grofkorrelige muur van het verleden. Haar hoofd veroudert
voor mijn ogen (de neus steekt steeds scherper af, de wangen worden
zacht van rimpelingen, de mond hangt weerloos halfopen: er valt
niets meer te zeggen). Even komt een vaag geschetst gezicht dichter
bij om direct weg te glijden, op te lossen in de omgeving, maar niet
dan nadat vluchtige emoties en reacties in een beweeglijke reeks trillend door mij heen zijn gegaan. Mijn moeder draait zich met haar gezicht naar voorbije jaren; de romp draait mee; haar hele leven keert
zich af. Terwijl de luiken keurig gesloten zijn naar een ruimte die er
allang niet meer is.
Echo's van losse en op zichzelf staande herinneringen aan mijn eerste
omgeving vermengen zich om onnaspeurbare redenen met indrukken en spiegelingen uit andere tijden. Na een lange afwezigheid, ongeveer een kwart leven, zocht ik mijn vader weer op. Ik zag hem
terug: weggedoken in bed, stil, met ivoor-geel vel, teruggevallen op
zichzelf en al ver weg, vreemd, vreemder dan ooit. Meer schim dan
lichaam. Strak om zijn gezicht zat niet zozeer een huid (die met plooien en weefselovergangen altijd een binnen en buiten tegelijk is) als
wel een vlies dat de bekende gelaatstrekken plat leek te drukken; zijn
neus was te breed, zijn mond was dichtgeknepen maar zijn ogen
droomden. De dagen na de jaren ervoor. Het ooit zo stevige huis was
in verval geraakt; de zolderverdieping afgesloten (wegens lekkage),

de luiken verrot, de kelders beschimmeld. Meer dan de helft van de
huizen in `onze straat' bleek neergehaald en opgeruimd om plaats te
maken voor troosteloze braakliggende terreinen of niet minder
troosteloze woonblokken. Steeds gaat mijn verhaal sprongsgewijs,
niet alleen achterwaarts maar ook weer van verleden naar heden, en
dat met wel duizend vertakkingen die van alle tijden zijn, een onafzienbaar traject van gissingen (verkeerde paden inslaan, omwegen
maken, in kuilen vallen, je ingraven en je net zo verbeten weer uitgraven), een smokkelaarsroute naar wat voorbij is maar nooit voorbij kan
gaan. Ook als de gedachten blijven steken lopen de voeten eindeloos
door. Plotseling komen dingen die steeds versluierd waren om duistere reden aan het licht. Er was een periode dat ik als kleuter niet in
slaap kon komen zonder mij eerst voor te stellen hoe ik urenlang een
dicht donker bos moest doorkruisen om ten slotte bij een sprookjesboekachtige groene vijver te belanden en neer te hurken. Om elke
herinnering heen ligt een even vage als ingewikkelde uitgestrektheid.
Altijd al bevond ik mij in een verwarde en verwarrende massa: tijd,
gebeurtenissen, plaatsen, sensaties. En nog steeds, of steeds meer,
heb ik het gevoel dat alle belevenissen om mij heen staan èn in mij
binnendringen. Van omlijnde voorstellingen is zelden of nooit sprake, eerder van een samenstel van beelden, door elkaar lopend als een
herinnering aan duizend dingen tegelijk. Alsof de gebeurtenissen
door elkaar heen schemeren en oplichten; alsof de lotgevallen door
elkaar zijn gegooid, daarbij een vreemd gruizelig geluid makend dat
uit ontelbare scherfjes lijkt te zijn samengesteld.
`Vroeger' – dat meen ik me toch te herinneren. Een onverwachte gewaarwording, een nevel zo dun als een vleug of een geur, maar tegelijkertijd een onwaarschijnlijk scherpe ervaring. De spottende vader.
De nerveuze moeder. Breekbare verhoudingen. Elke avond bracht
mijn papa, als hij met zijn verkreukelde kleren en verwaaide haren
7o thuiskwam, zijn massieve vermoeidheid mee die hij op schampere
toon probeerde te verbergen. Mijn mama omhelsde hem energiek,
ongerust en krampachtig. De kinderen keken toe. Kleine voorvallen,

grote gevoelens. De slingerpaden van een jeugd. Mijn zusje leerde
me gekke bekken te trekken als iedereen aan tafel met een strak gezicht zat te kauwen. Mijn broertje klemde een servetring als monocle
voor zijn oog. Het hulpgeroep van de lepel, krassend over de met
kleurige poppetjes versierde bodem van mijn soepbord, hoor ik soms
nog. Menige scène is zo aangetast, half uitgewist, dat ik niet weet of
het een herinnering betreft of een fantasie, die zich verbergt tussen
de mistslierten van een vergeetachtig geheugen, of zich koestert
onder het patina van de slijtage en de verkleuringen in het hout (het
hout: de substantie of zelfs het vlees van de Tijd). Er bestaan zo veel
verhalen, misschien is er in feite niets gebeurd. Toch weet ik zeker
dat ik geen illusie ben; dat vóel ik. Na een paar onhandige gebaren en
verwarde vertrouwelijkheden verliet ik destijds het ouderlijk huis
zonder zelfs mijn laatste zin af te maken. Zó snel. Overhaast. Hals
over kop. Ook wat voor me lag had ik liefst meteen achter me gelaten.
Ze stond herhaaldelijk op het
punt te vertrekken, de gang was al volgepropt met koffers, manden,
enkele meubelstukken, en ze heeft ten slotte ook daadwerkelijk haar
biezen gepakt, maar in haar hart is ze er nooit weggegaan. Tot deze
ontdekking kwam ze pas veel later (terwijl ze probeerde vergeten
plekken op te sporen en oude wonden te likken drong de schok onlangs pas tot haar door). In de met tapijten belegde en toch door
vocht aangevreten kamers van vroeger leek het of alles wat haar nog
te wachten stond al verleden tijd was, reeds voorbij, bij voorbaat een
gemiste kans. Aan elke herinnering uit die meisjesjaren kleeft nu nog
het onbestemde en vage van een voorgevoel, een ongrijpbare dreiging.
Werd ze niet dikwijls 's ochtends wakker met de duistere gedachte
geen toekomst te hebben – glurend naar de wereld door korrels slaap
die waren uitgestrooid in ooghoeken en wimpers? Sliep ze daarentegen niet vaak 's avonds in met het opwindende gevoel dat alles nog
stond te gebeuren..?
2. VERGEELDE VOORGEVOELENS

Hoe kun je ooit terugkeren naar een plaats die je nooit verlaten hebt?

Op een gegeven moment, jaren later, begreep ze dat ze zich niet
hoefde om te draaien om te voelen wat zich achter haar bevond; het
verleden was er gewoon, voortdurend, als de stof waaruit het heden
zich dagelijks vormde. Een leven als een bijna stilstaande film? Integendeel. `Ik besta uit zich vertakkende herinnering en vertekenende
tijd. Waarbij heel veel, het meeste, door een haast even sterke vergetelheid vroeg of laat lijkt te worden verdonkeremaand.' Beweging en
illusie. Eindeloos wisselende verbintenissen. Terwijl elk gebaar, ook
de kleinste handeling, geworteld is in een oud verdriet of een eerste
vreugde, in kinderlijk verlangen, vergeten scènes. (De eerste tik is
bepalend geweest voor het hele verdere verloop.) `Intussen is het
binnen in mij wel verbrokkeld; daar een kamer, ginds een kamer, hier
een stuk gang, een lege kast, een opgeklopt bed; dan weer schuiven
huizen in elkaar, schieten mensen onverwacht weg; personen uit een
vroeger toneel lopen door een later tafereel; het geheugen ligt uitgestrooid in mij verspreid, her en der versnipperde belevenissen,
verbrijzelde tijden, verspringende locaties, maar het is juist deze verbrokkelde ruimte die in mij wóónt.' Uit hun baan geslingerde beeldresten, droom- en ervaringsflarden, zowel in het licht als in het
donker ronddwarrelend over het raadselachtige scherm in een hoofd,
vormen de stof waaruit de dagen en de gedachten bestaan. Maar
intussen kon zij zich niet eens precies voor de geest halen via welke
deuren, langs welke wegen en met welke hoop ze ten slotte weggekomen was.
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Die bizarre verwachting dat je door laden en dozen en albums en enveloppen en schriften te openen, door knopen uit te halen of eindjes
van draden juist aan elkaar te strikken, door foto's en vellen papier te
ontcijferen, door oude lappen uit te rollen, lappen en nog eens lappen
af te wikkelen, stapels kleren te bekijken, te betasten en weer op te
vouwen, door brieven en dagboeken uit te pluizen, touwtjes en linten
los te peuteren, pakjes open te scheuren – op zoiets ongrijpbaars zou
stuiten als het verloop van een geschiedenis, de drijfkracht van een
leven, het hart van een mens. Dat je zo een stilzwijgend toegedekte

wond, een voorzichtig weggemasseerde of met poeder bestoven pijn,
een tot verboden zone verklaard en vervolgens vergeten en ondergesneeuwd terrein zou kunnen aanraken of ontsluiten... Dat je een almaar vaster getrokken knoop van schijnbaar vastliggende betekenissen en emoties zo zou kunnen ontbinden en ontrafelen... Steeds
kleinere cirkels dreigden de hoofdpersoon intussen langzaam in te
snoeren. Schreef zij inderhaast het benauwende tweeletterwoordje
ik, dan streepte zij het zo snel mogelijk weer door. `Ik ben niet de heldin van mijn geschiedenis, hoogstens het subject en misschien zelfs
dat niet, misschien is zij gewoon het lijdend voorwerp van een onbepaald verhaal in een bepaalde tijd, net als iedereen.' `En verder?' `En
verder wat?'
Hoe kun je een verhaal vervolgen waarvan het begin al goeddeels is
zoekgeraakt? Wat zij nog voelt: `Mijn moeder kleedde mij aan (zij
was met een geurige nevel bestoven) terwijl zij gehurkt tegenover mij
zat (ik stond tussen haar knieën) om het donkerblauwe wollen manteltje tot aan m'n kin dicht te knopen. Haar gezicht veranderde ineens toen zij het pluche teddybeertje uit mijn jaszak opdiepte dat ik
toch mee naar school had willen smokkelen. Stiekemerd. Zij schudde
mij boos en hardhandig door elkaar en duwde me toen snel in de richting van de wc: van schrik (of uit wraak?) had ik al bijna in m'n broek
geplast – waarna zij tot bedaren kwam, zich beheersend, en ook mij
probeerde te kalmeren om zich de viezigheid van natte, stinkende
kinderkleren te besparen.'
Wie kan zichzelf zien? Een blik werpen over de rand van de put in de
diepte – een verte die naar binnen voert. Zo ontstaat melancholie
wanneer – op het hoogtepunt van de dag – mensen en dingen in de
zon met hun schaduw samenvallen, in zichzelf verzonken raken en al
het andere buiten hun bestaan lijken te sluiten. Een foto: de hele
familie aan een lange tafel etend en drinkend onder een boom die een
dichte schaduw werpt; de meeste gezichten kijken ons recht aan, zij
het met de starheid van lieden op een groepsportret uit de vorige

eeuw. Mijn broertje lacht, mijn nichtje zit er weer met samengeknepen lippen bij. De maaltijd werd maar even onderbroken voor het
poseren; wij mochten ook nooit onder het eten van tafel opstaan.
Waarschijnlijk zal mijn driftige oom (derde van links) straks bij dessert of koffie ten einde raad zijn servet op tafel smijten en zich verwijderen, zijn stoel achter zich omvergooiend; zo ging dat vaker. Toch
moet men niet denken aan een aanhoudende spanning en strijd of
een door ruzies en onenigheden verpeste atmosfeer. Oppervlakkig
beschouwd hing er doorgaans bij ons – en dat was het bedrieglijke –
een huiselijk soort tevredenheid rond tafel of haard. Zolang ieder
voor zich zijn gang maar kon gaan. Uitbarstingen werden juist vermeden, iets waarin iedereen (zelfs mijn lichtgeraakte oom) met het
verstrijken der jaren steeds bedrevener werd. Aan elkaar verkleefd
tegen wil en dank, zo was onze band.
3. SPANLAKEN De dichtheid van een taal is de
dichtheid van een stilte waaronder duizenden herinneringen in toom
worden gehouden. Amnesie. De ene herinnering drukt de andere
herinnering de kop in (eerder dan dat het omgekeerde gebeurt?)
terwijl zij, Laura, in het midden van haar leven, op zoek is naar de
flarden van een jeugd, een vroege droom waarvan enkele nog flakkerende scènes op het ene punt oplichten om op het andere punt te verduisteren. Voorstellingen die misschien een paar seconden aanhouden. Waarom is juist dàt verre moment levendig gebleven? En
waarom dat plaatje, dat ten slotte toch tot een anekdote verstart?

Vergetelheid hangt over een plek die ooit heel groot was, wereldwijd,
het indrukwekkende gebied van een jeugd; ogenschijnlijk is er niet
veel van over, een lichtbaan vol dansende, elkaar verdringende stofdeeltjes. Terwijl de foto's onder een vergrootglas veranderen in niet
meer dan springerige reeksen betekenisloze stippen. Toch hoeft ze
74 haar ogen maar dicht te doen of in bed liggend in het duister te kijken, of een boek te lezen, een liedje te zingen, en ze stuit al op een
scène die zich lang of kort geleden heeft afgespeeld. Ook ruikt ze bij

vlagen de geuren van een half leven terug die dus beslist niet vervlogen zijn en die nog steeds haar stemmingen kunnen maken of sturen.
Geuren, een stank, bepaalde geluiden – het kan van gisteren zijn, of
van vannacht, of van twintig, dertig jaar geleden. Resten, rudimenten.
De fantasie werkt onafgebroken en met een fabelachtig combinatievermogen om de open plekken in te vullen met samentrekkingen van
verschillende voorvallen en personen, met configuraties van heldere
momenten en dansende schimmen. Hele en halve ervaringen verdichten zich achteraf, jaren later nog, tot gave fantasma's.
Bij vlagen het verleden, bij vlagen het heden. De vragen. Gesteun.
Vergetelheid is de vraatzucht (of wraaklust?) van de tijd die zich niet
alleen In maar ook tussen de gebeurtenissen vertakt. Toch biedt het
heden vaak minder houvast dan het verleden; het is zo ijl als de lucht
die om ons heen hangt. Niet één veronderstelling houdt lang stand.
De fantasmatische voorstellingen die iemand zich in de loop der
jaren bij nacht en ontij van zichzelf, van anderen en van het leven
heeft gemaakt, vormen een beweeglijke en haast ongrijpbare, soms
wel vloeibaar lijkende vervlechting van lange reeksen beelden, veranderend tussen toen en nu, voortdurend veranderend (maar in de
kern hetzelfde blijvend) naar achteren verdwijnend in of tussen
geheimzinnige schaduwen, naar voren zich presenterend als heel
feitelijk benoembare en vrijwel vaststaande ervaringen, gegevens,
bekende gezichten, louter voorkanten, nogal ontnuchterend. Elk
verhalend tafereel, elk stukje geschiedenis dat zich in de tijd heeft opgerold en zich soms snel even ontvouwt, doet zich keurig voor als een
lineaire gang van zaken. Pas wanneer de fantasie haar golvende en
veelkleurige sluier over een historie heeft gegooid komt het leven
weer tot leven. Tussen al die beelden lijkt Laura zelf vaak onvindbaar.
`Een deel van mij staat onder water.'
Bepaalde scènes maken haar nog steeds van streek, hoewel die paar
daarbij op hoge toon uitgesproken zinnen niet veel te betekenen hadden, ze boden en bieden in elk geval geen verklaring voor de hartkloppingen waarmee zij daarna het huis uit ging. (Ook toen viel ze

niet aan, deinsde ze niet terug; in plaats daarvan week ze uit.) Met
vertrokken gezicht, losse veters en een nog niet dichtgeknoopte jas.
Vanaf zo'n punt kunnen, zij het met moeite, allerlei sporen worden
gevolgd. Want als ze ergens weggaat, alle stoelen achter zich verbrandend, gaat ze ook altijd weer ergens naar toe.
Om de zoveel jaar staat zij vanaf de stoep naar binnen te kijken, de
oude huiskamer in, waar iedereen zich in het lamplicht om de tafel
heeft geschaard – om te voelen of ze zich daar nog bevindt, stijf ingeklemd tussen haar ouders. (Is het toeval dat hun bewegingen juist op
dit punt zijn bevroren?) Oude en jonge lichamen vullen de ruimte die
achter de rechthoek van het venster ligt. Daar ziet ze zichzelf dan zitten in een eigenaardig licht, `zonder te weten hoe ik daar terecht ben
gekomen'. In een wirwar van echte en weerkaatste dingen. Het is
moeilijk na te gaan in hoeverre de herinnerde beelden zich ooit losmaken van de gefantaseerde beelden. Onder de bomen snuift ze de
dampen van vroeger op terwijl trage padden stuurloos over de stoeptegels huppen. Ze blijft nadenkend bij het venster staan. `Altijd is de
ruimte veel minder diep dan ik dacht.' De kamers, de keukens, de lokalen, de zalen, de rituelen, de uren, de jaren waar zij zich doorheen
heeft laten voeren, braaf met de rug naar het raam – tot eindelijk een
ruit in haar werd stukgeslagen.
Het enige dat ze meenam was haar naam (maar die zei ook niet veel)
en een enorme tas vol dierbare kleinigheden; zwaardere stukken
zoals een schommelstoel, een kastje van kersenhout, een plantenbak,
stapels bij elkaar gebonden boeken, een nest schalen, een hutkoffer
met schriften, brieven en foto's (nog ritselend en vol leven), zouden
worden versleept door een vriend met een Volkswagenbusje. Dit was
de eerste van een reeks hardnekkige pogingen om weg te lopen uit
het bestaan dat ze tot dan toe had geleid. Naarmate ze verder kwam
76 (terwijl ze in de kern bleef waar ze was en waar ze nooit geweest was)
stootte ze meer ballast af, met de geur van het ouderlijk huis nog altijd
in haar kleren. De ene keer staakte ze haar studie, een andere keer zei

ze haar baan op, verliet een zaal of zelfs de stad, haakte op alle fronten
af, kapte met alles en iedereen, ineens vastbesloten hoewel om ook
voor haarzelf niet bepaald duidelijke redenen. `Met het vage gevoel
dat ik dit al eens eerder heb meegemaakt, ongeveer precies zo.' Het
grootste deel van haar staat onder water. Tegenwoordig kan ze nog
steeds niet lang op een en dezelfde plek vertoeven, kan ze niet rustig
op haar stoel blijven zitten; zodoende glijden ook haar blikken weg, te
snel om zich te kunnen hechten. Vaak eet ze staande, van het ene
been op het andere wippend. Tijdens de fantastische tochten waarmee ze haar werkelijkheid probeert te bereiken, heeft ze altijd haast.
(Om de tien minuten vraagt ze: `Zullen we ergens anders naar toe
gaan?') Nooit kiest ze een plaats ver van de deur. Ze voelt zich misschien pas op haar gemak als ze onzichtbaar aanwezig is.
4. ALBUM Op een regenachtige middag laat
Laura mij de foto's zien waarop alle familieleden nog in leven zijn en
haar ouders bijna bewegen. Ik bekijk ze met tegenzin, betrap me er
zelfs op dat ik mijn hoofd terugtrek in een poging afstand te nemen.
Foto's bekijken is een vorm van bedrog; alsof een verleden niet meer
is dan de som van portretten, dan een serie plaatjes of een verzameling
anekdotes. Ook de scherpste beelden helpen niet echt, al brengen ze
soms iets teweeg. De rand of lijst die de vervlogen gebeurtenissen
zowel inkadert als buitensluit, vangt ineens een herlevend moment
maar laat het meteen weer glippen. Alles schijnt wel even met een
zacht fladderen te beginnen, een soort waaien brengt iets op gang
(het geheugen gaat te werk als een vleermuis); er lijkt iets na te wuiven
in een vage beweging, een uitgestrekte arm misschien of een haarlok,
het is nooit precies te zien. Maar meestal blijven de gefotografeerde
figuren versmolten met het platte vlak van de omgeving; hun gezichten stollen tot een onveranderlijke vlek met eeuwig dezelfde lijnen. Ik
slaag er niet in bij hun gezichten hun stemmen te horen.

Zij ziet een stip op een vel glanzend papier en zegt aarzelend: `Hier
was ik.' Dit oeverloze zelfgevoel, die onwaarschijnlijke veelheid van

ervaringen en belevenissen, eenvoudig samengeperst in die stip, net
zo wonderlijk bijeengehouden als door dat ene woordje `ik'. Ze kijkt
naar een jong gezicht met tamelijk grote ogen (`Ik? Ik lijk nergens op
mezelf') en kijkt naar de verbazing die er sindsdien niet minder op is
geworden. Het meisje drukt een witte lap tegen haar wang. Waarom
juist die gebaren en gebaartjes? En voor wie? Al tuur je nog zo lang, je
wordt er niet wijzer van.
`Nu al, terwijl ik nauwelijks met mijn memoires begonnen ben, weet
ik dat het een onmogelijke puzzel zal worden. Zo'n foto is misschien
alles wat er van dat stuk van mijn leven over is...' Een laag stof dekt de
rest af, een broze vacht die bij de eerste zucht kan verstuiven om de
hele ruimte te verduisteren. Intussen heeft ze toch ook het gevoel dat
haar geschiedenis zich op een verre, onbekende plaats in haar lichaam bevindt, een plaats (een plooi?) die ze wel voelt maar niet zou
kunnen aanwijzen, als ze er al naar op zoek zou gaan. Is men een plek
die vaak liever vergeet zich iets te herinneren: lang geleden leed bezweert of oude woede eronder houdt? `Mijn lichaam is een warme,
kloppende ruimte die alles opeet en bewaart, bewaart of verteert.'
Geen mens weet hoeveel herinneringsflarden in hem rondspoken. In
je hoofd is er alleen die aanhoudende reeks van meestal traag maar
soms ook bliksemsnel oplichtende beelden die omkrullen en uiteenvallen, of die onmiddellijk verbrokkelen wanneer je probeert ze aan
te raken en vast te houden. Zelf bevind je je altijd in het imaginaire
middelpunt van de lopende gebeurtenissen en van de geluidloze
beelden van een verleden (doorgaans in stilstaande shots schoksgewijs aaneengeregen tot bevende stomme films, bezaaid met krassen
en spatjes). In deze voortdurende vermenging van oude en nieuwe
stromen... waar precies eindigt het verleden en begint het heden?
Nee, ze heeft nog een paar foto's uit die tijd. Daar staat steeds een
78 mager verbaasd wicht met vlechten of paardenstaart, kniekousen en
veterlaarsjes, naast vier, vijf of zes andere meisjes, nu eens met de
armen om elkaars schouders, dan weer met de armen gekruist over de

borst of met de handen in het haar. Op de achtergrond de klimwand
van een gymnastieklokaal, een portiek in bakstenen muur, een gietijzeren hek met groenslingers begroeid, of het podium van een toneelzaal met gesloten pluche gordijnen. (Al die plekken zijn weg.) In jaren
van jeugd waarin zij altijd een paar trillende drogbeelden aan de horizon zagen, visioenen en vervliegende verwachtingen, te ijl om ooit te
pakken te krijgen: elkaar vloeiend of roerloos overlappende luchtspiegelingen.
Kijk, hier: een vermoeid groepje onder parasols en uitwaaierend gebladerte. Als fotomodellen die even geen pose hoeven aan te nemen,
het bekken niet hoeven te verdraaien, zitten ze in elkaar gezakt, slordig en verveeld, ze wanen zich onbespied. Hun jurken wapperen aan
een lage boomtak. Witte vlaggen. Uiterst links staat een scheve
figuur, met een hand diep in een zak, door een heup geknikt – Laura
hangt er letterlijk een beetje bij. Ze legt de vingertoppen van haar
andere hand tegen haar lippen, in een woordloze sluimer. Met een
wel zeer ernstige, vroeg-wijze blik waaruit je nauwelijks kunt wegkomen. Dat was voordat ze begreep dat mensen nooit iets vertellen over
de lange perioden in hun bestaan waarin `er niets gebeurde'. Men
schetst slechts de hoogtepunten of een dal van ongeluk en tranen. Zo
gaan de jaren trap op, trap af.
In iedere foto ligt een hoeveelheid tijd opgeslagen (op even onnaspeurbare wijze als in een brief), maar de grote en kleine veranderingen die zich in de periode tussen twee foto's hebben voltrokken krijg
je niet te zien, moet je er zelf bij bedenken. Tenzij een fout in opname
of belichting een van die zeldzame versluieringen veroorzaakt waardoor een zekere gisting zich wit aftekent onder en boven, achter en
tussen de figuren op het glanzende vlak (bespookt door flarden van
het onbewuste?): een dubbele waas van heimelijke bewegingen van
vermoedens, ontroeringen, groei en verval, bewegingen die men
doorgaans hoogstens opmerkt als ze al voorbij zijn. (Aan het einde
van een tocht bespeur je soms pas iets waar je onderweg niet bij stil-

stond. Zoals we de kleine verschuivingen die een situatie voortdurend wijzigen, meestal van begin af aan over het hoofd zien – tot er
ineens een andere, nieuwe situatie blijkt te zijn ontstaan. Zoals je
evenmin voor de spiegel alle grote en kleine gedachten vangt of
betrapt die op dat moment door je kop zoemen en dansen, terwijl je
daar zo staat, oog in oog met jezelf.)
De hand der herinnering duwt haar met haar rug naar een open raam.
Drijft het verleden ons voort of trekt de toekomst ons naar zich toe?
`Van de ene foto op de andere herken ik soms, als ik geluk heb, een
flard van mijn leven. Terwijl grootmoeder mij op een gekarteld kiekje omarmt en trots bekijkt, vang ik een vleug op van de zeeplucht die
haar wangen en handen als een zoete bloesemgeur verspreidden.'
De meeste familieportretten (waarover de adem van de tijd langdurig
heeft geblazen, menig gelaat lelijk verkleurend) bevallen Laura helemaal niet; de vergeelde gezichten staren haar als vanuit opengedraaide autoraampjes aan. Dergelijke afbeeldingen zijn verontrustend, al
kan ze niet zeggen waarom. Alsof ze zich tijdens dit kijken juist verder
van haar gedachten verwijdert? De omweg die ze moet maken alleen
al om er achter te komen waar ze zich nu (ongeveer) bevindt... Familie? Bepaalde trekken verbinden het ene gezicht met het andere,
meer niet. Strikt genomen vond er tussen de meeste leden weinig of
geen uitwisseling plaats. Bij gelegenheid sprak ieder voor zich, men
zweeg even om de ander aan het woord te laten (maar luisterde niet of
luisterde wel maar begreep het niet) en praatte lustig verder. Niemand bevond zich in de wereld van de ander; de woorden van de een,
al verschilden ze nauwelijks van de woorden van de ander, verwezen
toch niet naar dezelfde dingen, ervaringen of gevoelens.
Haar ouders staan er kaarsrecht op, hij maar net een half hoofd groter
dan zij. Hij kijkt vaag-vriendelijk in de lens, bijna neutraal, maar zijn
8o lege blik wordt nog juist merkbaar omringd door een rimpeling van
spot. Zij houdt een dreigend gevaar of ongemak (ergens achter of
naast de camera?) in de gaten: haar oplettende, argwanende, zich uit

het beeld verwijderende blik gaat langs ons heen, aangetrokken, vastgezogen haast, door een anoniem onheil achter ons. Hij houdt zich
iets voor ogen, zij haalt zich iets voor de geest. Moeder: de lippen op
elkaar, strak, zoals het hele gezicht gestreken is als een gelaat, en toch
– een zweem van een glimlach hangt om haar mondhoeken. Dit zijn
dus de gezichten waarvan Laura voor de eerste keer de vertedering,
de lach, een rose ontroering, maar ook de angst, de ergernis of afweer, en zelfs de onverschilligheid heeft afgelezen. Sommige details
raken haar nu als welgemikte pijlen. Haar ouders poseren gearmd,
want in werkelijkheid liepen of stonden die twee zelden zo intiem zij
aan zij; soms wreven zij zich wel even heel innig aan elkaar, maar
meestal was het niet meer dan een schuren, nogal hardhandig. `Hun
liefde en hun haat wisselden elkaar onregelmatig af, soms per dag,
soms zelfs per uur, vooral in hun jonge jaren; als kleine kinderen
waren wij er meer dan eens getuige van dat op zo'n verhit moment
het één in het ander omsloeg.' Vader: hij heeft op dit soort portretten
de kraag van zijn gevoerde jas steeds hoog opgeslagen. Laura lacht:
probeerde hij misschien op de foto zo veel mogelijk de houding van
een vader aan te nemen?

Schrjversdagboek

De laatste maand van 1997 hield Joke van Leeuwen een
schrijversdagboek bij voor Lust & Gratie. Haar boek Bezoekjaren, dat dit voorjaar bij Querido is verschenen, is op
dat moment net af, ze is bezig aan iets nieuws en treedt op
in Nederland, België en Duitsland: `Ik hou er niet van om
alleen maar ergens te signeren. Ik doe graag iets. Lezen,
optreden, het geeft niet wat.'

Joke van Leeuwen

MIJN HOOFD BLIJFT ALTIJD BEZIG
VANDAAG Ik

ben weer aan de schrijverij. Het manuscript van
Bezoekjaren ligt bij mijn uitgever. Dat is een ander boek dan
anders. Het kwam niet geheel uit mijn eigen observatie, verwondering, herinnering en verbeelding voort, maar vond zijn uitgangspunt in historische gegevens.
Twintig jaar geleden kwam ik via Amnesty International in contact
met een Marokkaanse leeftijdsgenoot die gevangen was gezet
wegens politieke activiteiten, al was hij eigenlijk vooral zo'n actieve
langharig scholier geweest, zoals er hier ook veel rondliepen. Ruim
tien jaar geleden, toen hij na een gevangenschap van meer dan
acht jaar vrij kwam en zijn broer na een kortere gevangenschap
eveneens, werd ik uitgenodigd om in Casablanca gast van de
familie te zijn. Het klikte meteen met deze mensen, al at ik mij
ongans voor ze begrepen dat ik ook op andere manieren mijn
dankbaarheid voor hun gastvrijheid kon tonen en zij hun dankbaarheid voor mijn betrokkenheid bij hun geschiedenis. Een van
hun jongere zusjes was toen een lyceumscholiere, een zelfbewust
eigenzinnig meisje. Ze ging na haar eindexamen met een beetje
geldelijke steun alleen naar Frankrijk en studeerde, terwijl ze nog
nooit eerder een computer had gezien, zonder haperen Informatica. Nu zit ze in een Franse stad en vindt geen werk.
Jarenlang zei ze dat ze zo graag het verhaal van haar jeugd zou
willen opschrijven. Toen dat almaar niet lukte, heb ik gezegd dat
ik het wel wilde proberen, als ze me de ruimte van de verbeelding
erbij wilde geven en ze het goed zou vinden dat er in het boek uit
vele stukken werkelijkheid een nieuw gezin werd beschreven, dat
alleen in het boek bestond.
Zo is Bezoekjaren ontstaan. Ik heb een toon gevonden die volgens
mij past bij een eigenzinnig, rechtstreeks, in zekere zin lang kinderlijk gebleven, maar tegelijkertijd vroeg met de harde werkelijkheid geconfronteerd meisje.
Zo'n boek moet weer in een hokje. Vanaf twaalf of zo. Maar mijn

kinderboeken worden zowel door kinderen gelezen als door een
flink aantal volwassenen. En zo wil ik ook graag schrijven, op een
manier die denkbeeldige muren afbreekt. Geen volwassene hoeft
met tegenzin te lezen wat als kinderboek op de markt komt, maar
ik heb er een hekel aan om clichés en vooroordelen herhaald te
zien door mensen die niet de moeite doen kennis te nemen van
wat er mogelijk is in het genre dat ik overwegend beoefen.
Gelukkig is er wat dat betreft zeer veel ten goede veranderd.
Overigens is er nog iets typerends: veel volwassenen die iets voor
hun kinderen kopen, grijpen terug naar wat ze uit hun eigen kindertijd kennen. Dat betekent soms dat het een generatie duurt
voor je als schrijver echt genesteld raakt, als je dat geluk al hebt.
Maar het betekent ook dat je boeken een langer leven kunnen
hebben dan menige roman voor volwassenen. Deze zomer zijn er
weer herdrukken verschenen van wat ik in 1979 en 1981 heb
geschreven. Ik kom nu ook op een leeftijd dat jonge volwassenen
me vertellen welk boek van mij hun lievelingsboek was toen ze
klein waren. Ze vinden het maar niks als zo'n boek inmiddels een
ander omslag heeft. Zo is het hun boek niet meer.
Ooit zat ik op een boekenmarkt naast Annie M.G. Schmidt te signeren. Dat was mooi om mee te maken, al verdwenen mijn boeken
geheel onder vooroverhangende mensen. Van jong tot oud
stonden ze daar op een kluitje hun beurt af te wachten, met in hun
handen het lichtvoetig anarchisme van Schmidt: boeken uit de
jaren vijftig met kapotte ruggen, pocketjes uit de jaren zestig, maar
ook de laatst verschenen titels, in de jongste handen.

De Italiaanse vertaalster kwam langs om wat moeilijkheden met de vertaling van lep! te bespreken. Ik zou wel willen dat
de andere vertalers dat ook deden en wil daarvoor best naar ze toe
84 komen, want het is heel zinvol. Gelukkig merkte ik dat ze veel
plezier had in de vertaling. Mijn verhaal riep bij haar andere verhalen op. Maar wat moest ze met de eerste woorden die het hoofdVANDAAG

persoontje Viegeltje, een kruising tussen een vogel en een meisje,
zegt: Piepier in plaats van Papa!' `Piepie' is een plas in het Frans
en Italiaans. Toch moest wat Viegeltje zegt klinken als de eerste
woorden van een klein kind. We kwamen er aardig uit, al ben ik
weer vergeten hoe, want mijn Italiaans beperkt zich tot `spaghetti'
en nog een paar woorden. Volgens de vertaalster laat het Nederlands veel meer taalspeelsheid toe dan de blijkbaar wat rigide Romaanse talen. Dat verraste me, maar echt controleren kan ik die uitspraak niet.

VANDAAG Ik

ben bezig met de tweede versie van een nieuw boek.
Het bijbelverhaal van Jozef en zijn broers zit erin verstopt, en
sprookjesthematieken, en de alom voorkomende kindergedachte
dat je eigenlijk niet het kind van je eigen ouders bent, maar misschien wel het kind van een koning. De kleine hoofdpersoon zingt
vreselijk vals en mag zijn mond niet open doen.
Toen ik laatst weer eens ergens optrad, werd er daar eerst door wat
kinderen een micromusical opgevoerd. Ik zat op de eerste rij. Een
van de kinderen stond pal voor me en met groot enthousiasme
loeide ze volkomen vals en zo laag als een volwassen man haar partijtje mee.
Vanmorgen ging het eerst niet zo goed. Het is zo heerlijk als het
wel goed gaat, als vanuit de concentratie verrassende beelden en
zinnen in mijn hoofd springen. Cadeaus zijn dat. Ik dacht vanmorgen: ik ga maar even het mooie Zuid-Limburgse land in. Per
slot ligt dat hier om de hoek. Zoiets wil wel eens helpen om de
geest weer los te krijgen.
Prachtig herfstlicht scheen over de heuvels. Ergens in een toeristisch hotel zonder toeristen maar met veel uitzicht heb ik koffie
gedronken en mijn hersens op het uitzicht geprojecteerd. De enige
andere gast was een oudere vrouw, met wandelbroek en wandelschoenen, die een krant zat te lezen.
Op de terugweg, met mijn hoofd nog bij het te schrijven boek, heb

ik even geld gehaald op het station in Maastricht. Opeens werd
mijn naam genoemd door een vrouw die ik twee keer eerder had
ontmoet. Ze was onderweg en zei iets, maar ik kreeg mijn
gedachten niet op tijd in de juiste richting. Ik zei een volkomen
overbodige zin. Over een half jaar zal ik haar wel opnieuw tegenkomen bij iets gezamenlijks van de overzichtelijke jeugdliteraire
wereld en kan ik haar zeggen dat ik met mijn hoofd niet in het
station was, maar op een plek die niet eens bestaat in de werkelijkheid.

Ik wil verder schrijven, maar ik moet zoveel. Altijd
probeer ik de drukte van de kinderboekenweek goed te plannen,
maar nu is er een tournee langs boekwinkels bij gekomen. En er
staan nog enige cabareteske optredens voor volwassenen gepland.
En een poëziemanifestatie in Aarschot. Sinds ik een paar jaar
geleden met poëzie debuteerde, zit ik ook af en toe in het poëtencircuit.
Ik kom graag in Vlaanderen, en niet alleen omdat ik er zestien jaar
heb gewoond. Ik krijg er ook vaak lekker eten tussen de middag,
terwijl het in Nederland meestal behelpen is met broodjes. Soms
zijn het zulke heerlijke lunches, met bij elke gang een andere wijn,
dat ik 's middags bijna niet meer weet wat ik ook alweer kwam
doen.
Af en toe moet ik weer in Brussel zijn, de stad waar ik zo lang heb
gewoond. Veel is er niet veranderd in mijn oude wijk. Laatst had ik
een schrijversoptreden in een theaterzaal, voor kinderen van
scholen uit de buurt. Een deel van de kinderen kwam van de
school waar ik lang geleden op heb gezeten, een school die de leerlingen als peuter binnenkomen en als jonge volwassenen verlaten.
Er waren hekken rond het terrein met poorten die dichtgingen als
86 de lessen begonnen. Ik was dertien toen ik er kwam en volgde er
de richting Latijn-Wiskunde. Voor mijn schrijven en tekenen was
er destijds geen plaats in het lesprogramma. Tekenen was wetenVANDAAG

schappelijk tekenen en de opstellen waren verhandelingen. Eén
keer mochten we een opstel schrijven vanuit onze verbeelding.
Wat ik toen inleverde mocht ik voorlezen voor de klas. Even
kwamen mijn twee werelden, die waar ik mezelf thuis in oefende
en die van de schoolse lessen, bij elkaar.
De leraressen die waren meegekomen naar de theaterzaal wisten
dat ik ooit op hun school had gezeten.
Ik moest ook een paar keer aan de andere kant de grens over, naar
Aken en Geilenkirchen. Ze weten daar dat ik in de buurt woon en
vragen me soms voor een literaire manifestatie of een bibliotheekbezoek. De kleinere boekwinkels in Aken, die tegen één heel grote
op moeten boksen, werken samen en organiseren onder meer een
plaatselijke kinderboekenweek. Die heb ik opgeluisterd in mijn
eigen Duits. Ik begin altijd even in het Nederlands. Het onvermogen van de meesten om het Nederlands te volgen maakt hen
daarna ontvankelijker voor het niet foutloze Duits dat ik mij heb
eigengemaakt (we hadden het veel te druk met Frans, op die
Brusselse school).
In Geilenkirchen, vijf minuten over de grens, spreken ze geen
woord Nederlands. Nou ja, de bibliothecaresse kon zeggen dat ze
me hartelijk welkom heette, en een meisje kwam heel trots vertellen dat ze het Nederlandse woord `zitten' kende. Sehr gut!
Ik hou er niet van om alleen maar ergens te signeren. Ik doe graag
iets. Lezen, optreden, het geeft niet wat. Ik zet in de boekwinkel
een stem op als er genoeg potentiële luisteraars zijn. Sommige
boekhandelaren ontplooien zinvolle activiteiten rond mijn komst,
wetend dat als het over kinderboeken gaat, de portemonnee bij de
ouders zit. Anderen wijzen een lege hoek aan, bij de wenskaarten,
en hopen dat je die vult met je aanwezigheid.
In x. zat er een flinke theaterzaal vol. Van baby's tot grootouders.
Dat is topsport, een uur lang de aandacht vasthouden. Ik heb heel
veel geleerd van mijn cabaretervaring: niet bang zijn voor stiltes,
je nooit afhankelijk maken van je publiek, dat soort dingen.
Ik heb ook nog voor volwassenen opgetreden tijdens een monu-
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mentendag. Samen met `mijn' pianiste Carolien Deutman bracht
ik driemaal een kort programma in een prachtig pandje dat nog in
volle restauratie was, dus het tochtte er ongegeneerd. Vlak voor we
moesten beginnen, streek een folkloristisch gezelschap buiten voor
de deur van het pandje neer, verklaarde het daar tot hun podium
en sloot hun luidsprekers en microfoons aan. Of we maar wilden
wachten tot zij klaar waren. Dat deden wij. Ons optreden leidde
weer tot twee nieuwe afspraken. Zo gaat dat steeds: via mondtot-mond-reclame. Het moet in mijn huidige situatie niet te veel
worden, maar ik wil het cabareteske optreden niet verleren. In de
praktijk gaat het alleen maar beter dan toen ik het nog officieel
deed. Ik kom in de meest geesteloze zalen en zaaltjes, met permanent werklicht, met mensen voor me die doorgaans van tevoren
geen idee hebben wat ze te wachten staat. Dan geeft het veel
voldoening als je ze in een paar minuten te pakken hebt.

De post bracht de zesde druk van lep! en de Spaanse
derde druk van Deesje. Klein sprongetje vanbinnen. Alsof mijn
geesteskindjes even terugkomen om te vertellen dat het goed met
ze gaat.
Ook een pakket van de uitgever: mijn manuscript, met wat gele
notitiepapiertjes en krabbels. Hier en daar kommakwesties.
`Teveel' blijkt `te veel' te moeten zijn. En nog zo wat van die
dingen. Verder een paar discussiepunten, zoals de vraag hoe een
bepaalde woordkeus geïnterpreteerd moet worden, en of er een
verklarende woordenlijst moet komen. Ik wil eigenlijk geen woordenlijst, ik vond ze zelf vroeger vervelend. Ik wil zoveel mogelijk
Nederlandse vertalingen om de afstand niet groter te maken dan
nodig. Dus geen Allah, maar God. Geen Fkih, maar leermeester.
Ik zal binnenkort naar Amsterdam gaan voor een nader gesprek.
88 Mijn hoofd zit intussen bij mijn volgende boek.
Een maand lang heb ik alleen aan poëzie gedacht en het een en
ander geschreven dat nu in een mapje wacht op blijvende erkenVANDAAG

ving mijnerzijds. Maar het nieuwe boek begon zich te veel op te
dringen. Telkens noteerde ik invallen, in de trein, na een bad,
in een café achter een kopje koffie. Sommige plaatsen en tijden zijn
invalverwekkend.

VANDAAG Bij

de post zaten twee presentexemplaren van een boek
met verhalen van Annie M.G. Schmidt. Bij een van die verhalen,
over een beest genaamd Marmadot, was me gevraagd een illustratie in kleur te maken. Ik kon me uitleven met een flink beest
over twee pagina's. Niet lang daarvoor was me in een ander
verband, samen met een aantal andere tekenaars, gevraagd een
tekening te maken bij het eerste hoofdstuk van Pluk van de Petteflet.
Een veel moeilijker opgave, want de Pluk van Fiep Westendorp is
zo ingeburgerd dat het alleen al daarom haast onmogelijk lijkt,
bijna ongepast zelfs, om een nieuwe Pluk te creëren.
En er kwam een brief van de uitgever. Over de woordenlijst en
over de eerste gesprekken met een Franse uitgeefster die benieuwd
is. En nog een brief, dat Deesje in het Koreaans wordt vertaald.

VANDAAG Vandaag

voor het eerst een workshop gegeven voor de
Maastrichtse dependance van de schrijversschool 't Colofon, op
een kennismakingsdag. In mijn groep zaten een stuk of tien
nieuwsgierigen, mannen en vrouwen, ouder en jonger, sommigen
hadden Nederlands gestudeerd, anderen waren illustrator of grafisch vormgever, maar er waren er ook bij die iets totaal anders
deden. Eén man was gekomen omdat hij zoveel van de kinderboeken van Ronald Dahl hield.
Het was voor mij de eerste keer dat ik een dergelijke workshop gaf.
Ik begeleid wel eens studenten Illustratie die stage moeten doen.
Vergelijken en bespreken van tekeningen werkt in de praktijk
makkelijk: je kunt het materiaal naast elkaar op de grond of de tafel
uitspreiden en je hebt overzicht.
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Teksten vragen een andere vorm van efficiëntie.
Ik had van tevoren twee velletjes met citaten verzameld. Een met
volwassenen- en jeugdliteratuur door elkaar, zonder dat de
grenzen echt zichtbaar waren, en een met citaten uit de kinderliteratuur, van speels en vindingrijk tot saai, voorspelbaar en tuttig.
Ik hoopte dat die een en ander aan discussie los zouden maken en
zo werkte het ook. Ik hoorde natuurlijk vooroordelen, over wat
`kinderen' wel of niet zouden aankunnen, maar ook goede opmerkingen over stijlverschillen, de verrassingen of voorspelbaarheden.
Een schrijfopdracht naar aanleiding van een tekening van een bord
eten bracht vooral verhalen over tegenzin, maar wel heel wisselend
uitgewerkt, van felle dialogen zonder verdere beschrijving tot
gedetailleerd omschreven lichamelijke uitingen van die weerzin, en
een fantasierijke uitstap naar het voedsel als landschap om in weg
te lopen.
Het was voor mij een zinvolle ervaring. Al zoveel jaren schrijf en
teken ik vanuit in eenzaamheid ontwikkelde gedachten, waarover
men mij zelden vragen stelt. De noodzaak die gedachten nu onder
woorden te brengen doet ze vanzelf tevoorschijn komen. Het gaf
me nieuwe ideeën voor de cursus. En bij een paar cursisten merkte
ik al hoe het werkt als je ze stimuleert de gedachte los te laten dat
ze moeten denken aan die `kinderen', met alle daaraan klevende
vooroordelen en clichés, en ze de bron voor het schrijven in zichzelf laat zoeken. Een van de cursisten zei dat ze al heel lang heel
alleen voor en met volwassenen werkte en dat ze nu gemerkt had
dat er gevoelens en gedachten terugkwamen die er jarenlang niet
meer waren geweest.

Mijn nieuwe boek komt er nogal harmonisch uit, al zeg
ik het zelf. Vroeger kon ik echt zodanig vastzitten dat ik een paar
90 weken tobberig rond moest lopen, maar dat overkomt me eigenlijk
niet meer. En als ik bezig ben aan iets met perspectief, geeft dat
het dagelijkse leven een goede bedding. Heb ik niks om handen
VANDAAG

terwijl ik dat wel wil, dan ben ik altijd onrustig, tenzij het vakantie
is en ik ver weg andere dingen meemaak. Mijn hoofd blij ft altijd
bezig.
Ik heb alleen een beetje te veel tegelijk te doen. Opdrachten tussendoor, optredens, en vooral de manifestatie in verband met
Vij ftig jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die
Amnesty International volgend jaar in Maastricht organiseert, en
waar ik tot over mijn oren in zit. Organiseren leidt tot zoveel dingetjes waar je aan moet denken, en administratief ben ik geen held.
Het is een versnipperd denken, heel praktisch en zo anders dan het
vloeiende geconcentreerde denken dat het schrijven vraagt. Overigens kan ik mijn gedachten zodanig geconcentreerd houden dat ik
me voor het schrijven niet echt van de wereld hoef af te sluiten.
Dat kan ook niet als je binnen en buiten je huis andere verplichtingen hebt.
Ik kan me overal wel concentreren. Tijdens een verbouwing,
enige jaren geleden, creëerde ik een hoekje voor mezelf met een
kamerscherm van een enorme kartonnen doos. Ik zal het wel van
mijn moeder hebben. Die kon in de huiskamer met wel tien druktemakers om zich heen zo in haar boek zitten dat je aan haar
moest trekken om haar weer echt in de kamer te krijgen.
Ik denk dat mijn manuscript af is voor de kerstdagen. (Ik blijf
`manuscript' zeggen, al rolt alles uit de printer. Ik draai ook nog
steeds telefoonnummers, al draait er niks meer.) Dan een paar
dagen naar een andere Europese stad, terwijl de tekst wacht op een
frisse blik na een poosje afstand. En dan gaan we zoeken naar de
opbouw en passende toon van mijn illustraties. Meestal zoek ik iets
wat bij de aard van het verhaal past. Zo koos ik in lep! voor losjes
en springerig, en voor extravert en theatraal in een boek over
theater. In Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk
wilde worden heb ik stijlen afgewisseld: negentiende-eeuws als het
over uitvindingen gaat, schetsmatig als de hoofdpersoon iets
uitlegt, de stijl van een reclamefolder als het over een reclameaanbieding gaat, enzovoort. Ik teken nooit alleen wat al in de tekst
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staat, ik ga graag associatief een stapje verder. Dat kan ook als je
schrijven en tekenen combineert, dan kun je vanaf het begin in
woord en beeld denken. Wat ik met mijn tekeningen van plan ben
staat in mijn manuscripten genoteerd.

Vandaag weer naar het westen geweest. Onder meer de
bespreking gevoerd over Bezoekjaren. Er komt een beperkte woordenlijst. Ik kreeg de aanbiedingsprospectus mee en de proefdruk
van het omslag. Ik krijg de indruk dat een op voor- en achterplat
even doorlopende echte of gesuggereerde linnen band mode aan
het worden is.
Ze belden uit Brussel of ik tijdens hun over de hele binnenstad verspreide happening `Het Groot Beschrijf' weer wil optreden, maar
nu voor volwassenen. Ze hadden me in Aarschot bezig gezien. Zo
gaan die dingen. De vorige keer deed ik ook mee en las ik voor in
een hal van de metro. Elk metrostation in Brussel herbergt echte
beeldende kunst, dus waarom niet eens literatuur. Alleen rook het
er sterk naar wildplasserij.
We hebben in Nederland sinds enige jaren een Nationale Voorleesdag, maar ik zou het pas echt een Nationale Voorleesdag
vinden als er overal mensen zaten of stonden voor te lezen: in de
bushokjes, in de wachtkamers van artsen, op straathoeken en caféterassen, in de tram, overal. Misschien kan er aansluitend een
Nationale Naleesweek worden ingesteld, waarin men naar wens de
tijd krijgt om alles waarvan men een fragment heeft gehoord dat de
nieuwsgierigheid opwekte, nog eens rustig helemaal te lezen.
In stilte.
VANDAAG
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FRAGMENT UIT `KUKEL'
In september of oktober van dit jaar verschijnt bij Uitgeverij
Querido Joke van Leeuwens volgende boek, Kukel. Op de
volgende pagina's een voorpublicatie.

KUKEL

De beer zette Kukel op de voorste rij, tegen een dranghek aan. 'Blijf hier staan,' zei
ze.'Straks komt de koningin uit het theater en dan loopt ze hier vlak langs naar het
Nationaal Gebouw om haar cadeaus in ontvangst te nemen.'
'Komt ze hier echt vlak langs?' vroeg Kukel.
'Ja,' zei de beer, 'ze gaat het hier opluisteren met haar aanwezigheid. Ze gaat zich
mengen in het publiek en ze zal een klein woordje spreken tot deze en gene.'
De beer zette de andere dieren ook op hun plaats en ging samen met de tijger achteraan staan om overzicht te houden.
Kukel trok zijn bek wat wijder open om meer te kunnen zien. Ze zal een klein
woordje spreken, dacht hij. Ja was een klein woordje. Dag ook. En Help, maar dat

Joke van Leeuwen
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PROZA

'Ze komt! Ze komt!' ging het opeens door de rijen. Politiemensen stelden zich om
de paar meter aan de andere kant van de dranghekken op. Ze stonden met hun gezicht naar de menigte. Zo zouden ze de koningin niet kunnen zien. Misschien wilden ze graag het volk zien. Dat wilde de koningin ook, anders zou ze niet langs
komen lopen.
Kukel schoof zijn benen tussen de spijlen van het hek. Hij trok zich op en hing met
zijn schouders naar voren.
In de verte zag hij de koningin. Er stonden lijfwachten om haar heen. Ze gaf iemand
een hand.
Ze had een brede en hoge hoed op, die op een landschap leek.
Zo konden de mensen die te laag stonden om haar gezicht te zien tenminste nog
een mooi landschap bewonderen.

zou ze wel niet spreken. Ho. Bal. Piep. Allemaal kleine woordjes die ze waarschijnlijk
niet zou spreken.
Hij wilde graag deze of gene zijn. Dan kon hij een klein woordje terugspreken.
'Koningin!'
Dat was geen klein woordje.
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Ze moet mij ook een hand geven, dacht Kukel. Hij zweette heftig. Door zijn bek
heen keek hij naar zijn hand. Hij zag een groene want waar wollen bollen aan bengelden.
Ik kan alleen maar een poot geven, dacht hij bezorgd. De koningin was al heel
dichtbij. Aan de overkant strekten mensen hun armen uit en hier en daar pakte de
koningin even een hand beet.
Ze draaide zich opeens om en liep naar de kant waar Kukel stond. Kukel zag dat ze
glimlachte. De lijfwachten om haar heen hadden strakgetrokken gezichten en hielden hun handen thuis.
Ze was nu zo dichtbij dat Kukel haar door zijn kikkervel heen kon horen.
Iemand riep: 'Veel geluk!'
'Jaja,' zei de koningin.
Iemand riep: 'Wij houden zo van uw aanwezigheid!'
'Jaja,' zei de koningin.
Kukel hing over het hek, hij strekte zijn armen zo ver mogelijk uit. En opeens voelde hij dat de koningin zijn rechterpoot vastpakte. Hij kneep van geluk in haar hand
en schudde er zo dankbaar mee dat de koorden met de wollen bollen om haar pols
draaiden.

6
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PROZA

'U weet wel wie ik ben!' riep hij.
'Jaja,' zei de koningin.
Ze wilde doorlopen maar de koorden met de wollen bollen bleven vastzitten.
De koningin probeerde zo onopvallend mogelijk los te komen van Kukels kikkerpoot. Kukel hing helemaal voorover.
'Ik hoor bij u!' riep hij.
Op dat moment viel het dranghek om.
Kukel belandde languit op de grond en trok de koningin mee in zijn val. Ze stortte
bovenop hem en haar hoed rolde van haar hoofd.
'Oooh!' riep de menigte geschrokken en er stonden meteen drie fotografen bij om
foto's te maken.
De lijfwachten schoten toe en hielpen de koningin met opstaan. Ze zetten het landschap weer op haar hoofd. Kukel voelde hoe er aan zijn kikkerpak werd getrokken.
De mensen om hem heen riepen heel hard dingen die hij niet kon verstaan, maar
die dreigend klonken. Hij kroop zo gauw hij kon uit het bovenste deel van zijn pak
en voor iemand hem tegenhield was hij weggeglipt, tussen twee dranghekken door,
tussen een menigte benen door, met gebogen hoofd. Hij hield pas op met vluchten
toen hij twee straten van het plein vandaan was.
97

De koningin stond statig rechtop, alsof er niks was gebeurd. Een slappe halve kikker hing nog te glimlachen aan haar polsen. Een van de lijfwachten sneed hem los.
De wollen bollen vielen onhoorbaar op de straatstenen.
De beer had haar kop afgezet en met haar rode hoofd probeerde ze iets te roepen,
maar niemand luisterde daarnaar. De mensen die ver weg stonden en alleen maar
nekken zagen, dachten dat er een aanslag was gepleegd, dat iemand de koningin
omver had willen werpen. Anderen riepen dat er alleen een hek omver was geworpen, en dat een kikker dat had gedaan.
Door de onrust werd de menigte te veel op elkaar gedrukt. Er stonden mensen tussen die iets breekbaars hadden gekocht om aan de koningin te geven. Die hoorden
hun cadeau plat worden. Anderen hadden iets gekocht met veel slagroom.
En toen ging het ook nog regenen.
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C) tri,A, g2,

Op 12 januari 1998 overleed de Tsjechische schrijfster
Libuse Moníková in Berlijn, 52 jaar oud. Moníková werd in
1945 in Praag geboren en emigreerde na het gewelddadige einde van de Praagse Lente in 1971 naar Duitsland.
Ze was germaniste en doceerde aan de universiteiten van
Kassel en Bremen. In haar eerste roman Eine Schddigung (1981) verwerkte ze de traumatische ervaringen uit
haar geboortestad. Ze schreef niet in haar moedertaal
maar in het Duits, een Duits verrijkt door haar tweetaligheid en haar ballingschap. Over Praag had ze nooit in haar
eigen taal kunnen schrijven, zei ze eens. In Nederlandse
vertaling verschenen de romans De Façade en Drijfijs
(1993). In haar laatst verschenen roman, Verkldrte
Nacht (1996), over een Tsjechische vrouw die na een
kwart eeuw ballingschap Praag voor het eerst weer bezoekt, laat Moníková duidelijk blijken dat de tijd haar heimwee niet heeft kunnen verzachten. Zelf was ze voor het
laatst in Praag op 28 oktober 1997, de dag van de oprichting van de republiek, om de Masaryk-medaille in ontvangst te nemen uit handen van Václav Havel. Christiane
Hardy, tot voor kort Moníková's redacteur bij uitgeverij
Van Gennep, schetst een beeld van deze bijzondere auteur. Tinke Davids vertaalde een fragment uit Moníková's
onvoltooide roman Jacuub Brandl.

Christiane Hardy

SNEEUW EN DRIJFIJS
Bij de dood van Libuse Moníková

Dorothea Rein, vriendin en uitgever in Frankfurt, belt op een zondagmiddag in januari: Libuse
Moníková is dood. Het bericht komt voor mij totaal onverwacht – ik
wist niet eens dat ze ziek was.
Verbijstering, ongeloof, verontwaardiging, verdriet. En spijt: waarom had ik haar zo lang niet geschreven, waarom had ik haar niet gebeld toen ik afgelopen augustus in Berlijn was?
Dorothea probeert me te troosten; haast niemand wist van haar hersentumor, zo had ze het gewild. En is verschrikkelijk snel gegaan.
Herinneringen: onze eerste ontmoeting op de Buchmesse in Frankfurt, ik had net de Nederlandse rechten van haar roman De façade gekocht. Voor het manuscript had ze de door Ginter Grass ingestelde
Alfred Dublin-prijs gekregen. Kakelbonte trui, asymmetrisch gezicht, doordringende blik. Nieuwsgierig, moest alles weten van haar
Nederlandse uitgever. Waarom wilde ik De façade in Nederland uitgeven? Ik kende haar twee vorige titels Eine Schadigung (1 9 81) en Pavane fi r eine verstorbene Infantin (198 3 ) en was gefascineerd geraakt
door de strengheid en tegelijkertijd de anarchistische overmoed in
beide boeken. Toen ik de proeven van De façade las, was ik meteen
verkocht; wat een verbeeldingskracht, wat een intelligente humor.
Slapstick, encyclopedische kennis, politiek engagement gaan hand in
hand; het boek is doordrongen van vrijheidsdrang en heimwee naar
een verloren Midden-Europese wereld.
Mijn antwoord daar op die Buchmesse kon met moeite haar goedkeuring wegdragen – we moesten het er later nog maar eens grondiger over hebben. Streng, tegelijkertijd geestig en warm; ze pakte mijn
arm en riep vrolijk dat volgens haar Nederlanders en Tsjechen veel
gemeen hadden.
Bij het verschijnen van De façade in Nederland komt Moníková naar
Amsterdam. Een optreden in De Balie, interviews met Vrij Nederland
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en NRC Handelsblad. Ze is vermoeid, heeft tv-opnamen in Spanje achter de rug maar spreekt enthousiast over haar boek.
We eten bij visrestaurant Lucius – een grote zilveren schaal met zeevruchten en oesters op ijs – ze raakt geheel ontroerd door de schoonheid van dit zeventiende-eeuwse Hollandse stilleven en we krijgen
bijna ruzie met de bediening die almaar afruimen wil; zij wil de lege
schelpen, schalen en mosselen op tafel houden en er de hele avond
naar kijken. Uiteindelijk neemt ze ze mee naar hotel en huis.
Ik bezoek haar thuis in Berlijn. Het is twintig graden onder nul, de
sneeuw op de stoepen is ijs geworden. Een grote, lichte, Spartaans
ingerichte kamer. We praten over de nieuwe roman die ze schrijft: ik
mag nog niets lezen, maar ze vraagt wat ik van het idee vind, leest dan
stukken voor en ten slotte mag ik toch ter plekke een paar pagina's
zien. Ze is net terug uit Praag, heeft een broche voor me meegenomen, gemaakt door een kennis daar.
Kom, laten we nog een glas wijn drinken met haar man Michael, het
is inmiddels donker geworden. Een deur gaat open en ik zie een man
achter een tafel zitten in het blauwe schijnsel van wel twintig verlichte aquariums met bonte tropische vissen. Achter het raam op de
Hinterhof dwarrelt de sneeuw onafgebroken uit de Magritte-blauwe
hemel. We schuiven aan, praten over God en de wereld en ik stap
ietwat aangeschoten door de sneeuw naar huis.
Haar roman Drijfijs verschijnt in 1 993 in Nederland en Moníková
komt naar een symposium in het Tropenmuseum in Amsterdam. De
thema's zijn emigratie en vervreemding; leven in exil.
Ze is uitermate vrolijk. Als ik haar ophaal in het hotel naast het Tropenmuseum, pakt ze mijn hand en neemt me via een brandtrap mee
naar het dak van het hoge gebouw. Ik moet de prachtige skyline van
Amsterdam zien. Achter ons valt de deur met een klap in het slot.
102 Daar staan we giechelend op het dak. Na een klimtoer komen we via
het raam van een hotelkamer, waarvan de deur gelukkig van binnen
opengaat, nog net op tijd voor haar optreden. Het gaat over ver-

vreemding, over de rol van ijs en sneeuw in haar boeken: overigens is
ze nooit in Groenland geweest, een land dat ze tot in de details in Drijfijs beschrijft. Later regisseert ze daar haar eerste film en krijgt ze er de
smaak zo van te pakken dat ze een speelfilm wil maken met mijn Van
Gennep-collega Patricia de Groot in de hoofdrol.
Het is er niet meer van gekomen – en ook haar roman Jakub Brandt,
waaraan ze tot op het laatst twee uur per dag schreef, heeft ze niet
meer kunnen afmaken.
Op 12 januari is Libuse Moníková overleden. Haar man en haar
vrienden hebben haar, bedolven onder blauwe lissen, witte lelies en
rode rozen, in de sneeuw begraven op het Alte Mathias Kirchhof in
Berlijn. Ze ligt er in goed gezelschap: als ze over haar linkerschouder
kijkt, ziet ze het grafmonument van de gebroeders Grimm.

Libuse Moníková

FRAGMENT UIT JAKOB BRANDL
Een onvoltooide roman

De avondcursus naaktschilderen.
Brandl loopt van zijn huis, Dusní 1, de Heilige-Geeststeeg, door de
Párízská, langs de juridische faculteit, ziet groepjes jonge mensen
voor de ingang staan, hij is benieuwd hoe zijn studenten het vandaag,
na de onderbreking van de vakantie, zullen doen. Hij steekt de brug
over; boven de rivier, in schemer gedompeld, liggen mistwolken, de
lichtjes van boven breken op het oppervlak en geven uitzicht op roerloze zwanen en zwermen eenden, tegen de pijlers aangespoelde houten balken en gras. Aan de overkant stopt lijn 17 vlak naast hem, hij
bedenkt dat hij twee haltes zou kunnen meerijden en dan overstappen, maar de route over de heuvel is eenvoudiger. Hij beklimt de
Lenáheuvel, langs de geëgaliseerde resten van het Stalin-monument,
een van de grootste monumenten ter wereld, grootheidswaan in
blokken steen, boven bunkers gebouwd, achter tralies. De catacomben achter de kettingen met ijzeren stekels zijn niet voor het publiek
toegankelijk; een strook gras loopt van hier tot aan de burcht, het
hele jaar door groen, sneeuw blijft nooit liggen. De mythen die rond
de onderaardse gangen waren geweven, rond hun zin en doel, hadden de bevolking onderling verbonden – evenals de grappen. Over
het monster, over grandioze belachelijkheid, zinloosheid en verspilling. Dat kolossale smoel in het profiel van deze stad met haar barokke pracht, haar wervelende, bewogen beelden aan paleizen, bruggen,
kerken. De roes, de dans van die gebeeldhouwde stenen, de vergeestelijkte dynamiek, hadden zich nooit kunnen verzoenen met de Aziatische botheid van de bevrijders van '45.
Als student aan de Kunstacademie had Brandl samen met zijn jaargenoten moeten meedoen aan het steenhouwwerk voor het monument. En een paar jaar later, vlak voor zijn afstuderen, ook weer aan
de sloop ervan. De beeldhouwer Otakar Svec die het beeld had ontI 04 worpen, had de dag na de onthulling zelfmoord gepleegd.
Brandl blijft op de kale sokkel staan. Onder aan de trap ligt bij de kade
de Burgerzwemschool met haar grijs verweerde planken, lege bassins

en aparte kleedhokjes: Kafka's zwemschool – op de middag nadat
Duitsland Rusland de oorlog had verklaard. Aan de voeten van
Stalin. Daarnaast de ronde kerk van de heilige Maria Magdalena.
Brandl loopt over het plateau zoals hij dagelijks naar zijn atelier
loopt, een paar honden worden nog uitgelaten, een man groet. Op
het grasveld gitzwarte kraaien, ze fladderen krassend op de thermiek,
zweven boven de heuvel, landen, vechten. Als hij later terugloopt, zal
hij dan weer gecontroleerd worden? Hier zijn ze bijzonder actief.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is maar een paar stappen
verderop. Hebt u geen stempel van uw werkgever in uw legitimatie?
Elke avond weer geduldig uitleggen, kunstschilder, zelfstandig...
Geen dienstbetrekking? Een leeropdracht aan de Kunstacademie,
twee straten hiervandaan. En het adres van het atelier staat erbij, om
de hoek. Nad královskou oborou? Ze bladeren verder, begrijpen het
maar niet, willen hem nog niet laten doorlopen. Momenteel verkeren ze in staat van verhoogde paraatheid, fel op papieren, controles. Die naad midden door de stad, tussen het centrum en de woonwijk, met haar onontwarbare net van particuliere ontmoetingen,
activiteiten – bijeenkomsten in woningen, voorleesavonden, muziek
en toneel, lezingen, gesprekken, zomaar, omdat het leuk is bij elkaar
te zijn – maakt hen nerveus. De angst mocht eens wegvallen, de
angst, hun bondgenoot. Hier aan de andere kant van het plateau
heerst privésfeer, weinig cafés, onoverzichtelijk, niet af te luisteren.
Brandl steekt de rijweg over, lijn 8 rammelt voorbij, rinkelt schril, de
wielen bonken hol over de rails die beschadigd zijn door de zinloze
militaire parades van de negende mei, door zware tanks, voertuigen
op rupsbanden, rakettendragers. Van het voetbalstadion aan de
overkant waaien flarden rommel mee met de wind. De weinige
auto's rijden hard, onverantwoord, politiewagens janken. Nauwelijks voorbijgangers. Hij loopt langs het complex woonhuizen uit de
gi
jaren dertig, met marmer bekleed, het edelstaal aan enkele deuren
glimmend gepoetst. Na de invasie van '68 waren op de muren de 105
namen en adressen verschenen van de leden van het Politburo, hier W
woonachtig, die de bezetters hadden uitgenodigd.
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De hoek om, door de Korunovacní, de Kroningsstraat, naar zijn atelier `Boven de Boomgaard', om zijn spullen te halen. Dan die paar
stappen naar de Academie.
Hij is nieuwsgierig wie er zal komen. Het vorige model was een
onverwachte afwisseling geweest. Een aanstaande moeder. Een
schoonheid van het land. Voor de ogen van de cursusdeelnemers
begon ze op te bloeien. Haar dijen zwollen, de heupen, de buik met
de uitpuilende navel, de tepels, de eerste paarsige strepen, striae. Onhandig, voorzichtig was ze gaan zitten, had een cape om zich heen
geslagen, slaperig. De veranderingen waren duidelijk te zien geweest
in het werk van de studenten. Ze werkten koortsachtig. De meisjes
waren opeens sneller, zekerder, gebruikten meer papier dan vroeger,
houtskool, oriënteerden zich, wilden ruimte voor het kind veiligstellen, de fasen van het voortschrijdende leven. De jongens hadden
eerst gegrinnikt, niet op hun gemak, verlegen, maar werden steeds
meer gegrepen door dit veranderende voorbeeld. De deelnemers
werden druk, ze sloten weddenschappen af, ze wilden peetooms en
-tantes worden, wilden het kind tekenen, het liefst zelfs de geboorte.
Dat was te veel gevergd van Marie, soms viel ze in slaap, tegen het
einde was ze nog matter geworden. Ze hadden zich zorgen gemaakt,
brachten vitaminen voor haar mee, fruit, babykleertjes, wachtten.
Na veertien dagen kwam ze terug, het kind was zwakkelijk, bleek, een
jongen, Frantisek, zei ze. Zij vonden dat Josef beter zou zijn geweest,
Marie en Josef. Ze wilden haar nog een keer tekenen. Met haar kind.
Ze ging zitten, op haar buik een groot, rood litteken, de borsten slap,
de oogopslag vermoeid, het kind dronk, viel in slaap. Marie kleedde
zich aan en reisde naar huis, naar haar ouders. Afscheid, omhelzingen, liefde – de openbaring van het leven, onvergetelijk. Enkele van
die schetsen behoren tot de beste die tijdens zijn avondcursussen zijn
gemaakt.
io6 De ruimte is in schemer gehuld, vertrouwde geur van karton en verf.
De studenten zitten onderling te praten met hun schetsen uitgestald
op de banken voor hen, een paar gezichten klaren op wanneer Brandl

binnenkomt. Hij ontrolt een groot vel papier en bevestigt het aan een
ezel, schuift het in het licht.
`Bekijken jullie deze Masaccio eens, de "onhandige Thomas", zoals
het domme volksverstand hem voorbarig noemde! Die twee mensen,
verdreven uit het paradijs. Ze zijn verpest omdat men hen uit preutsheid van draperieën had voorzien! Die voorovergebogen gestalten,
het gewicht dat hen neerdrukt. Het vermoeden van noodlot, zware
arbeid, onaangenaam weer daarbuiten – het einde van de zorgeloosheid, de gewichtloosheid. Ze gaan hun noodlot tegemoet, door hun
keuze hebben ze dat op zich genomen! Het vertrek uit de aan eigen
schuld te wijten onmondigheid. Het tijdperk van de Verlichting is
aangebroken!'
De twintig cursisten staan voor de verbleekte reproductie, durven
niet hardop te praten.
`Een overeenkomstige plompheid, een dergelijke onverbiddelijkheid, geen gladheid! – verwacht ik van jullie! Vergeet de billetjes van
Rafaels putti! Kunst heeft niets met decoratie te maken! En nu aan de
slag!' Ze storten zich op het voorbeeld, geïnspireerd door de oprechtheid van de schildering en Brandls uitleg. Zijn inzet, die de laatste tijd toeneemt, slaat op hen over, er komen nieuwe leerlingen bij,
de cursussen zijn overvol, zijn inleidingen doen de ronde in kopieën,
parallel met privévoordrachten van filosofen, schrijvers, dichters, die
al jaren werken als glazenwasser, keukenknecht en straatveger en
schrijven wat ze kunnen. Hij is er anders aan toe, maar door de gezichten van die jonge mensen om hem heen, hun ernst, de nieuwsgierigheid waarmee ze zijn verklaringen indrinken, wordt de leegte, de
nachtelijke kloof tussen hem en de wereld, even wat minder.
Hij kijkt op de klok. Goed, vanavond dus kopiëren. Het licht is weer
beroerd, straks bij de conciërge langsgaan, er moeten nieuwe lampen N
ingedraaid worden. De schetsen van de vrije lessen worden opgerold.
De meisjes zijn niet gekomen. Zijn muzen. Hij moet lachen als hij 107
aan hun eerste verschijning denkt. Na Marie, de geliefde moeder van
de kleine Jozef, een leegte, gespannen wachten op het nieuwe model.
W
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Op een avond, een half uur te laat, komt de ene binnenrennen, moet
ik hier zijn? Struikelt over een ezel, komt omstandig overeind, zoekt
in haar tas, kamt haar haar en gaat zitten, ademloos, een onrustig
model, en de cursisten kijken toe. Een roze Renoir-meisje met honingblond haar, zelfverzekerd in haar rondingen, leunt achterover,
ademt uit, kalmeert. Voordat ze zich op haar hebben ingesteld, zich
neerleggen bij dit voorlopig onveranderlijke model, gaat de deur
opnieuw open – moet ik hier zijn? Een dreun, de ezel valt om en te
voorschijn komt een skelet, een Otto Mueller-wicht met hoekige
schouders en knieën, met in haar donkerrood geverfde mond haarspelden die ze haastig in haar kapsel steekt zodat het een rond nestje
wordt, ze giechelt, fluistert met de ander, ziet de cursusdeelnemers
niet eens. Ze oriënteert zich meteen in de ruimte, grijpt een cape en
slaat hem om zich heen, volvoert een paar dramatische passen, neemt
houdingen aan – jazeker, wij zijn van de DAMU, De Academie voor
Muzische Kunsten, we hebben jullie verzoek op het prikbord gelezen. Dora zit in de toneelafdeling, en ik in de dansklas. Ik heet Tina.
Ze vouwt haar cape open en leunt achterover, een Jugendstil-figuur;
de bewegingen zijn vloeiend. De studenten raken in verwarring, missen de zwaarte, de lichamelijkheid, maar haar onrust, haar spanning
vormt een contrast met de anderen. Dit zou een interessante combinatie kunnen zijn, denkt Brandl. `Jullie kunnen rechtstreeks een lijn
van het impressionisme naar het expressionisme trekken,' zegt hij
lachend tegen zijn studenten. `Maak er het beste van.'
Beter twee dan helemaal geen. Bovendien zijn ze op hen aangewezen. `Of wil een van jullie liever weg?' vraagt hij aan de meisjes. Nee,
zegt Tina, de snelste. Hier kun je wat leren.
Hij had ze allebei gehouden.
Sindsdien hebben ze hem geadopteerd. Ze komen regelmatig, plunderen zijn koelkast, morsen kruimels, nemen plaats op alles waarop
108 een mens kan zitten, zoeken op boekenplanken, slepen zijn boeken
mee naar huis. Hij heeft hun een sleutel gegeven zodat ze zich ergens
op hun examens kunnen voorbereiden. Ze ontdekken eerste edities,

oude drukken, bevoelen het papier, de band, storten zich op de boeken met een ijver alsof ze bijna van dorst waren gestorven. De vloer,
de tafels, de stoelen liggen vol met zijn moeizaam verzamelde plaatwerken.
Hij moet hen regelmatig wegjagen bij zijn boeken, de schetsen die hij
van hen maakt bewaart hij achter slot en grendel. Ook voor de anderen. Ze vermaken hem in zijn eenzame avonden en lange nachten,
wanneer het ruisen in zijn hoofd is afgenomen.
Van Egypte houdt hij hen vandaan. Hij bladert in het grote verzamelwerk, samengesteld door Napoleons leger aan de Nijl. Een unieke onderneming om de tijd, de historie, vast te houden.
Vijfendertigduizend soldaten en vijfhonderd burgers – schrijvers, tekenaars, zetters voorzien van Latijnse, Griekse en Arabische letters,
natuurwetenschappers, technici, mijnbouwingenieurs – nauwelijks
iemand die ouder dan vijfentwintig was, van de ene dag op de andere
geconfronteerd met de gigantische opgave een wereldrijk vast te leggen.
`Soldaten, veertig eeuwen zien op u neer...' – Napoleons veldtocht
van i 798 naar Abukir was een ramp geworden, het was hem niet gelukt de toegang van Engeland tot de Rode Zee te versperren, hun
heerschappij in het Middellandse-Zeegebied te breken. Maar met
zijn expeditie had hij de grondslag gelegd voor een nieuwe wetenschap, de uitgave van de tien delen van de Description de ('Egypte, met
hun tabellen, hun systematiek, de alomvattende uitleg van de getijden van de Nijl als grondslag voor het leven en de kosmologie van
Egypte. Brandl verplaatst zich in de situatie van de ontdekkers.
Blootleggen wat in de aarde verborgen ligt – tekens, symbolen,
verbanden leggen. Een fries, een obelisk restaureren, de Steen van
Rosetta ontcijferen. De scherven in zijn hoofd aan elkaar passen – de
toverformules oplossen, de Steen der Wijzen. Het levenselixer. Zolang hij daaraan vasthoudt zal hij er niet onderdoor gaan.
Vertaling: Tinke Davids, Oerven Moníková/Carel Hanser Verlag München

Sophie Bertho

EEN STRIJD MET GELIJKE WAPENEN
De oorlog tussen de seksen
bij Emmanuèle Bernheim

Een kenmerkend product van de
Franse beschaving en van de Franse literaire traditie is de psychologische liefdesroman. Psychologische liefdesromans zijn meestal niet al
te lange romans met slechts twee of drie hoofdpersonen. Hun onderlinge relatie vormt het hoofdthema van het boek: liefde, haat, jaloezie, verkoeling, enzovoorts. De afloop is meestal triest. Onder de
auteurs treffen we opmerkelijk veel vrouwen aan, van Madame de
Lafayette, die in de zeventiende eeuw met Princesse de Clèves het beroemde klassieke model voor dit genre schiep, tot Marguerite Duras.
Anders dan liefdespoëzie vertelt een liefdesroman nooit op een
directe manier over de liefde. De liefdesroman maakt het de lezer
mogelijk om heel geleidelijk, gedurende het verloop van een verhaal,
te ontdekken wat liefde is en aan welke symptomen men verliefdheid
kan herkennen. Liefdesromans zijn dus in feite psychologische romans in de zin van Aristoteles die stelde dat men de menselijke
emoties slechts in narratieve situaties kan onderkennen en begrijpen.
Tegenover deze `vrouwelijke' liefdesromans staan, vooral in de negentiende eeuw, de overwegend door mannen geschreven `realistische romans'. Hier is de liefde minder belangrijk, zij is slechts een van
de vele middelen die mensen, meestal mannen, gebruiken om in het
leven vooruit te komen, om carrière te maken. Generaliserend gesteld: de psychologische roman wordt vanuit het perspectief van de
vrouw geschreven, de realistische vanuit het perspectief van de man.
In de twintigste eeuw verschijnt
de liefde in een andere context. Centraal staat nu het individu dat zich
van de maatschappelijke conventies weinig aantrekt en de liefde
accepteert of afwijst naar eigen inzicht. De vrouw beslist zelf of ze
110 toegeeft aan de hartstocht van de liefde, die zij als het belangrijkste
avontuur ervaart, als het enige middel om aan de grijsheid van het alledaagse te ontsnappen. Marguerite Duras en Annie Ernaux leveren
HEDEN

hiervan sprekende voorbeelden.En Emmanuèle Bernheim. De oorspronkelijkheid van Bernheim ligt daarin dat ze de thema's van de
traditionele liefdesroman oppakt maar er iets heel nieuws van maakt.
Haar romans vonden in Frankrijk een zeer gunstig onthaal: de kritieken waren voortreffelijk, ze publiceert bij de prestigieuze Parijse uitgever Gallimard en haar roman Sa femme (Zijn vrouw) verwierf in 1993
de Prix Médicis, een van de vier jaarlijkse grote literaire prijzen in
Frankrijk. De Nederlandse recensenten toonden daarentegen over
het algemeen weinig enthousiasme, terwijl Bernheim toch geen typisch Franse of typisch Parijse auteur is die daarbuiten op onbegrip
zou moeten stuiten. Wat ze schrijft is kenmerkend voor de jonge
generatie van mannen en vrouwen en geheel in de geest van de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia. Bernheim interpreteert haar tijd niet, zij beschrijft zeer realistisch een hedendaagse manier van leven. Deze wil om het heden onmiddellijk in haar
romans te vatten maakt haar verwant aan Philippe Sollers en onderscheidt haar radicaal van andere schrijvers van haar tijd, die hetzij
naar hun (regionale of familie-) verleden op zoek zijn, zoals Jean
Rouaud, Annie Ernaux of Bergounioux, hetzij op een typisch postmoderne wijze mythen en genres herschrijven, zoals Jean Echenoz of
Jean-Philippe Toussaint.
ZWAKTE Men zou kunnen stellen dat
Bernheim die vrouw tot hoofdpersoon van haar verhalen heeft gemaakt die de bekende Franse socioloog Gilles Lipovetsky onlangs in
een studie over het vrouwelijke (La troisièmme femme, Galimard, Paris
1 997) de `derde vrouw' hee ft genoemd. Wat kenmerkt de derde
vrouw? Uit het feminisme is ontstaan wat Lipovetsky de `tweede
vrouw' noemt: de vrouw die zich in niets van de man wil onderscheiden. Deze emancipatie is tegenwoordig in grote lijnen voltooid,
althans qua idee algemeen geaccepteerd. De `derde vrouw' van nu W
kan zich werkelijk autonoom voelen en zich ook permitteren om over I I 1
haar specificiteit na te denken, te aanvaarden dat zij anders is dan de W
man. Maar anders dan het conventionele vrouwtype, de `eerste
6-N
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vrouw', wil de `derde vrouw' geen onbereikbaar idool of `femme fatale' zijn voor de man. Ze heeft haar lot in eigen handen genomen.
In een korte roman als Un couple uit 1987 – nog in hetzelfde jaar
bij de Arbeiderspers verschenen onder de titel Een paar — slaagt
Emmanuèle Bernheim erin om een eigen plaats te veroveren binnen
de eeuwenoude traditie van de Franse psychologische liefdesroman.
Loïc, een arts van zevenendertig en Hélène die dertig jaar oud is en
een fotoagentschap leidt, ontmoeten elkaar toevallig op een diner en
zien elkaar daarna een aantal keren. Ze maken afspraken, komen deze
soms na en soms niet. Ze dineren samen, zeggen die diners soms af,
ze gaan met elkaar naar bed, Loïc begint daarnaast nog een andere
verhouding en denkt dat ook Hélène er nog iemand anders op na
houdt.
Zo'n samenvatting is niet alleen banaal, ze gaat bovendien aan het
wezenlijke voorbij. Deze twee mensen voelen zich tot elkaar aangetrokken, misschien zijn ze zelfs verliefd, maar ze laten er niets van
merken. Ze spreken nauwelijks, ieder denkt over zichzelf en over de
andere veel en intensief na, ze blijven gesloten, niemand wil zich
laten kennen. Je laten gaan zou een teken van zwakte, van afhankelijkheid zijn: in deze constante machtsstrijd zou de ander de overhand
kunnen krijgen, de oorlog kunnen winnen. Wanneer Hélène en Loïc
eten of vrijen, denken ze beiden afzonderlijk na over de vis of het
dessert, over de hand of de rug van de ander, maar ze zeggen hoogstens banaliteiten tegen elkaar en zeker niets wat hun gevoelens zou
kunnen verraden; wat ze voelen wordt ons niet meegedeeld. Wanneer Loïc een etentje op het laatste moment afzegt, noteert de
schrijfster helemaal niets over Hélène's gevoelens, over haar teleurstelling bijvoorbeeld, alleen dat ze alles wat ze gekookt heeft in de
koelkast opbergt: `De haantjes waren lauw. Ze zette ze in de koelkast
met de schelvispaté, de sla, de pasta, de kaas, de taartjes en zelfs het
brood. Toen draaide ze de knop van de thermostaat op zijn hoogste
112 stand. Morgen zou alles bevroren zijn. Er was geen spoortje meer van
het eten te zien.'

JASJE Niets wordt getoond, er zijn geen
uiterlijke tekens van sentiment. Ook de lichaamstaal die verliefde
mensen, in de werkelijkheid èn in romans, altijd verraadt, ontbreekt.
Toch zijn beide personages intensief met elkaar bezig, hun fantasie
draait onophoudelijk om de ander. Dat blijkt uit twee obsessies die ze
beiden hebben: hun gefantaseer over de ander en de fetisjistische omgang met bepaalde door herinneringen beladen voorwerpen. Zo is
Loïc ervan overtuigd dat Hélène eigenlijk van een andere man houdt
en zoekt hij onophoudelijk naar sporen van die man in haar woning,
in haar badkamer. Hélène ziet steeds voor zich hoe Loïc als arts bezig
is het lichaam van zijn vrouwelijke patiënten te betasten. Deze fantasieën worden versterkt door voorwerpen die met hun onderlinge
relatie verband houden. Zo speelt het jasje dat Loïc op een keer bij
Hélène laat liggen een belangrijke rol in hun fantasiewereld. Zij
vraagt zich af of hij misschien nog dezelfde nacht terug zal komen om
het op te halen, maar hij doet het niet en zij draagt het jasje de volgende dagen bij zich. Loïc belt haar die dag thuis op en als er niet wordt
opgenomen, denkt hij dat zij op dat moment met een vriendin luncht
die haar zegt dat hij het jasje expres vergeten heeft om een voorwendsel te hebben om nog eens terug te komen: `Hij draaide het nummer
van Hélène. Hij zou haar voor de lunch uitnodigen, hij zou haar naar
huis brengen en hij zou zijn jasje meenemen. Hij liet de telefoon lang
overgaan. Niemand nam op. Hij draaide het nummer nog een keer.
Ze was waarschijnlijk met een vriendin aan het eten. Ze praatte misschien met haar over Loïc. Ze zou hem beschrijven. [...] En wanneer
Hélène haar zou vertellen dat hij zijn jas bij haar vergeten had, met
deze kou, midden in de maand november, zou de vriendin, met een
glimlachje van een vrouw die de mannen kent, eruit afleiden dat hij
haar wilde terugzien. Hij zou haar niet terugzien. Hij zou haar vragen
het jasje bij de conciërge achter te laten. Hij zou het overdag komen
ophalen. Hij zou haar niet ontmoeten.' W
De man wil zich vooral niet laten kennen, meer nog wellicht dan de I i 3
vrouw. Het idee dat hij zijn jas op zou kunnen halen laat hij varen
tzzodra hij bedenkt dat dit als een teken van genegenheid, van zwakte

dus, zou kunnen worden uitgelegd. Nooit wordt over liefde gesproken, nooit worden de gevoelens geanalyseerd, alleen de erotiek is
aanwezig, maar ook alleen indirect, via de voorwerpen die de ander
oproepen, die het verlangen naar de ander manifesteren. Het is metonymische erotiek, metonymische liefde: niet de ander staat centraal, maar dat wat naar hem of haar verwijst. Toch is deze metonymiek niet altijd gemakkelijk te duiden. Zo is bijvoorbeeld het slot van
de roman uiterst verrassend en dubbelzinnig: `Hij zag het blauwe
doosje van Hélène's pessarium. Hij opende het. Het pessarium zat
erin. Hij spande het soepele, bolle vlies tussen zijn vingers. Met zijn
rechterhand trok hij een speld uit het setje. En hij prikte gaatjes in het
pessarium. Vijftien gaatjes, goed verspreid over het gehele latex oppervlak. Vijftien onzichtbare gaatjes. – Hij borg het pessarium weer
op in zijn doosje. Hij deed de speld terug in het setje. Hij sloot de deur
van het toiletkastje weer.'
Waarom is Loïc zo agressief?
Om haar in een heel vervelende situatie te brengen of omdat hij zó
veel van haar houdt dat hij een kind van haar wil, maar dit niet zeggen
kan of wil?
Loïc en Hélène zijn geëmancipeerd, eenzaam, ieder op zich, zonder
de wil om te communiceren. Dit wordt in het boek door de stijl, in
het bijzonder door het gebruik van de werkwoordstijden, benadrukt.
Lezers zijn gewend dat schrijvers de gebeurtenissen hetzij in het perspectief van de verteller hetzij in dat van een hoofdpersoon presenteren, met andere woorden: de lezer is gewend aan een enkelvoudig
vertelperspectief. (Waarbij in het geval van de psychologische liefdesroman deze hoofdpersoon altijd de vrouw is.) Emmanuèle Bernheim wijkt van deze traditie af en introduceert een nagenoeg
simultaan dubbel vertelperspectief. De lezer moet snel van perspectief wisselen, steeds weer kruipt hij in de huid van een ander. Hij voelt
114 bijna gelijktijdig wat de man denkt en wat de vrouw denkt en hoe verschillend ze denken; hierdoor krijgt hun eenzaamheid en hun tegenstrijdigheid een bijzonder dramatisch accent.
DRAMATISCH

Waarom is deze voortdurende wisseling, dit dramatisch heen-enweer-gaan nodig? Om duidelijk te maken dat de vrouw van vandaag
dezelfde wapenen gebruikt en dezelfde strategie volgt als de man. Zij
is bang om verliefd te worden, om haar gevoelens te laten zien, terwijl
ze niet zeker weet of de man die gevoelens deelt. Zij wil niet meer,
zoals vroeger, het slachtoffer van haar gevoelens worden. De man
hee ft al sinds eeuwen geleerd een masker te dragen, zijn gevoelens te
verbergen, de vrouw leert deze strategie pas nu, aan het eind van de
twintigste eeuw. Het gaat nu om een gelijke strijd, met gelijke wapenen: dat is de boodschap van de schrijver en daarom laat ze nauwelijks
enige voorkeur voor de vrouwelijke hoofdpersoon merken, zoals dat
in de traditionele psychologische liefdesroman gebruikelijk was.
De oorlog tussen de seksen is heviger dan ooit; niet voor niets gebruikt Bernheim veel militaire en strategische termen. Deze harde
visie op de maatschappelijke werkelijkheid van vandaag maakt Bernheim tot een van de boeiendste schrijvers van nu, een schrijfster die
ook buiten Frankrijk erkenning verdient.

II5
Vertaling: Aron Kibédi Varga
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Schrijfsters van nu
Bijna vijftien jaar geleden werd
Lust & Gratie geboren. Een literair
tijdschrift met een naam die niet
alleen voor kracht en lefstaat, maar
ook voor ruimte en beweging.

Met deze naam daagden we, en dagen
we nog steeds, vrouwelijk talent uit
om zich op ons podium te wagen.
In dit nummer presenteren zestien
hedendaagse, binnen- en buitenlandse schrijfsters hun werk. Voor wie wil
weten wat jonge of net gedebuteerde
schrijfsters bezighoudt, biedt Lust &

Gratie een prima doorsnede van wat
er zich op dit moment afspeelt onder

defemmes de lettres.

Annelies Passchier

VERKOOP DE HUID VAN DE BEER NIET...
Of: hoe de schrijver
de lezer vervoert

We stonden op Sinterklaas te
wachten. Er trokken muziekkorpsen voorbij, een groep Belgen op
merkwaardige fietsen, een leger Zwarte Pieten met zakken pepernoten. Ze stak haar handje door het dranghek en kreeg een paar noten.
Verwachtingsvol keek ze uit naar de volgende groep. Toen kwam
daar opeens een reusachtige beer aangelopen van meer dan twee
meter lang. Op zijn buik droeg hij een getraliede kooi waarin een man
zat opgevouwen. De beer liep op ons toe. De gekooide man wilde
haar een hand geven, maar ze deinsde huilend achteruit. Er volgden
reclamewagens, nog meer Zwarte Pieten, en zelfs Sinterklaas reed in
een fractie van een seconde op zijn schimmel voorbij.
We gingen naar huis. Waar de beer was, wilde ze weten. De beer met
dat bakje. Ze wilde de beer weer zien. Niet Sinterklaas maar dat
machtige beest met die kooi op zijn buik werd het verhaal van de intocht. Iedereen moest het horen. Hoe groot hij was en sterk, en hoe in
een klein hokje een mannetje zat dat er niet uit kon, een piepklein
mannetje dat zijn handje uitstak. Ze vroeg zich af of dat mannetje niet
bang was, en hoe dat nou moest als hij wilde eten of spelen. Of de beer
hem op ging eten. Of het een stoute beer was.
Zo stel ik me de schrijver voor: als iemand die in de huid van de beer
stapt. De kooi op zijn buik is het verhaal waarin hij zijn personages gevangen houdt of, in een mildere bui, vervoert – en dit laatste dan in de
dubbele betekenis van het woord. Het is een schrijver die zijn lezers
verschalkt. Zo stel ik me ook de schrijfsters van nu voor.
Eigenlijkverwachtikvan alle schrijvers hetzelfde, of ze nu jong zijn of
oud, met een grote bek of zonder, man of vrouw, fotogeniek of zo lelijk als de nacht, bij wijze van spreken dan, want ik heb niets tegen een W
nachtelijke aanblik. 7
Ik verwacht dat hun schrijven trefzeker is, ik verwacht dat ik tijdens W
het lezen niet afgeleid zal worden, dat ik `die zit!' zal kunnen zeggen, ii
3

dat ik zal moeten lachen of dat de tranen me in de ogen schieten. Ik
verwacht goedlopende zinnen, een karakteristiek ritme, een eigen geluid. Tijdens het lezen wil ik noch denken dat ik het verhaal van een
reutelende psycholoog zit te lezen, noch dat van een overredende politicus, noch flatvan een zelfgenoegzame retoricus.
Mijn nieuwsgierigheid naar iemands werk wordt bijna altijd gewekt
als ik kwaadheid bespeur, ergernis, dolle woede. Als ik merk dat de
schrijver vecht met krachten die groter zijn dan hij zelf, die verdergaan dan zijn eigen wereldje.
Een schrijver moet alles geven, elke keer opnieuw, en op papier tot
het uiterste gaan. In een interview in de Volkskrant (mei 1998) verwoordde Kees van Beijnum dat zo: `Ik heb deze vrouw [de hoofdpersoon van zijn roman De ordening — AP] gebruikt zoals het een
romanschrijver betaamt: ik drijf haar, en de andere personages, naar
de afgrond om te kijken of ze zullen springen of niet. Een romanschrijver moet van zijn personages houden, dat wordt altijd gezegd,
want als jij het niet doet, waarom zou iemand anders het dan doen.
Maar je moet ook meedogenloos voor ze zijn, het ze zo moeilijk mogelijk maken. Ik drijf die mevrouw ook naar haar uiterste geheim en
naar een akelig einde.'
Dat is wat ik vaak mis. Niet alleen in nieuwe boeken, maar ook in
oude. Zo'n boek sla ik al snel dicht – alweer een verhaaltje. Fijn om
mee te nemen op vakantie of om te lezen in bad of in bed, maar niks als
je uitkijkt naar iets wat je werkelijk zal beroeren.
Misschien heb ik op jonge leeftijd wel te veel zware kost gelezen. Wie
eenmaal Bjorneboe heeft gelezen, om eens een grote te noemen, en in
Het ogenblik van de vrijheid de föhn door het Alpendal heeft zien gaan en
de gevolgen daarvan, samen met die van het drinken van te veel appelcider (de altijd goedmoedige slager Ratznick, meester in het maken
8 van knoflookworsten, slacht op een dag zijn vrouw, zijn dochter en
het winkelmeisje, en hangt ze keurig gevild aan de grote vleeshaken in
de etalage), die taalt niet meer naar slappe kost.

In dit verband zou je ook kunnen zeggen dat wie op jeugdige leeftijd
te veel boeken leest die aansluiten op zijn belevingswereld, juist
verpest wordt in zijn ontwikkeling als lezer. Natuurlijk mogen die
boeken gelezen worden, maar in het onderwijs moeten ze de plaats
krijgen die ze toekomt: die van marginalia in de literaire geschiedenis.
De leraar Nederlands die in de tv-uitzending van de Libris-literatuurprijs (juni 1 998) in debat moest gaan met Jaap Goedegebuure (die
helaas niet luisterde maar zijn eigen stelling drie maal herhaalde) had
daarover opmerkingen die in het middelbaar onderwijs lange tijd niet
gangbaar waren. In de discussie over de samenstelling van de literatuurlijst gaf hij een middenweg aan laat de leerling een deel van de
boeken zelf kiezen en laat dat boeken zijn die aansluiten bij zijn ervaringswereld. Maar laat het andere deel klassiekers bevatten, vertel
daar in de les over, laat zien wat er intrigerend of geestig aan is.
De dood van het literatuuronderwijs, de minimale kennis van de literatuurgeschiedenis, betekent voor de beginnende schrijver dat hij op
latere leeftijd een hoop moet inhalen en lezen en ontdekken, maar
creëert ook een lezerspubliek dat toespelingen naar andere werken
niet meer herkent, dat lagen gaat missen en een verrassend omgaan
met de klassieke stof niet meer kan waarnemen of waarderen. Er
wordt een onwetend publiek geschapen dat op oudere leeftijd op
eigen initiatief een hoop zal moeten inhalen.
De afschaffing van het literatuuronderwijs zoals die de afgelopen
decennia heeft plaatsgevonden, lijkt op een van de laatste stuiptrekkingen van de anti-autoritaire opvoeding. De opvattingen over de opvoeding zijn inmiddels aardig aan het bijtrekken. Kinderen blijken
toch meer ontspannen en leergieriger in een omgeving waarin wel zekere grenzen worden gesteld en taken moeten worden vervuld. Nu
het literatuuronderwijs nog. En maar hopen dat de leraren nog wel
belezen zijn, en dat voor hen de éducation permanente een vanzelfsprekende zaak is en niet een woord dat ze eerst in het woordenboek moeten opzoeken.
Het kennisnemen van de literatuurgeschiedenis was voor Elias

Canetti zelfs een voorwaarde om op de titel van schrijver aanspraak te
mogen maken. In `Het beroep van schrijver', een artikel uit de bundel
Het geweten in woorden (1976), werkt hij die gedachte uit. Canetti verlangt van de schrijver dat hij zich opstelt als de hoeder van de gedaanteverander ngen. Voor hem is de gave tot gedaanteverandering het
`meest wezenlijke en meest raadselachtige aspect van de mens'.
De schrijver als hoeder van de gedaanteveranderingen moet in zijn
tweeledige betekenis worden begrepen. De schrijver dient zich de
literaire nalatenschap, die rijk is aan gedaanteveranderingen, toe te
eigenen. Bovendien dient de schrijver de gave van de gedaanteverandering in p raktijk te brengen. Canetti heeft het hier niet over hoe dit
alles zijn neerslag krijgt in het werk van de schrijver. Dat is iets voor
de criticus en de literatuuronderzoeker. Hij hee ft het over de houding
van de schrijver, de wijze waarop hij in het leven staat, zijn ervaringen
opslaat. Schrijvers zouden `de toegang tussen de mensen moeten
openhouden. Zij zouden in staat moeten zijn om tot een ieder te worden, ook tot de kleinste, de naïefste, de meest machteloze. Hun verlangen naar de ervaring van anderen van binnenuit zou nooit bepaald
mogen zijn door de oogmerken waaruit ons normale, zogezegde officiële leven bestaat: dit verlangen zou volkomen verstoken moeten
zijn van succesbejag of geldingsdrang, het zou een op zichzelf staande
hartstocht moeten zijn, en wel de hartsocht van de gedaanteverandering.'
Alleen op deze wijze is volgens Canetti de schrijver in staat een verhaal te schrijven met een mythische lading, een verhaal waarvan je na
lezing zegt: ja, zo is het, zo moet het zijn. Want het wezenlijke van de
mythe bestaat in de daarin volvoerde gedaanteveranderingen.
De schrijver die in de huid van een ander kruipt, verwijdert zich van
de vraag naar het eigen ik, verwijdert zich van therapie, Riagg en egopromotie, en probeert juist de raadsels van het menselijke gedrag te
to verwoorden en te verbeelden.
Onlangs merkte Kees Fens in zijn rubriek in de Volkskrant (juni 1998)
op dat veel van de Nederlandse poëzie die de laatste jaren verschijnt,

zo weinig beeldend is. Hij parafraseerde Vestdijk, die de plastiek centraal stelde in de poëzie. `Het beeld is de kern. Hij [Vestdijk – AP]
geeft toe dat plastiek vooral bij jonge dichters voorkomt; de beschouwende poëzie is die van de ouderdom.' Volgens Fens heeft bij veel
jonge dichters de beschouwing de plasticiteit verdrongen. `Men peilt
zichzelf, maar zelden zichzelf in een ander.'
Wat hebben de schrijfsters van nu ons te bieden? Hoe steken ze aloude verhalen in een nieuw, eigentijds jasje. Hoe lang duurt een kus in
de jaren negentig, en hoe lang duurde die dertig jaar geleden? Hoe
bewegen de personages zich door de wereld? Zijn ze open of juist angstig en besmuikt? Zijn ze opstandig (een plus), ironisch (een min) of
melancholiek (een plusmin)? Tegen welke autoriteit wordt er gestreden?
Er is een waslijst van vragen op te stellen, maar waar ik altijd weer naar
op zoek ben – bij elk verhaal of gedicht dat ik lees – dat is het moment
van ontroering of hilariteit, dat steeds opnieuw kan opduiken, dat
altijd zal blijven komen en dat maakt dat een beetje lezer altijd
nieuwsgierig blijft. Zoals Jan Mulder het mooi formuleerde in Villa
BvD tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in Frankrijk, toen
hij het had over de Franse ster Zinedine Zidane: `Voetbal is een oud
spel, het kan helemaal niet worden vernieuwd, het gaat altijd weer om
die ene speler die het spel maakt, de Spielmacher.' Zo is het ook bij de
literatuur. Een schrijver van nu is een schrijver van deze tijd, maar
waar het om gaat is dat er teksten worden geschreven waar we niet
omheen kunnen, dat er beelden worden opgeroepen die in onze herinnering blijven.
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De tram die kwam aanrijden was vol. Ik besloot te gaan lopen, liep vlak achter twee
vrouwen met paraplu's aan. De naar elkaar toegedraaide stand van hun wangen,
nekken, ruggen zelfs, liet zien dat ze hun gesprek belangrijk vonden. Er lag een
grote plas op de stoep. De ene vrouw, al veilig aan de overkant, keerde zich om en zei
tegen haar vriendin 'een mens is niet van marsepein'. De ander knikte nadat ze de
oceaan overgestoken was. Met even driftige haktikken liepen ze verder. Ik keek ze
na. Van marsepein kon je alles maken. Varkentjes, auto's, spaarpotten, fruit. Zelfs
van één stukje marsepein kon je alles maken. Als je met een varken begon kon je daar

Pam Emmerik

13

J

Dima had me op mijn werk gebeld om te zeggen dat ze een verrassing voor me had.
Ik keek om me heen, haar kamer zag er voor de verandering redelijk schoon en opgeruimd uit, behalve het bed, dat een wanorde was van beddengoed, kleding, kranten, een volle asbak op een hoofdkussen, wikkels van chocoladerepen, verdorde
rozen. 'Is dat nou niet lastig, die rozen in je bed?' vroeg ik. Ze wierp een blik op het
bed, die je bijna deed geloven dat ze die rozen niet eerder had opgemerkt.
De deur naar de keuken, die meestal openstond, was gesloten. Mijn cadeau stond
vast in de keuken. Misschien had Dima iets op straat gevonden en dat opgeknapt.
Dat deed ze wel vaker. Ik hoopte dat het een nachtkastje zou zijn. Ik was pas verhuisd
en had een nachtkastje nodig.
De keukendeur klemde nogal zodat ik er een ruk aan moest geven voor ze open-

een politieagent van boetseren, die omtoveren tot salami die in een kerstengeltje
veranderde dat vervolgens weer een banaan werd. Mensen waren niet van marsepein. Ze konden zichzelf niet zomaar in een winterwortel, sleutelbos, schaakstuk
veranderen.
Toen ik het kantoortje binnenkwam ging de telefoon over. Met een beleefd 'Van
Goghmuseum, u spreekt met de informatieservice' nam ik op.

4
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zwaaide. Aan de keukentafel zat een zwarte man die toen hij opgestaan was mij de
grootste neger leek die ik ooit had gezien. Hij stak zijn hand, die van een reus, naar
me uit.
'Hello, Fm Solomon.'
F am Frances,' zei ik en gaf hem een hand. Dima straalde. 'Hoe vind je hem?'
'Groot,' antwoordde ik en probeerde me Solomon voor te stellen als nachtkastje.
Het lukte me niet dat beeld lang vast te houden. Dima zei dat Solomon een politieke
vluchteling was, maar dat hij geen verblijfsvergunning had gekregen. Hij was gemarteld, voegde ze er aan toe. Ze hoopte dat Solomon een poosje bij mij op zolder
zou kunnen wonen. Ik wierp tegen dat je iemand toch niet zomaar op zijn woord
kon geloven als hij zei dat hij gemarteld was. Dima keek me aan. Ik kende die blik
maar al te goed.
Hij betekende: denk je soms dat ik uit mijn nek sta te kletsen?
Hij betekende: dit had ik niet van jou verwacht.
Hij betekende vooral: nu heb je er zelf om gevraagd.
Ze vroeg Solomon zich uit te kleden. Ik deed alsof het mij niet aanging. Hij stond op
en begon de knopen van zijn overhemd los te maken. Hij droeg een roze katoenen
overhemd waarvan de kraag doorgesleten was. Zorgvuldig hing hij het over een
!5

stoel. Hij bukte zich om zijn schoenveters los te maken. Trok zijn schoenen uit, zijn
sokken, zijn hemd. Terwijl hij zijn broekriem losgespte keek ik strak naar een affiche
tegen - waartegen eigenlijk? - dat achter hem hing.
Solomon was klaar. Op een klein wit onderbroekje na stond hij naakt voor ons.
Dima knipte de lamp boven de tafel aan. Het felle licht viel over zijn lichaam.
Ik heb een keer een documentaire gezien over Josephine Baker, de grootste revuester van de Folies-Bergère. Door de Parijzenaars werd zij, met haar vrolijke uitstraling en ledematen zwart als ebbenhout, als de personificatie van het zwarte ras
gezien. Ze was, dansend in een bananenrokje, eerder de belichaming van een idee
dan dat ze zich als individu kon manifesteren. Het was een beetje een intellectuele
documentaire. Maar die ledematen zwart als ebbenhout waren me bijgebleven. Als
je zegt dat iemand zo zwart is als ebbenhout dan gaat het natuurlijk in de eerste
plaats om dat zwart als. Toch speelt dat ebbenhout ook een rol. Je vergelijkt een
mens met een boom. En hoewel het voor de hand leek te liggen om iemand van
Solomons postuur met een boom te vergelijken, schoot het voor wat ik zag te kort.
Lenige boom.
Zwart als ebbenhout.
Standbeeld uit Afrika.
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We liepen door de stille stad naar huis. Het motregende en het asfalt glom in het
licht van de straatlantaarns. Net als in films, al waren er misschien al straten waarvan
het asfalt het licht van de straatlantaarns weerspiegelde voordat iemand het op film
vastlegde. Maar sindsdien glimt asfalt zoals asfalt in een film glimt en niet zoals asfalt in werkelijkheid glimt. Ik heb me zelfs weieens afgevraagd of het begrip film noir
soms afstamt van dat glanzende asfalt.
Solomon paste het tempo van zijn voetstappen aan de mijne aan. In stilte vervloekte
ik Dima. Nu zat ik opgescheept met een man van wie ik nauwelijks iets wist. Wat als
hij me thuis, in mijn eigen bed verkrachtte? Dan zou iedereen zeggen dat het mijn
eigen schuld was. Solomon leek aardig. Zijn ogen stonden goed. Maar dat was een
eerste indruk. Kon je wel op eerste indrukken afgaan? Volgens Dima moest je altijd

Ik zag een man wiens lichaam, armen, benen, hals, borst, rug overdekt waren met
witte wormpjes, die bij nader inzien littekens bleken te zijn, dichtgegroeid met wild
vlees. Onwaarschijnlijk dat iemand die littekens met een mes had veroorzaakt. Het
was eerder alsof ze met een guts waren uitgediept. Als ik niet beter wist zou ik gezegd hebben dat iemand geprobeerd had om van Solomon een ebbenhouten nachtkastje te maken, ingelegd met ivoor.

!7

je intuïtie volgen, anders zou je ontzettend veel dingen in het leven mislopen. Ik bedacht dat ik het niet erg zou vinden om een verkrachting mis te lopen. En ik wist nog
wel veel meer dingen te bedenken die ik niet zou missen als ik ze nooit zou meemaken. Nijdig stampte ik in een plas. Solomon keek me verschrikt aan. 'Ifs nothing,' zei
ik tegen hem. Hij leek niet helemaal overtuigd. 'Ifs nothing,' herhaalde ik nog maar
eens. Ook om mezelf gerust te stellen.
Thuis zette ik thee. De poes sprong op de keukentafel. Solomon aaide haar met zijn
reuzenhand. Ze ging op haar rug liggen spinnen. 'She likesyou,' zei ik om hem op zijn
gemak te stellen. Hij antwoordde dat katten, omdat ze er zo van houden over hun
buik geaaid te worden, eigenlijk twee buiken zouden moeten hebben. Zelf had hij
als kind een kat gehad die Claudius heette. Ik liet Solomon foto's zien van alle katten
die van mij waren geweest.
Daarna zong hij een liedje. Hij had een zuivere, verrassend hoge stem. Hij legde uit
dat het een kinderliedje was over een heel luie kat die alsmaar dikker werd. Met gesloten ogen zong hij het ene lied na het andere. Een lied ging over vrouwen die met
een trucje hun man om de tuin leidden om met hun minnaars te gaan dansen. Een
ander over een overstroming waarna er zeemeerminnen op het land achterbleven.
Het laatste lied, dat heel lang duurde, vond ik het mooist. Het klonk afwisselend
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Fragment uit de roman Vorst op aarde (voorlopige titel, naar een gedicht van Emily Dickinson)

vrolijk en melancholiek en je kon nauwelijks zeggen waar het vrolijke stuk ophield
en het melancholieke begon, maar dat was juist het mooie eraan. Solomon vertaalde
het voor me in het Engels. Het ging over een reiziger: 'Are you just passing by or intentionally coming to visit us? Thousand lovely welcomes! You are forever our light in the
darkness... Thousand lovely welcomes! Kindly you came to us while previously you never bothered... Thousand lovely welcomes!' Elke tweede regel was steeds dat Thousand lovely
welcomes. Dat ging eindeloos zo door. Solomon zei dat het lied The Visitor heette. Ik
bedacht dat ze het beter honderdduizend keer welkom hadden kunnen noemen.
Op de bank in de huiskamer maakte ik een bed voor Solomon op. Voordat ik het
licht uitdeed liet hij me een foto zien. Van een mens, niet van een kat. Het was een
foto van een oude vrouw over wier gezicht slijtagenaden liepen, alsof de foto dubbelgevouwen had gezeten in de broekzak van iemand die ermee was gaan zwemmen. Solomon zei dat het zijn moeder was. Op het asfalt van zijn wang glom een
traan. In het donker vroeg hij me hoe je Hfs nothing' in het Nederlands zei. 'Het is
niets,' zei ik. 'Het is niets,' herhaalde hij slaperig.

J
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Illustratie: Chaja Polak

Najoua Bijjir

DE MOOISTE BRUID VAN TETOUAN
Van de wangen van de alm moddert het tranen, ze spoeden zich naar
de straten van Tetouan, waar de oude marktlieden met hen meelopen, in het ritme van de morgenstond, naar het centrum van de stad.
Een regen, licht als dauw, druppelt van hun paraplu-vormige rieten
hoeden, met wol opgesierd in de drie primaire kleuren die de ochtend verlichten.
Ruh-loos staat Lourdes aan het raamkozijn met glazige honingogen
naar de grijze massa wolken te kijken die langzaam maar zeker de alm
aan het zicht onttrekt. Haar borst opent zich wijd voor de overweldigend grote hoeveelheid lucht, die haar neus doet jeuken. En haar
hart. Aarzelend trekt zij een blaadje van het sappige loof van de plant
op het kozijn en legt het in haar hongerige handpalm. Een hieraan tegengestelde beweging maakt de winterse wind, die langs de helling
opwaarts voert als een met liederen bevlogen, verleidelijke litanie.
De kou maakt haar grillig. Ze trekt de warme grijze legerdeken over
haar hoofd. Vandaag zal zij met moeder, zoals afgesproken, naar de
muzikanten gaan, om hen uit te nodigen voor haar bruilo ft . Daarna
zal zij bij Abdess'lam haar witte kaftan passen, deze lente nog moet hij
het zware gouddraad erdoorheen naaien.
`Neem de tijd, liefste van mijn hart,' zegt moeder en kust haar pal op
het midden van haar voorhoofd. `Het is niet erg als je het vandaag
niet afkrijgt.' Ze legt Outmans schooltas op zijn donkerblauwe colbert.
Lourdes heeft het idee dat de wallen onder haar ogen er zo langzamerhand geel moeten uitzien. Met open mond kijkt ze moeder aan
en slurpt van haar gloeiendhete thee, druppeltje voor druppeltje genietend van het aroma. Ze voelt zich traag en slaperig, ze vlijt zich
tegen de bank, trekt een stuk van het oliebrood, schuift het langs het
klompje boter dat moeder bereid heeft van verse melk en nu voor 21
haar klaarstaat.
`Ik kom je vanmiddag ophalen,' zegt moeder. Ze wikkelt de hoofdN

doek rond haar roze djelaba en stopt drie grote vleesmessen in de
witte doek die zij op haar rug draagt als was het een pasgeborene.
Zonder haar honger en dorst gestild te hebben springt Lourdes overeind en rent naar de keuken. Haar plicht roept. Dit keer geen naalden
die haar huid bestoken als vrijkomende adrenaline, zoals moeder anders zo vaak het limbo van haar wensen met bliksemflitsen bekrachtigt.
Het zal wel niet lang meer duren. Lourdes zit aan de keukentafel en
kijkt reikhalzend uit naar haar jurk. Zo wit... Nog even en Tetouans
mooiste bruid zal zich vertonen in de bloemende, liefderijke geuren
van de lente. Ze ruikt de frisheid van het aankomende seizoen al,
wanneer de almen zich in al hun roestbruine pracht zullen openbaren, gehuld in een mantel van bloemen, met aan haar voeten een
kudde gretige grazers, dicht bij het nog koude, winterse bronwater
van Boughnen... Straks zal zij de passionate van Zein'din zijn, zullen
zij elkaar verrijken met de bruisende, exotische golven van hun beider halfzee, elkaar belichten met hun ingeboren zonnevonken, zich
spiegelen in elkaars maangezicht...
D ag,
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Cleopatra!' Het is Chadija, die voorzichtig door de deuropening schuifelt – voor zich uit draagt ze een schaal met een chiliade
handgemaakte koekjes. Ze glimlacht de aanstaande bruid toe, en
gluurt naar het wit-geschminkt gelaat.
Chadija gaat stijfjes op een stoel zitten, met haar handen in haar
schoot.
Lourdes trekt nerveus haar lippen in de plooi. Er komt een piepend
geluid uit haar strot, dat zich ongewild naar haar paarlemoeren lippen heeft bewogen. `W-wat doe jij hier? Ga weg, Chadija! Je weet
toch dat het ongeluk brengt om een bruid te zien als jong meisje...?'
De ziana schudt haar hoofd. Ze is een pygmee, met kort zwart haar en
donkere ogen zo klein als kikkererwten, gekleed in een zwarte jurk
2 met witte franjes – net als de Spanjaarden dragen als ze in rouw zijn –
en ze heeft het zwarte potlood in de aanslag om Lourdes' ogen van
een duister omtrekje te voorzien.

`Oeps!' is alles wat Chadija weet uit te brengen. En haar haren verdwijnen in de richting van de woonkamer, waar het getrommel vandaan komt.
`Nee, jonge meisjes horen op de n'bita te zijn, niet op de dhor. Vroeger
zou dit nooit gebeurd zijn, toen deed men zoiets niet! Ach, ach, waar
blijft de tijd...' tettert de ziana in de oren van Cleopatra.
Ze sluit zich af van het gekwaak van de pygmee, tot het niet meer dan
een ruis is waaruit de woorden als golven opdoemen: `...en nu je
hoofd buigen, voorzichtig, ja, zo...'
De ziana legt haar hand op de geelkoperen bruidskroon en drapeert
tientallen pastelkleurige zoutwaterparels op haar hoofd. `Dus je
vader is slager?' Het kleine vrouwtje neemt de kamer kritisch in zich
op.
Lourdes knikt.
`En je man in het buitenland... toe maar! Ik zal je straks begeleiden.
Houd je ogen omlaag gericht en draai je tong naar achteren - tegen
het boze oog...'
Lourdes staat stram overeind. Achter haar stoel bevindt zich ergens
de ziana. Ze is overladen met sier, topzwaar geworden, ze wankelt op
haar hoge hakken. En wat ze ook probeert, haar tong weigert haar te
gehoorzamen en wil zich niet naar achter omkrullen.
`Ben je er klaar voor?' De ziana heeft haar handen al aan de deurknop
Lourdes sluit haar ogen en haalt diep adem. Haar met henna-patronen opgeluisterde en tot vuisten gebalde handen omknellen twee
goudkleurige zakdoekjes.
Honderden schoenen, overal om haar heen, en een walm van drukte
– zagroetet, schelle geluiden en het slaan op de bendir dat het lawaai
versterkt. Bezweet helpt de ziana haar de met een kussen opgehoogde
bank op. Ze is zwaar omsluierd met het met gouddraad bewerkte N
o
laken. Aan weerszijden van haar staan twee ballerina's – Chadija's
beide in het blauw gestoffeerde zusjes, elk met een gigantisch lange 2 3
brandende kaars in hun handen geklemd. W
Plotseling heerst er een huiveringwekkende stilte. Lourdes voelt
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overal ogen en handen op het moment dat de fotograaf haar vereeuwigt. De flits is oogverblindend. Wat hebben die mensen wel niet
uitgegeven!' hoort ze ergens achter haar fluisteren. Ze rolt haar tong
naar achteren. Haar buik krampt als nooit tevoren, het lijkt wel of
haar baarmoeder omlaagzakt, het pijnlijke gevoel onder in haar rug
verlamt haar.
Ze perst alle kracht die er in haar is in haar benen om overeind te
komen en voelt hoe de ziana haar weer bruut omlaagtrekt. Het lawaai
dat de dansende dames maken, de muziek en de zagroetet slaan bij
haar naar binnen als een laaiend vuur.
`Kijk niet zo,' bitst de ziana haar toe, `trek je mond niet zo scheef!' Ze
port haar in de rug en loopt achter haar aan.
Chadija staat haar in de deuropening op te wachten. Lourdes slaagt
er ternauwernood in om zich aan haar jurk vast te haken en haar mee
te sleuren de kamer in.
`Raai!' Met een kilo parels op haar borst en een topzware trofee op
haar hoofd staat zij daar haar buik vast te houden, de zakdoekjes nog
altijd in haar handen geklemd. `Vlug, vlug!' schreeuwt ze tegen
Chadija en sjort haar jurk omhoog. `Ik geloof dat ik ongesteld ben!'
Ze laat zich op de stoel zakken, haar rug tegen de leuning en haar
naakte benen op de zetel.
`Wàt?! Gefeliciteerd!'
`Nee, nee! Ik kàn niet meer!' Ze klapt voorover, haar handen op haar
buik, en zakt weg in zwarte lethargie. `Welkom bij de club,' hoort ze
Chadija nog zeggen...

`...hier, daar knap je van op...' Chadija's stem. Een geur van melk. Als
ze haar ogen opslaat, kijkt ze in het gezicht van Chadija, die haar een
glas tegen de lippen drukt.
Waar is moeder...?'
2 4 `In de keuken, denk ik. Ik zal je wel helpen met opknappen. Over een
uur komt Zein'din je halen. Oei, straks zul je zijn familie zien! Je kent
ze niet, hè?'

Lourdes legt haar hoofd zachtjes op het kussen. Het bed van haar ouders. Ze stelt zich voor dat ze `gewoon' op haar bed ligt, net als anders. Er is niets aan de hand.
Chadija strijkt met een fijne kam langs haar opgestoken haar.
`Ik ben moe, Chadija,' fluistert ze, terwijl haar vriendin haar uitgelopen oogpotlood wegveegt met een grijze zakdoek.
`Kijk eens naar boven.'
Ze knippert met haar ogen. Chadija brengt het lijntje eromheen opnieuw aan.
`Ben je bang? Hoeft niet, hoor. Zein'din lijkt me een tedere man. Hij
zal je geen pijn doen, straks.' Chadija's warme handen knijpen het
akelige gevoel weg, het verschrikte appelzaadje dat gevangenzit in
zijn benauwende korst en rijp is om gezaaid te worden.
`Ik ben ongesteld.'
`Gelukkig maar...' Chadija streelt haar over haar buik. `Kom overeind, dan zal ikje opsmukken.'
De muzikanten beginnen te spelen precies op het moment dat de
vrouwen hun zagroetet laten horen en de bruid binnentreedt. In de
rommelige maar rustige woonkamer, met overal sporen van koekkruimels, te midden van de menigte, zitten drie oudere vrouwen met
tomaatrode blotebillengezichten op de bank, naast Zein'din, die gekleed is in een witte met zijde bewerkte djelaba. De vrouwen zijn in
het grijs en hebben een paarse shawl om hun hoofd. Op de tafel staat
de he'dia, versierd met feestelijke bloemen, goud, met zilveren franje.
In Zein'dins handen rust een groot bouquet orchideeën, dat hij zijn
bruid overhandigt terwijl hij haar een begeerlijke zoen op het voorhoofd drukt.
In de deuropening ziet ze moeder staan, naast vader en de tweeling.
Vader heeft haar rechterhand gepakt en strijkt die nu langs zijn inge- N
slikte gelaat. Hij kust haar vingers, het contrast verzachtend, en loopt o
naar buiten met Outman en Najib. De tweeling kijkt haar bewonde- 2 5
rend aan, alsof ze een wildvreemde is.
W
Moeder staat tegen de muur geleund, haar hoofddoek tegen de ogen
N
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gedrukt. Zwaar zuchtend gooit ze haar ontroering naar buiten.
Lourdes durft haar moeder niet meer los te laten als zij haar begeleidt
naar de bouzsja, omstuwd door een dansende en juichende menigte
die tot het vroege ochtendgebed is opgebleven. Een stel potige kerels
hijst, een beetje uit balans, op de maat van de muziek de bouzsja omhoog, als zij heeft plaatsgenomen op het naakte, kille zitje. Angstig
leunt ze achterover en klemt zich aan de leuning vast terwijl de mannen haar naar beneden dragen, naar de moskee, om Allah te vragen
hen te zegenen. De jongens, die zich uitbundig vermaken, zwaaien
haar voor de ingang van de moskee hoog de lucht in, terwijl de meisjes een luidruchtig zegenliedje zingen en in hun handen klappen, die
Lourdes in het pikkedonker niet kan zien. Welkom bij de club.
Fragment uit

Requiem in Tetouan

VERKLARENDE WOORDENLIJST

bendir – platte trom
bouzsja – draagstoel, ook: laatste dag van de bruiloft
dhor – (trad ) feestavond voor de (getrouwde)
vrouwen
he'dia - dienblad met daarop het cadeau van de
bruidegom aan de bruid
n'bita - (trad.) feestavond voor de meisjes
ruh – ziel, adem, 'ruh-loos': lethargisch, in een
soort vacuum verkerend
zagroetet – hoge woordloze vrouwenzang, waarbij
de tong snel horizontaal heen en weer bewogen
wordt
ziana – begeleidster van de bruid bij het opmaken
en aankleden, die meestal heel veel geld vraagt
voor haar arbeid

Sabine van den Berg

SPIEGELS
Hij legt het badpak op zijn bed.
Met lange halen strijkt hij de stof glad. Het is niet helemaal nieuw
meer, hier en daar zitten lusjes die de fijne gebreide stof een beetje samentrekken. Heeft Greta in de duinen gerend langs doorntakken?
Of moest ze misschien plassen tussen braamstruiken? Hij keert het
pak om. Daar waar haar billen gevangen hebben gezeten, is de stof
ruw en doffer van kleur.
Johan ziet zijn zus op een rots zitten, steunend op haar armen, met
haar benen boven de golven. Als een zeester klauwen haar dunne vingers zich vast aan de rots. Traag maar gespannen, dat ziet hij aan de
pezige wreef, steekt ze een voet uit naar het water. Geeft hij haar nu
een zet dan verliest ze haar evenwicht en valt ze in zee. De wervels van
haar ruggengraat steken kwetsbaar onder de rode stof van haar badpak omhoog. Heeft hij haar ooit zien zwemmen? Is haar melkwitte
huid ooit van kleur veranderd? De huid die afsteekt bij het badpak,
dat eigenlijk veel te vrolijk is voor haar – zo frivool is ze immers niet.
Nee, hij kan zich niet herinneren dat hij zijn zus door de duinen heeft
zien rennen of zien spetteren in zee. In plaats daarvan ziet hij haar
naar hem opkijken. Haar ogen knijpen samen tegen het felle zonlicht, haar witte gezicht vertrekt zich tot een grijns. Gejaagd krabbelt
ze op. Ze duwt hem opzij en schiet weg, gebogen, haar armen voor
haar borst geslagen, de schaduw in.
Vanmorgen kreeg hij het plan. Hij hielp zijn moeder de was binnenhalen. Dat deed hij wel vaker, maar dit keer kiende hij het zo uit dat
hij de was van de achterste lijn haalde, de lijn met het zuurtjesrode
badpak van Greta. Hij kneep de wasknijpers open. Zijn handen
waren koud en vochtig. Vlug propte hij het kledingstuk onder zijn
trui en haalde de rest van het wasgoed van de lijn.
Heel voorzichtig volgen zijn vingers de naden in de stof. Ze eindigen
bij de plaats waar ruimte is voor haar borsten. Zijn hand verdwijnt in
het badpak, de coupenaden passen precies om zijn vuist. Met zijn andere hand trekt hij zacht aan het bandje waardoor de stof zich spant.

In de la van de kast in de hal liggen ze, weet hij. Ze speelt er niet vaak
meer mee, dus ze zal ze niet missen. Even voelt hij paniek als hij de
zware houten la opentrekt en ze niet meteen ziet liggen. Na wat gegraai tussen mutsen, dassen en een springtouw dat alles aan elkaar
lijkt te hebben geknoopt, vindt hij de twee ballen in een hoek.
De gordijnen zijn open zodat de maan naar binnen kan schijnen.
Tegen de zijkant van het bed staat een grote verweerde spiegel, waarin hij zichzelf in volle lengte kan zien als hij ervoor staat.
Naakt. Hij stapt in het badpak dat nu, in het donker, grijs lijkt. Hij
hijst het op tot zijn dijen. Voordat hij het verder omhoogtrekt, buigt
hij een beetje door zijn knieën en grijpt achterlangs tussen zijn benen
door naar het puntje van zijn piemel. Hij trekt hem naar achteren en
sluit zijn benen. Even blijft hij zo staan met samengeknepen billen.
Hij wrijft over de dunne blonde haartjes die onder aan zijn buik
groeien, op het driehoekje tussen zijn benen. Hij trekt het badpak
verder omhoog en slaat de bandjes over zijn schouders. Als laatste laat
hij de kaatsenballen door de halsopening naar binnen glijden. Johan
duwt ze op hun plaats. Het badpak van Greta rekt en krimpt precies
waar het moet. Hij bekijkt het resultaat lang en aandachtig in de spiegel, van voren, van opzij en met opgeheven borst.
`Vrouwen kunnen wel nadenken,
maar op een gegeven moment is het toch te vermoeiend voor ze,' zegt
haar vader. Hij legt de krant op zijn schoot. Zijn gezicht heeft een
milde, ja, zelfs vergevensgezinde uitdrukking.
Het patroon van haar jurk bestaat uit gestileerde enkele bloemen die
met elkaar verbonden zijn door wijnrankachtige guirlandes. Als bij
een doolhof volgt ze een van de slingerpaden en probeert een uitweg
te vinden naar de zoom, naar het open veld. Ze voelt hoe hij haar, zijn
dochter, observeert. De stof trekt ze over haar knieën, want hij kijkt
naar haar benen.
`Antoinette.' Zijn stem klinkt vriendelijk maar daardoor niet minder
gebiedend.
Ze kijkt op. Ze moet opkijken, omdat het moet, omdat dit haar vader

is, de man uit wiens zaad ze is geboren. Daarom kijkt ze op, omdat Hij
haar naam zegt en haar recht in de ogen wil zien, in haar ogen wil kijken, die Hij als de Zijne ziet.
Wat ze ziet is een goedkeurende blik, een blik die ze kent omdat Hij
die een enkele keer voor haar moeder overheeft of, soms, voor een
andere vrouw.
`Ik ben een gelukkig man met zo'n beeldschone dochter,' zegt Hij en
glimlacht naar haar.
Ze kan zijn lach niet langer beantwoorden. Niet meer. Langzaam
staat ze op, strijkt haar jurk glad. Met een lichaam dat niet het hare
lijkt, loopt ze naar de boekenkast waarnaast haar vader in zijn fauteuil
zit. In het licht van de schemerlamp is zijn gezicht bleek, ziekelijk
bijna. Ja, naast de Kast met Kennis is hij zwak. Heel zwak. Ze legt haar
handen rond de staanders.
De stellage staat los van de muur, hij is hoog en topzwaar. Ze staat
wijdbeens. Met alle kracht die ze in zich heeft, trekt ze de kast naar
voren. Het rek wankelt, tolt op zijn poten, nog eens rukt ze, hangt ze,
en voelt met stille triomf hoe haar gewicht het gevaarte uit zijn evenwicht brengt. Ze laat los en springt opzij. Kijkt toe hoe de kast van de
muur loskomt en valt.
`Antoinette?' Zijn stem klinkt schril. Boeken van de bovenste planken
vallen het eerst, duikelen voorover met fladderende bladzijden en
klapperende kaften. Ze raken de schemerlamp en stuiteren met doffe
klappen op de grond. Ze butsen zijn schedel. Hij slaat zijn armen om
zijn hoofd en brengt een geluid voort dat ze achteraf zal omschrijven
als een hoog vrouwelijk gejammer, vol onbegrip. En zij kijkt. En zij
hoort. Tevreden ervaart ze in zijn totale omvang de klap van het
neerkomen, het hout dat versplintert, de stoel die verpulvert en haar
vader die jankt.
Met een sponsje verdeelt ze de
vloeibare make-up over haar wangen, kin en hals. Soms glijdt het
3o sponsje niet over haar huid, maar blijft het haken achter stoppels die
hardnekkig terug blijven komen. Het geeft een raspend geluid. Een
geluid waar ze verdrietig van wordt, dat haar ook boos maakt soms.

Illustraties. Sabine van den Berg

Joan haakt haar bh vast. Echte borsten, hee ft ze. Maar geen gevoel in
de tepels.
`Ik heb last van verschillende persoonlijkheden,' vertelde ze Mirna
gisteren. `Als ik bij de garage kom voor mijn auto, heb ik de neiging
om die jongens daar schuine moppen te vertellen en schunnige opmerkingen te maken over al die geile wijven aan de muur. Ik schrik als
een monteur van onder een auto zegt dat hij mijn slipje kan zien, ik
schrik als mannen naar me fluiten of met hoge stemmen gaan praten.
Achteraf moet ik erom huilen. Zo kinderachtig vind ik dat van mezelf, een grote jongen huilt toch niet?'
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`Je draagt nooit meer een rok,'
heeft haar moeder gezegd. Moet ze zich kleden in een kledingstuk
waarin alleen kleine dribbelpasjes zijn toegestaan, moet ze lopen op
hooggehakt schoeisel dat haar hulpeloos doet strompelen, moet ze
haar gezicht beschilderen waardoor haar ogen groter en dus naïever
lijken, moet ze zichzelf besprenkelen met een geur die niet de hare is
en volgens biologen gerelateerd kan worden aan een lucht van
vruchtbaarheid – moet ze zich verkleden als vrouw?
Een dergelijke aanpassing zou betekenen dat ze bakzeil haalde.
`Ik wil niet behagen,' hee ft ze afgemeten geantwoord.
Waarom niet, denkt ze nu. Sinds die vraag van haar moeder was er
steeds een stemmetje dat vroeg waarom ze de helft van de bevolking
jarenlang had genegeerd. Waarom ze door sommige mensen, toevallig allemaal van het mannelijk geslacht, heen keek als ze op straat liep.
Goed, ze ontweek ze nog net, alsof het bomen waren, maar veel meer
betekenden ze niet. Al die jaren.
Had ze niet liever gefluisterd dan geschreeuwd? Was ze niet liever
gestreeld dan geschopt, al die jaren?
Twan wil een man, zeurt het in haar hoofd. Ook zij – of moest ze denken: zelfs zij – werd tegenwoordig week bij het zien van een man met
een kinderzitje achterop zijn fiets.

Marion Vredeling

INTERPASSIEF
`Ik schaam me een beetje om te zeggen dat ik al vijftien jaar voor dezelfde firma werk,' bekent de Belg me. We zitten bezweet naast onze
bagage en zuigen door een rietje cola uit een kartonnen beker. In een
pijlsnelle boot, een Lancha, ben ik met deze Belgische jongen, die ik
in het vliegtuig heb ontmoet, aangekomen op Isla Mujeres. De Belg
gaat op dit Mexicaanse eiland een korte vakantie vieren en ik begin er
een reis om materiaal voor een nieuw boek te verzamelen. De snelle
Lancha was peperduur, maar ik had het ervoor over; ik was gelukkig
op deze boot omdat er ook een mooie man meevoer die een gigantisch grote krab en een gitaar op schoot had.
De Belg neemt zijn intrek in een hotel waar ik niet wil wonen; er
hangt in de patio een beklemmende `reizigers-informeren-reizigerssfeer'. Ik verkies Hotel Caracol vanwege de verlichting. Tegen het
plafond zijn grote levensechte zeesterren geplakt. Een fitting waarin
een gloeilamp is gedraaid, doorboort het hart van de ster. De gloeilampen verspreiden geel licht over het sleutelrek en het bureautje van
de señora die bij de receptie zit. De vrouw is bijna blind. Als ik haar
om een kamer vraag, pakt zij een papiertje waarop levensgrote getallen staan die ze met heel veel blauwe ballpointinkt een flinke dikte
heeft gegeven. Nog moet zij het papiertje met de getallen vlak voor
haar dikke brillenglazen houden en spelt ze de cijfers met tot spleetjes
toegeknepen ogen. Op de tast voelt zij of de sleutels van de kamers in
het sleutelkastje hangen
Ik krijg kamer 16.
Het lukt me niet om de slaap te vatten. Midden in de Mexicaanse
nacht zet ik een stoel op de galerij. Daar is het goed sigaretten roken;
de zee is er hoorbaar op schelpsterkte. Vanaf de galerij kijk ik uit over
de daken. Als ik mijn sigaret aansteek, gaan op het dak tegenover mij
twee groene lichtjes gloeien. Een kat. Met z'n voorpootjes steunt het
beest tegen een gemetselde schoorsteen. De kat reikt steeds hoger
met de voorpoten en krabt met z'n nagels over het metselwerk. Hij

heeft een heel lang, mager lichaam en grote oren. De kat kijkt naar
mij en ik kijk naar hem. In het donker lijkt het beest met z'n oplichtende ogen op een nachtvogel. Een uil en een kat lijken op elkaar,
zeggen ze hier. Een uil is niets anders dan een oude kat die vleugels
heeft gekregen. Maar als het beest eenmaal kan vliegen, moet je ervoor oppassen. Want een uil die vlakbij je huis neerstrijkt en begint te
roepen, kondigt ongeluk aan. Een uil eet het vlees van de doden die
niet helemaal goed zijn begraven en pikt hen de haren van het hoofd.
Daarom is een uil niet te vertrouwen. De inborst van een kat is daarentegen goed. Als een kat overdagje pad kruist, betekent dat geluk.
Nu is het nacht, dus zal ik volgens de Mexicanen geen winst kunnen
halen uit mijn ontmoeting met de kat.
Om kwart voor zes komt de zon op. Een partij donkergrijze wolkjes
die boven de horizon hangt, versplintert de rijzende bol in roodgloeiende bewegende scherven.
Als ik zie hoe snel die gloeiende schijf hier rijst, kan ik me voorstellen
dat je gelooft dat er achter de horizon iemand woont die deze cirkel
omhoog blaast. Iemand met enorm wijde wangen, waar veel lucht in
past en die je te vriend moet houden door hem geschenken te geven.
Acht uur 's morgens is het al heet. Met Mexicaanse muziek ga ik
onder de douche. Jimenez zingt over `amor', `corazon' en `dinero'. Veel
trompetten en huilende violen klinken uit de luidspreker van het radiootje dat zo groot is als een stuk Sunlight-zeep. Waarom is thuis
nergens die mooie muziek te horen die hier overal door geopende
ramen, door daken, door deuren, door vloeren uit bussen en auto's
gratis tot je komt?
Ik zing mee met Jimenez. Het galmt in de douchecel. De douche is
blauw betegeld, net zoals de vloer van de hotelkamer. In de kamer
waaiert een enorme ventilator mijn badhanddoek droog. Voor de
ramen is fijn gaas gespannen tegen de muggen. Er staat een mooi
34 lichtgeel toilettafeltje. Zittend in een lage houten stoel kan je er aan
schrijven. Op de toilettafel staat een bosje kleurige bloemen van
crêpepapier en erboven hangt een ronde rode spiegel. Een grote

schelp met een lamp erin dient als bedlampje boven de twee bedden
waarop vanwege de hitte alleen lakens liggen. De bedden hebben hier
altijd de grootte van een twijfelaar. Het `je weet maar nooit' is zeer
tastbaar in de maat van de slaapkamerameubelementen. Het pronkstuk van de kamer is de grote blauwe wastafel, die een schelpvorm
heeft. Het maakt me gelukkig als ik even de douchecel in ga en de
wastafel bekijk waarop een klein stukje roze zeep ligt. Mijn familie zit
in de sanitairhandel en zo'n wastafel doet me aan hen denken.
Het laatste huis, voordat je het strand bereikt, heeft balustrades die
zijn gemaakt van op elkaar gestapelde betonnen geel-witte zwanen.
Daarna begint het witte, witte zand, waarop onder palmbomen nog
een schaduwrijk cafeetje is gebouwd. Je kunt er bier, limonade, koffie
of kamillethee drinken, en een fiets huren. Tussen de palmbomen
hangen slingers van kleurige plastic vlaggetjes. De houten stoelen
zijn kaarsrecht en staan rond een eigenaardig ontworpen tafel. In het
café hangt tot mijn grote geluk een groene wastafel in de vorm van
een schelp. Een prachtige plek. Ik neem me voor om mijn eerste
dagen op Isla Mujeres vaak naar dit cafeetje te gaan om er wat te lezen
en schrijven. Het stadje kan ik dan altijd nog 's avonds na sluitingstijd
verkennen. Ik voel me hier prettig in de schaduw; de enige onrust
wordt veroorzaakt door mannen die kettingen en ringen van halfedelsteen verkopen. Bloedkoraal, jade, turkoois, tijgeroog.
Wat doe je hier zo in je eentje?' zegt een man in het Engels als ik geen
van zijn sieraden koop.
`Ben je niet bang voor de dood?' vraagt hij vrijmoedig.
Waarschijnlijk niet minder bang dan jij,' antwoord ik.
`Op dit moment ben ik niet bang voor de dood,' zegt hij, `want nu zijn
wij samen.'
De verkoper laat me achter met een raadselachtig spreekwoord: `De
que se lo como el gusano, que se lo coma el humano.'

Een paar dagen later leg ik de uitspraak voor aan de Belg die al vijftien
jaar bij dezelfde firma werkt. Hij heeft me gezocht en bij het strand-

café gevonden en vraagt of hij me in de schaduw gezelschap mag houden.
De Belg zoekt het woord `gusano' op in zijn woordenboek.
` "Gusano" betekent worm,' zegt de Belg.
Waarmee de worm zich voedt, daarmee voedt zich de mens,'
luidt onze eerste vertaalpoging. De Belg kijkt me aarzelend aan. `Zou
worm soms voor "penis" staan? Die dingen zijn vaak symbolisch
hoor!' zegt hij er ferm achteraan.
Ik bekijk de Belg nog eens van top tot teen. Hij moet vooral nog wat
bij die firma blijven werken, denk ik, als ik hem uitnodig om een keer
samen te gaan barbecuen op het strand. In mijn koffer heb ik een kleine opvouwbare barbecue meegenomen.
De Belg vindt het een goed idee. We spreken af voor de volgende
avond. Hij zal de kip kopen. De groenten zijn voor mijn rekening en
ik zal ook het hout sprokkelen. Het is leuk om hout te sprokkelen; het
geeft een zelfstandig gevoel.
`Het sprokkelen zal moeilijk worden,' zegt de Belg. Hij vertelt dat er
op het eiland een groot tekort aan hout bestaat. `Bijna alle palmen
zijn door een vreemde ziekte verdwenen en de rest is nog eens door
een wervelstrom geveld.'
Ik kan niet meepraten over de kaalheid van het eiland want ik ben de
stad nog niet uit geweest. Maar hout weet ik wel te vinden; lopend
langs het strand heb ik rond een omgevallen boomstam een enorme
hoeveelheid afgebroken takken zien liggen. De boom lag op een
stukje braakliggende grond vlak naast een golfplaten bouwseltje. Er
hingen wat lappen voor de deur van het schamele hutje. Toch zag het
er niet naar uit dat er iemand woonde die het hout zou missen als ik
het meenam.
De Belg en ik blijven de hele dag bij het strandcafé. Op het strand
vind ik het schild van een reusachtige krab. Er ligt een bijna vijfeg
centimeter lange voelspriet naast. De krabbenhuid vertoont een re36 gelmatig patroon van abrikooskleurige en blauwpaarse vlekken. De
krab herinnert me aan de mooie man in de Lancha met het schaaldier
en de gitaar op schoot. Ik neem het schild mee en ben van plan om

hem in mijn hotelkamer achter de rode spiegelrand te steken.
Om kwart voor zes 's avonds verdwijnt de zon. Aan deze kant van het
eiland is niet te zien of die gloeiende bol op de horizon in scherven is
gevallen.

Het is alweer de vijfde dag van mijn verblijf en nadat ik in de schaduw
vlakbij de vlaggetjespalmen heb ontbeten, huur ik deze ochtend een
fiets en rijd langs het huis met de opgestapelde betonnen zwanen het
stadje uit. Ik fiets over de uitvalsweg, langs de visafslag, de kleine industrie en de brakruikende lagunes. Inderdaad, de Belg heeft gelijk,
er is bijna geen boom te zien op de rest van het eiland. Gelukkig heb
ik al sprokkelhout op het oog. Gerust fiets ik verder en sla een zijweggetje in dat naar een strand voert aan de kant van het eiland waar de
zon ondergaat. Hier staat het strand vol kleine hutjes met daken van
palmblad. Op lange tafels verkopen ze er vis en schelpen. Als je op de
schelpen blaast, maken ze het geluid van een scheepshoorn. Kinderen zijn bezig om die gelijkenis te bewijzen. Ik zet mijn fiets tegen een
palmboom en loop naar het hutje waar de scheepshoorns het hardst
klinken.
Hier zijn ook opengezaagde schelpen te koop die vanbinnen glimmend glad zijn gepolijst. Isla Mujeres staat er met zwarte lettertjes
opgeschreven. De opengewerkte schelpen zien eruit alsof een gewelddadige hand hun innerlijke geheim heeft blootgelegd. En ze
hebben het nadeel dat ze geen geluid meer kunnen voortbrengen.
Hoe vaak ik ze ook oppak; ik blijf ze lelijk vinden.
Met een enorme klap valt een kokosnoot uit de boom, midden op de
tafel met de schelpen. Die spatten in de rondte, maar ze blijven zo
heel als ze half waren. Meteen pakken de kinderen de kokosnoot en QN
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hakken hem open met een enorm lang mes. De kinderen drinken om ^a
beurten van de kokosnotenmelk. Daarna gooien ze de leeggedron- 37
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'Amiga, amiga!' roepen de kinderen. Ze pakken mijn hand en voeren
me een steigertje op. In het water bij de kop van de steiger is van houten palen een soort box gebouwd. Langs een klein trappetje kun je
erin afdalen.
`Foto, foto!' roepen de kinderen.
Tot mijn verbazing zie ik in de box vier toeristen in badpak staan. Een
grote platte vis met een brede bek waar vreemde sprieten opgroeien,
zwemt om hen heen. Een vijfde man met basketbalpet gaat langs het
laddertje het water in en drijft de vis in een hoek. Hij wenkt de toeristen om dichter bij te komen. Tegen betaling mogen ze de enorme
logge vis om beurten boven water proberen te tillen. De familieleden
op de steiger kunnen dit tafereel dan fotograferen.
Iedere keer dat het dier met zijn kop boven water wordt getild,
spuugt hij van ellende grote hoeveelheden zout water uit. De toeristen joelen en slaken gilletjes.
Schaamte overvalt mij en ik duw mijn fiets door het zand naar de asfaltweg om terug te fietsen. Bij een winkel langs de uitvalsweg koop ik
courgette, verse koriander, wortels, limoen, radijs, ui, tomaat en drie
grote bruine flessen Corona-familiar-bier met kroondop. Op de
toonbank zie ik in een glazen jampotje een bosje basilicum staan. Als
ik het wil kopen, weigert de groentevrouw beslist om me dat huid te
verkopen.
`Dat moet je niet opeten,' zegt ze, `basilicum (albacar) zet je in de
kamer op tafel en verder doe je er niets mee. Het dient alleen maar
om het lichaam te reinigen en om het kwaad weg te nemen.'
Ik vertel de verkoopster dat in Europa, in de Italiaanse keuken, veel
basilicum wordt gebruikt.
Ze lacht zenuwachtig. `No, no, no es possible,' zegt ze afwerend.
Ik voel een lichte spijt dat mijn ontmoeting met de vrouw zo verloopt; waarom heb ik haar niet verteld dat de Europeanen basilicum
gebruiken om kwaadwillige uilen te verdrijven?
In het hotel was ik mijn handen met een nieuw stukje roze zeep dat
het kamermeisje heeft neergelegd. De opvouwbare barbecue, de

groenten, het bier en het bord en bestek doe ik in een tas. Eerst ga ik
langs de plek waar het sprokkelhout ligt. Ik gooi al het hout op een
hoop, trek de riem uit mijn broek en bind het hout bij elkaar. Samen
met wat lappen schors die hebben losgelaten van de stam van de
kokosnotenbomen, draag ik het hout en de groenten het strand op.
De Belg is er al. De rollen zijn meteen duidelijk. Hij richt op een rots
het aanrecht in en op een andere steen maak ik de vuurplaats.
Tot mijn vernedering krijg ik het vuur niet aan. De huid van de palmboom smeult en veroorzaakt dikke rookwolken. De Belg merkt dat ik
ongeduldig word.
`Ga toch een krant zoeken!' roept hij terwijl hij boven zee de wortels
schrapt.
Snel ren ik naar het nabij gelegen Hotel Caracol om de señora te vragen of ze een oude krant kan missen.
De señora is er niet.
Wel ligt er een krant op haar bureau. Op de bovenrand van de opgevouwen krant staat met dikke cijfers een telefoonnummer geschreven: 6168. Ik pik de krant en ren ermee naar het strand.
De Belg heeft de kip al gekruid. Hij vertelt hoe de verkoper het beest
in de winkel hardhandig van kop en poten heeft ontdaan en in een
emmer water heeft gewassen.
Als ik het hout op de krantenproppen stapel, gaat de Belg op zijn rots
verder met het snijden van de groenten.
Terwijl het hout vlam vat, gaan het telefoonnummer, de krant en het
verhaal van de señora in rook op.
`Die kip heeft het aroma van palmboomhout,' mompelt de Belg
goedkeurend als het vlees gaar is.
`Jouw salade smaakt op z'n Mexicaans naar limoenen,' zeg ik op mijn
beurt. Het is volledig donker als we de laatste fles bier leeg drinken.
De zee wordt aangelicht door een halve maan die als een hobbelpaardje in de hemel staat. De kippenbotjes hebben we in het vuur
verbrand. De gloeiende kooltjes liggen in het donker als schitterende
edelstenen op het zand. De Belg gooit er zand overheen.
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Ik loop op blote voeten terug naar mijn hotel. De Belg draagt de tas.
Het fijne spierwitte zand is koel aan mijn voeten. Ik heb het gevoel
alsof ik rondloop in een gigantische kanariekooi.
`Dat was het dan,' zegt de Belg voor de deur van mijn hotel, `morgen
ga ik weg.'
`Moet je weer aan het werk?' vraag ik.
`Ja,' zegt de Belg, `de firma heeft mij weer nodig. Nou dag..., en welbedankt voor het prettige gezelschap,' zegt hij houterig. Hij loopt
weg, zwaait nog één keer en kijkt nog één maal achterom.
Ik sluit de schuifpui van het hotel. Voor het bureau van de señora
hangen de man en vrouw die 's nachts het hotel bewaken in hun
hangmat.
In kamer zestien ga ik op bed liggen. Ik ben opnieuw alleen en denk
aan de vraag van de sieradenverkoper: `Ben je niet bang voor de dood,
zo in je eentje...?'

In verband met de beperkte plaatsingsruimte heeft
de redactie van

Lust & Gratie — in overleg met

schrijfster Marion Vredeling — moeten besluiten tot
een verkorte versie van het verhaal 'Interpassief.

Rozalie Hirs

De blinde ziener

Ik wiens ogen onberoerd zijn gebleven,
weet hoe vlammen dansen in de lamp
en hoe voeding wordtgeboren
uit katoenen ezelsoren
in het moeras van petroleum,
bekend om zijn drukkende damp.
De hemel ligt achter mijn kassen
waar blauwe stromen samenkomen.
De mens ontbloot zijn pit
in mijn lege gezicht — in de schil
kan ik het antwoord horen.
Als hij zich pelt om in mijn schelp
te passen weet ik hoe hij heet,
wat hij niet weet —
zijn oor roept me pas aan
als zijn mond al weg wil gaan.
In mijn oogbollachtsneeuw van papier
om een plastic offerlam —

het beschrevene wordt witgewassen.
Ik doe mijn wimpers dicht.
Giet het licht hier in de nacht
dan komt de wens uit in de vlam.

Orewoet

Ik wrijf het geluid van je stem
over mijn gezicht —
mijn vingers drukken
de druppels aan stukken.
le likt over mijn wangen,
aan mijn wimpers,
op zoek naar zout: minerale
houdbaarheid voor banen van bloed.
Tranen meren aan je lippen en
keren zich buitenste binnen.
Je slikt de voedselvloed
met lome teugen — als een sluis.
De handeling klinkt terug
in de gewijde buis van de omgeving —
de geesten zien elkaar op de brug.

Je tong ligt open voor de tijding:
mijn antwoord op jouw get ijde.
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Responsorium

In je glas rest alleen
de droesem nog
van afgelopen nacht —
daar valt het bad van rode
wassing met de traan van
de drui fin de glasschacht.
Langs je midden zinken
druppels in ons zwijgen.
Vandaag ben ikje taal —
je draagt me naar
het binnenste van de kan.
Ik praatje na.
Het refrein haalt het grondsop in —

het raadsel verlaat me
met de zin en gaat
te voet van ja naar ja
om beschonken
je oor binnen te gonzen
door een koker van klank.

Mijn ruis opent je slakkenhuis.
We verzilveren elkaars
letterkoordje maakt me waar
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in het toegeworpen woord.
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Gnomon

Hier klokt een steen
waar een stok in steekt —
zijn schaduw paait het licht,
draait rond en snijdt
zichzelf in de tijd.
Met het eten van het vergeten
ontwricht de mond

zijn lippen niet onder het mom van
herinnering.

Nu stokt de klok
op wacht en spreekt

met stippen in de nacht.
Het rad reist door

zijn midden tot de dag
aanbreekt op de rand
van geen — de zon wijst

onherroepelijk naar de steen.
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Kalender

Vandaag krijgt weer

een blad uit het rooster —
de perforatie ragt

mijn rastergezicht.
De wond die de dagslaat
groeit ter plaatse dicht.
Bij herhaalde lezing
van de bekende in de
ongekende kamer
waar het bed ontslaapt
en de vloer zich veegt
loopt de plaats over naar
de bestemming.
Mijn hoofd verzendt zijn

vliegtuig permanent.
Het papierstort hier
voor je neer — een ramp
voor het moment,
net als de eerste keer.

Human Figure in Motion

Er groeien bloesems uit mijn hoofd
aan grillige ranken, licht.
Zij willen niet opengaan terwijl
de natuur het had beloofd —
in een oud gedicht.
Er slaat een vuur uit mijn voorhoofd,
veegt vlammen over mijn gezicht.
Ik wil dat alles dooft —
ik voel me onthoofd
door deze overvloed aan licht.
Mijn oog is bij de lucht
op een feest van oranje rook
tot belofte verdicht
ook als mensen op niets lijken
ben ik tot kijken verplicht.
Ik ken geen gedachte die
in de eigen lijn gelooft —
ik wil achter mijn hersenen reiken
die uitgebloed golven —
een oud gordijn.
46

De tijd wordt uitgebroed als
ei van pijn met bloemendruk —

spijs ook ongezoet.
Ik raak mijn beelden kwijt.
ervaring eet zijn

Ik sla mijn denken stuk.

PORTFOLIO FRANSIEN KROON
`In de familie der demontabele stekkers, in de klasse geaard, heb ik
negentien verschillende leden,' zegt beeldend kunstenaar Fransien Kroon
(1962). Haar meest recente project is een rariteitenkabinet: dwarsdoorsnedes, fossielen, Siamese tweelingen en zwangere exemplaren van
gloeilampen, archeologische vondsten van stekkerdozen, een verzameling kroonsteentjes en een verzameling demontabele stekkers.
Als een botanicus trekt Kroon het veld in om op een zogenaamd wetenschappelijke manier alledaagse techniek te determineren. Het idee achter
haar verzameling is om de angst voor techniek te bezweren. `We hebben
alles, maar we weten bijna nergens iets van af.' Als mensen de schoonheid en humor inzien van iets waar ze bang voor zijn, verdwijnt hun angst,
is Kroons credo.
Om haar verzameling zo compleet mogelijk te maken bedacht ze een
kaartsysteem waarmee ze alle verschillende onderdelen kan registreren.

Lust & Gratie publiceert hier een klein gedeelte van haar kaartenbak.
Let vooral op de verschillen tussen de op het eerste gezicht identitieke
familieleden.
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Nausicaa Marbe

HET ZOETE GRAANOFFER
Eens in de paar maanden kijkt Geta uit naar de zaterdagochtend.
Anders dan na de gebruikelijke slapeloze nachten wordt ze vanzelf
wakker, nog voordat de oude sovjetwekker loeit. Ze rolt voorzichtig
tussen de dekens vandaan om haar bedlegerige moeder niet wakker te
maken, steekt om dezelfde reden ook geen sigaret op en sluipt met
muizenpasjes de kamer uit zonder dat ze de deur dicht doet. Zolang
er gesnurk vanonder de dekens klinkt, heeft ze het rijk voor zich alleen. In de badkamer draait ze de waterkraan open, al weet ze dat daar
op dit uur nog niets uitkomt. Maar weten en geloven zijn twee verschillende dingen en Geta heeft al lang geleden besloten zichzelf aan
het tweede te wijden.
Gesputter, gerochel en meer veelbelovende geluiden in de waterleiding, maar geen druppel. Geta laat zich niet teleurstellen. Hemelse
tekens openbaren zich tenslotte niet via de roestige ingewanden van
een flatgebouw, dom is de mens die gelooft dat God zijn wonderen in
de aanbieding heeft. Geta schaamt zich bijna voor dit geflirt met de
almachtige, het laatste wat ze wil is juist nu zijn toom opwekken.
Ze loopt naar de keuken en tilt de deksel van haar mooiste pan op,
zoals je de deken waaronder een slapend kind ligt omhoog zou houden in een ogenblik van bewondering. Daaronder, aan de nog gave,
nooit door het uitkoken van dweilen of ondergoed bevlekte wanden,
kleeft de gisteren met toewijding voorbereidde granenbrei in afwachting van de hand die er vorm in zal brengen.
Op de tafel schikt Geta nauwkeurig de benodigde keukenspullen,
zoals ze in haar verre verpleegsterverleden dat met de instrumenten
in de operatiekamer deed. Orde moet er zijn als het gaat om kwesties
van leven en dood. Allereerst de grote platte schaal die de val van de
vijfde verdieping heeft overleefd. Drie maandsalarissen van voor de
revolutie kostte het Chinese servies. Geta had er langer voor gespaard dan haar huwelijk leefbaar was gebleven. Toen ze een derde
van het bedrag bij elkaar had, kwam Vasile elke dag dronken van de
fabriek, bij tweederde liep ze al haar tiende blauwe oog op en op het

moment dat ze nog een paar honderdjes moest gaan, kon ze zich niet
meer herinneren wanneer de zatlap voor het laatst thuis had geslapen. Ze zou een nieuw leven beginnen, nam ze zich voor toen ze
eindelijk met de reusachtige doos over straat liep. Alleen met soepborden, cacaomokken en eierdopjes voor twaalf personen was zoveel
beter dan met een man die voor twaalf kon drinken, beloofde ze zichzelf terwijl ze het servies omhoog zeulde door het trappenhuis, natuurlijk deed de lift het niet. Haar sleutel deed het ook niet, en het
duurde even voor ze begreep dat ze niet voor de verkeerde deur maar
voor een nieuw slot stond. Wonder boven wonder, na veel gebonk
deed Vasile open. Weg was de doos, dicht ging de deur, deze keer
voelde Geta de traptreden niet eens onder haar voeten, ze was net op
tijd beneden om de sneuvelpartij te kunnen aanschouwen. Dezelfde
dag trok ze in bij haar moeder met als enige inbreng een schaal waarop een veelkleurig geschubde draak zijn staart krulde.
De zilveren lepel, zwaar in de hand, legt Geta naast het bord. Een
verdwaald los stuk in de keukenla, afkomstig uit een niet te achterhalen tijd waarin op een twijgje van haar stamboom deftige lui moeten
hebben gezeten. Daar wijdt Geta weleens een weemoedige gedachte
aan. Was haar leven anders geweest als het met fruithappen van zilveren lepeltjes was begonnen? Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk wel,
peinst ze overeenkomstig haar stemming van het moment. Maar vandaag behoedt ze zich voor vruchteloos gemijmer over het aardse lot.
Ook dat zou God onwelwillend kunnen stemmen. Het is nu zaak om
vooruit te denken, in zijn gunst te vallen wat het verblijf in het hiernamaals betreft. Dat duurt tenslotte langer dan het zilverloze bestaan.
Dan zijn er nog de kleine zeef en het cacaopoeder voor een waasje
kleur, de koffiebonen voor het kruis op de taart, de kleine kaars die
erin wordt gestoken en de grote die naar de pope gaat voor het
sprankje licht in de duisternis na de dood. Tot slot de vellen cellofaan
58 en de schaar om daaruit vierkantjes te knippen, zo groot als de handpalmen van de bedelaars die na de dienst hun deel komen halen. Alle
werelden staan met elkaar in verbinding. Wie hier niet voor zijn me-

Bemens zorgt, mag niet hopen op barmhartigheid voor zijn dierbaren
aan gene zijde van het zijn. Ook wat dat betreft zouden politici in dit
land van de Heer kunnen leren.
Oefening baart kunst. Geta heeft dit ritueel zo vaak herhaald dat het
haar tegenwoordig slechts vijf sigaretten kost om de boel in vorm te
krijgen en op te smukken. Ze heeft nu tijd over om haar goede blouse
met gouddraad te strijken. Dat die blouse tot nu toe tijdens sollicitatiegesprekken geen geluk heeft gebracht, zou juist een teken kunnen
zijn dat ze bestemd is om hogere machten dan ziekenhuisdirecteuren
te bekoren. Die blouse dus, en daaroverheen de jas van konijnenbont.
Daaronder frist ze zich op met kostbare deodorant. In tegenstelling
tot wat heidenen denken heerst er binnen de muren van godshuizen
geen vrieskou, alleen al de honderden brandende kaarsen zorgen
voor een eeuwig zomergevoel.
Lente in de lucht, zelfs in de boomloze betonwijk. Met de taart in
haar handen omzeilt Geta de kuilen in het hobbelige trottoir. Ze
glimlacht, verheugt zich op het komende aangezicht van de zaterdagse bedevaart. Naarmate ze dichter bij de kerk komt, verschijnen uit de
zijstraten van de hoofdweg steeds meer vrouwen met een schaal in
hun hand, hun slechtgeschoeide voeten versnellend als in de verte de
klokken voor de ochtenddienst luiden. Vreemde, maar ook bekende
gezichten, met sommigen heeft ze zelfs ooit een praatje gemaakt,
zodat ze nu weet welke wensen hen naar het altaar drijft: dat de zielen
van hun overleden dierbaren, hoewel zonder kaars of gebed gestorven, alsnog in het paradijs zullen belanden en daar aangekomen niet
in een hoekje zullen verpieteren. Dat geen voorbije zonde een schaduw op hun eeuwigheid zal werpen. Dat de woorden van de pope gehoord zullen worden als hij, in een wolk van wierook, het zoete
Q
graanoffer zal heiligen en `rust in vrede' zal zeggen.
N
0
Altijd een opwindend en tegelijk bedroevend moment: Geta legt haar
creatie op de massieve tafel die elke zaterdag middenin de kerk op- 59
duikt. Ze hoort erbij, God is haar getuige. Maar niet zelden valt haar w
Q
^
baksel in het niets vergeleken bij wat er verder verschijnt. Veel grote0

re constructies met glanzend beslag, rustend op zilverpapier met
kantmotief. Kruisen van kersenbonbons, stukjes buitenlandse chocolade, ooit zag ze zelfs rozen van marsepein. En dan nog die peperdure gouden kogeltjes, zo mooi als kralen, ook daarmee worden de
kruisen versierd alsof er een goudsmid en geen kok aan het werk is
geweest. Vanzelfsprekend stelt Geta zich de vraag die iedereen zich
vandaag stelt: waar halen ze het geld vandaan? Een onwelkome gedachte die ze zo gauw mogelijk in de kiem moet smoren. Daarvoor
hoeft ze alleen maar naar de grootste icoon van de kerk te kijken
waarop Maria haar gekwelde blik op de kruin van een waterhoofdig
Jezuskind richt. Het gaat hier om verliezen die geen Milka-reep of
banketbakkersbloem goed kunnen maken. Om verdriet om diegenen
die slechts een naam zijn, gepreveld door de pope naast honderden
andere namen, in zijn gebed tegen de vergetelheid.
Geta kijkt uit naar dat laatste deel van de dienst. Ze houdt ervan de
stevige, zwaar- en zwartbehaarde jongeman te zien friemelen aan de
tientallen papiertjes die de kerkbezoekers hem hebben toegeschoven. Dan is die eerbiedwaardige net een schoolkind dat tijdens een
proefwerk probeert te spieken. Zodra hij aan de opsomming begint,
hangt iedereen aan zijn lippen, in afwachting van het moment waarop het lijstje met bekenden zal weerklinken. Geta kijkt daarbij van
gezicht naar gezicht in afwachting van de tranen. Hoe meer tranen,
vertelde haar grootmoeder ooit, hoe mooier en rijker Gods hof zal
bloeien. Nog steeds hoopt Geta, nooit anders dan tuin- en zelfs balkonloos behuisd, daar een door geen sterveling ooit aanschouwde
botanische weelde te zullen aantreffen.
De pope haalt diep adem en tuit zijn lippen. Ilarie, Arhon, Margareta,
Zamfira en hun voorouders. Alexandru, Leonora, Haralambie,
Eufrosina, Niculae en hun voorouders. Dimitrie, Pandele, Andrica,
Cornelia en allen die hen voorgingen. Geen vers of muziek die aan
6o die namenreeks kan tippen.
Soms hoort Geta in een onbekend gezelschap de naam van haar
grootouders, van haar vader of van ooms en tantes die er al lang niet

meer zijn. Elk jaar brengt ze op hun sterfdag en op Allerzielen een
taart voor ze naar de kerk, zodat ze hen bij het weerzien in de andere
wereld met een schoon geweten tegemoet kan treden.
Soms hoort Geta namen die ze aan de kinderen had willen geven die
haar nooit geschonken zijn. Irina voor het eerste meisje, Constantin
voor de oudste jongen, gevolgd door Mirela en Miron, jawel, een
tweeling, dat schiet op als je pas op je zesendertigste bent getrouwd
en een groot gezin wilt hebben. Veel kinderen, omdat je vroeger
nooit wakker werd in een verstrengeling van broederlijke en zusterlijke ledematen en je op verjaardagen slechts onder de strenge blik
van kinderloze ooms en tantes je kaarsen moest uitblazen. Radu,
Emilia, Bogdan en Clementina – ze zou zo een hele schare neven en
nichten uit haar mouw kunnen schudden. En wat te denken van het
sappige Arcadie. Een naam om van te watertanden, zo wellustig
paren de r en de c achterop de trillende tong. Bij die naam stelt ze zich
de man voor die ze had moeten hebben, in een ander leven dan het
huidige waar ze zich alleen doorheensleept in de wetenschap dat na
haar dood niemand zich om haar ziel zal bekommeren.
Soms hoort ze haar eigen naam, in een adem genoemd tussen die van
vreemden. Meestal bezorgt haar dat koude rillingen. Alsof een van de
doktoren wier naam ze al lang vergeten is haar heeft opgegeven.
Maar de vorige keer dat ze hier voor haar Vader stond, verscheen er
een glimlach op haar gezicht toen ze de pope een reeks met Geta
hoorde afsluiten. Ineens wist ze wat ze doen moest. Een keer per jaar,
niet vaker, zou ze hier alleen voor zichzelf komen. Op een dag zoals
vandaag, ver van familiesterfdagen, alsof die besmettelijk zouden
zijn. Dat ze daar niet eerder aan had gedacht!
En nu wacht ze in kwellende spanning op haar allereerste keer. Vandaag let ze niet op tranen, maar staart ze naar de gemanicuurde duimnagel van de pope die langzaam over de papiertjes schuift. Als hij bij
haar naam aankomt, op een vergeeld vel briefpapier met kartelrandje, sluit ze haar ogen en bidt om vergiffenis. Omdat ze, in goede gezondheid en de vijftig nog niet gepasseerd, alvast een voorschot durft
te betalen op haar eigen eeuwige vrede.

LUST & GRATIE

We zaten nog maar juist op het wiebelende bankje, of daar kwam een dikke mevrouw ons zeggen dat we verbaasd waren.
Behoedzaam keken we op.
We waren helemaal niet verbaasd.
We wisten niet beter of we hadden in een parkachtig gebied een schommelachtig
bankje bemachtigd. Dat we zo'n onbelemmerd uitzicht hadden over ongebreideld
groen, en dat er merels met hun knaloranje snavels geluiden maakten of ze wilden
kussen kussen en nog eens kussen, verbaasde ons niet in het minst, want zulke hadden wij er thuis ook en daar was het hetzelfde liedje. We kregen er het gevoel van dat
we op straffe van eeuwige verstomming moesten huilen huilen en nog eens huilen
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en dat deden we dan ook, in de gelukkige omstandigheid dat we meestal boven op
een enorme genadige zakdoek lagen.
Nee.
Er was hier niets om ons over te verbazen.
Het groen kwam zonder meer in hartverscheurende varianten uit de bomen, en uit
de grond.
Boven ons hing een tafellaken van het meest Chinese blauw met in de uiterste linkerhoek een rugbybal die gracieus werd opgegooid door iemand die zich wijselijk
niet liet zien.
Besluiteloos begonnen we te schommelen.
We konden de vrouw natuurlijk wel zeggen dat ze onze gezichtsuitdrukking
verkeerd interpreteerde, maar het is niet alleen zinloos en weinig karaktervol om
beweringen over jezelf tegen te spreken, het is ook onmogelijk als je jullie wordt genoemd. We waren allebei te beleefd om voor de ander te spreken.
We zaten dus de hele actie om een parkachtig gebied te betreden te betreuren en te
denken aan alles wat er op de zakdoek gebeurde, zonder dikke mevrouwen ervoor
en met evenveel merels en het lieve behang met de nachtegalen die daarop waren
geschilderd door een mondschilder met maar een marterhaar aan zijn kwast.
63
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Want we zagen ineens dat ze op twee omgekeerde kerktorens stond. De spitsen
boorden zich zo diep in de grond dat de hanen met kop en poten in de aarde staken
en met bekken vol zand zeker moesten denken dat het einde was gekomen.
Toen we dat in de gaten kregen, durfden we niet meer op te kijken, want daarboven
ritselde iets. Op haar hoofd moest de vrouw een gewei dragen, dat kon ritselen als
bladeren bij naderend onweer.
We hielden onze schommel stil, en hoorden het geritsel harder worden, tot het oorverdovend was als van een volière vol vogels die de veren schudden.
We begonnen hem te knijpen.
Nog geen week geleden hadden we in onze gemeenschappelijke horoscoop gelezen

Niemand geloofde dat ooit van de nachtegalen, maar niemand had dan ook het geduld en de discipline om lang genoeg te blijven om ze te horen zingen, 's Morgens,
op het uur dat de prinsen van oranje overal op de wereld bij hun moeders tegen de
fornuizen kropen, bedelend om erwtensoep, die ze kregen, bordenvol heldere koningssoep met erwtenballen die hen groot beloofde te maken, onsterfelijk groot.
Maar hoe we ook schommelden, geroerd door zoveel herinneringen, de vrouw ging
niet weg en begon gelijk te krijgen.
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Toen het geritsel zweeg, keken we als gebeten op.
Ineens voelden we ons in staat om alles uit te leggen. De vrouw had het maar hoeven
vragen: van de werking van magnetrons, de onbegrijpelijke val van een misdadige
president tot onze aanwezigheid in een parkachtig terrein - we hadden het haar verklaard.
We hadden wel willen toegeven dat er met ons, hoogstwaarschijnlijk, iets aan de
hand was, met wie niet tenslotte, dat hoefden wij mevrouw niet te vertellen, maar
ook vooral met ons, jazeker, iets wat met zakdoek en nachtegalen samenhing en
waarover wij wijselijk zwegen, maar dat voor mevrouw in een oogopslag duidelijk
was.
Natuurlijk.
Zonder meer.
Je hoefde er maar bij stil te staan.

dat we moesten oppassen voor brandend vuur en we hadden alle mogelijke maatregelen trouw in acht genomen, want als je begint de hand te lichten met regels die
met zulke tedere waarschuwingen samenhangen, moet je er niet raar van opkijken
als je nergens blijft, maar er had niets gestaan over mevrouwen met geweien.
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Wij waren verbaasd.
Wij zaten met een aan stompzinnigheid grenzende verbazing uit te kijken over het
eerste het beste park waarin een onschuldige, uitgeslapen vrouw de benen strekte.
En als het daar nu bij bleef. Maar er was meer aan de hand en daarom stond die
vrouw ook voor ons, heel terecht. Want waar duidde die glazige blik op? Zaten we
hier niet willens en wetens aan de merels te denken die we thuis ook hadden? Zaten
we niet op een bankje te wiebelen dat helemaal geen wiebelbankje was? Verrieden
onze gezichten niet de genotvolle overgave aan allerlei innerlijke toestanden waar
niemand wat mee opschoot, waar het gras niet groener en de lucht niet blauwer van
werd, en waarmee we niet alleen passanten hinderden, maar die bovendien voor
onszelf de gevaarlijke fase van de vergeetachtigheid razendsnel dichter bij bracht?
Wij zouden er goed aan doen voortaan wat minder verbaasd te zijn. Ons merelgeluk
wat te beperken, er in ieder geval niet zo mee voor de dag te komen zoals wij nu
deden, niet van dat extatische geschommel op een bankje, niet met zo'n wij-vindenalles-buitengemeen-prima-uitdrukking onder de bomen te gaan zitten, en als er al
gehuild moest worden, dan met een zakdoek voor de mond en daarna een paar keer
kuchen.
Dan zouden wij hier niet zo voor aap zitten. Wij zouden iets te zeggen hebben bo-
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vendien. Goh mevrouw, zouden wij zeggen, wat hebt u daar een bijzonder gewei,
hoe heeft u dat bevestigd en is het ook te koop? Hoe speelt u het trouwens klaar zo
stevig op kerktorens te staan en vindt u het niet jammer van de hanen? De complimenten, mevrouw, en nog een prettige dag.
Maar dat zul je zien.
Dan ben je bereid je met hart en tong over te leveren, om nieren en lever op een
schoteltje aan te bieden, om voorgoed je haren te wassen met brandnetelthee en alstublieft en dankuwel in het Chinees te zeggen, en daar draait zo'n dikke mevrouw
zich om.
De kerktorens kwamen in beweging, de spitsen blikkerden en met een hooghartig
'pfff' liep ze weg.
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Christine Otten

EYE TO EYE
Niet lang na haar verblijf in New York met André vond Judith op een
ochtend een pakje in haar brievenbus. Het zat volgeplakt met Franse
postzegels en vanzelfsprekend nam ze aan dat de cd van Youssou
N'Dour erin zou zitten die ze een paar weken daarvoor bij de platenmaatschappij had besteld. Toen ze het stugge papier openscheurde,
zag ze een briefje. Please find enclosed a copy of this wonderful soundtrack,' stond er in sierlijke zwarte letters geschreven. Geen afzender,
behalve het briefhoofd van Why Not productions en het adres van de
platenmaatschappij in de Rue du Faubourg Poissonnière in Parijs.
Judith pakte de cd uit de dikke envelop en haalde hem uit het beschermende bubbelplastic. Er kwam een wit hoesje tevoorschijn waarop
een paar onduidelijke foto's stonden. 23 Solocompositions pour la naissance de l'amour heette de cd. Het was muziek die John Cale voor een
film van Phillipe Garrel had geschreven. Judith vroeg zich af waarom
ze de muziek ongevraagd toegestuurd had gekregen. Misschien
stond ze op een mailanglist vanwege die cd van Youssou N'Dour, dat
moest haast wel, of anders zat André erachter maar dat leek haar
vreemd omdat ze elkaar na New York niet meer hadden gezien.
Het was een zaterdagmorgen ergens in augustus en Judith had niet
veel te doen. In de vakantietijd zat ze meestal gewoon in Amsterdam
omdat ze een hekel had aan de openluchtfestivals die overal in Europa werden gehouden. Bovendien hield ze ervan om de zomer door te
brengen in de stad. Amsterdam was anders in de zomer, minder vertrouwd en vluchtiger, alsof je door de onbevangen ogen keek van de
toeristen en vreemdelingen die de stad bevolkten.
Judith liep de smalle trap op naar haar etage en schonk een kop koffie
in. Daarna ging ze aan haar bureau zitten en zette de cd op. Het was
een pianostuk van ongeveer drie kwartier. Geen stem erbij, geen andere instrumenten, alleen piano en het was zelfs alsof ze die bijna niet
68 hoorde. Zo rustig en doorzichtig klonk de muziek. Iedere noot leek
los te staan van de andere noten. Judith stond op en ging in de lage
rookstoel bij het raam zitten. Door het felle witte zonlicht keek ze

naar de blinde muren aan de overkant van haar huis. Ze deed haar
ogen dicht en hoorde de ventilator van de visboer aanslaan, het zachte ruisen dat een geur van water en vet en vis verspreidde. Daarachter
de muziek. Judith had nog nooit zoiets gehoord. In de stiltes tussen
de noten leek het alsof ze de piano hoorde ademen. Het was een elegante melodie, maar hoe langer ze luisterde, hoe stiller het werd.
Alsof de noten een voor een haar lichaam binnenglipten en daar oplosten. Zij was de muziek. Ze opende haar ogen. Het helle zonlicht
verblindde haar en ze dacht aan Mo, aan het cassettebandje dat hij
haar een keer had geven toen ze nog heel jong waren, veertien of vijftien jaar. Ze zaten in het hoge gras bij het meertje, niet ver van de
nieuwbouwwijk waar Mo met zijn vader en zijn zus woonde en zij met
haar moeder. Het meertje hoorde bij de villa op de dijk, de villa met
het rieten dak, en het was verboden om erin te zwemmen, of om zelfs
maar in het gras te zitten, het hek over te klimmen. De lucht rook
zanderig en warm maar toch hadden ze niet gezwommen. Ze zwommen nooit, hoe heet het ook was. Judith lag op haar rug en luisterde
naar de wind die de bladeren van de hoge bomen zacht liet trillen en
met haar ogen volgde ze de grillige bewegingen van de takken tegen
het blauw van de hemel. Opeens had Mo iets op haar buik gelegd.
`Ik heb het voor je opgenomen,' zei hij.
`Wat is het?'
`Luister maar.'
Hij had zich op zijn zij gedraaid en Judith wist dat ze niet door moest
vragen. Dat Mo zich schaamde dat hij muziek voor haar had opgenomen.
Ze had het bandje in de zak van haar jasje gestopt en toen ze thuiskwam, was ze meteen doorgelopen naar haar kamer. Ze had de gordijnen dichtgedaan en was in de slaapzak gekropen die op de matras
op de grond lag. Toen drukte ze op de playknop van de cassetterecorder.
Ze schrok van het scherpe vreemde geluid. Na een paar seconden 69
hoorde ze een viool en een orgel en een treurige zware melodie. De
viool klonk ijzig en snijdend en opeens zette een donkere vrouwen-

stem in. Ze zong in het Duits, maar Judith verstond de woorden niet.
Het deed haar aan een kerk denken. Ze kneep haar ogen dicht en zag
alleen nog maar zwart en toen begon het volgende liedje. Een eenvoudige melodie op een piano en weer die koele vrouwenstem, in het
Engels nu. 'Cease to know or to tell or to be...' Ze klonk iets lichter maar
nog steeds heel treurig. Judith vroeg zich af hoe Mo aan deze muziek
kwam en waarom hij het haar wilde laten horen. Hij nam anders
nooit bandjes voor haar op. Nu hoorde ze de viool weer. De viool was
de tweede stem, die dun klonk en doorzichtig, heel anders dan de
vrouw, mooier, verdrietiger. Het deed pijn om ernaar te luisteren.
Judith trok haar knieën op en balde haar vuisten. Haar hele lichaam
was gespannen. Er was iets met deze muziek wat haar bang maakte.
Zo tragisch en dichtbij klonk het en Mo had het voor haar uitgezocht.
Alsof hij door haar heen kon kijken via de muziek. En hij zou er nooit
iets over zeggen en zij ook niet. Zo waren de regels. Over muziek kun
je niet praten.
Ze kroop overeind en drukte op stop. Achter het bruine gordijn
schitterde de dag. Ze keek om zich heen. Naar het onopgemaakte bed
voor het raam en de rotan stoel ernaast die vol lag met vuile T-shirts
en onderbroeken en sokken. Het laagje stof op de kap van haar pickup. De stapels boeken en schriften op het kleine bureau. Het was een
puinhoop sinds haar moeder had besloten haar kamer niet langer
schoon te houden. Met haar hand streek ze over haar wang en heel
even rook ze in de verte Mo, de zweterige geur van zijn kleren. Mo
sliep af en toe bij haar wanneer zijn vader weg moest en daarom lag de
matras er nog en de slaapzak.
Daaraan dacht Judith terwijl ze luisterde naar de opgewekte stem van
haar moeder die haar vertelde dat ze Eddy was tegen gekomen op de
parkeerplaats achter de Albert Heijn. Het was niet eens een echte gedachte maar meer een gevoel, een lichamelijke gewaarwording die
7o haar duizelig maakte.
`In ieder geval,' hoorde ze haar moeder zeggen en de stem klonk
anders dan daarnet, voorzichtiger en kordater en daarom luisterde

Judith, `je moet niet gek opkijken wanneer hij je vandaag of morgen
belt.'
Mij?'
`Dat zei hij ja, hij zou je bellen, ik zeg het maar.'
`Is goed,' zei Judith om zich ervan af te maken. Ze kon zich nauwelijks
voorstellen dat Eddy haar echt op zou bellen.
`Hoe is het met Eva?'
`Ze slaapt.'
`Die buitenlucht is goed voor haar, voor jou trouwens ook.'
Er viel een stilte. Judith keek de donkere kamer in en zocht de bruine
doos waarin brieven en foto's en cd's zaten. Misschien zat de cd met
filmmuziek van Cale erin of anders zat hij in een van de dozen die nog
in de slaapkamer stonden. De gedachte aan die kristallen pianomuziek bezorgde haar rillingen en ze herinnerde zich hoe ze die zaterdagmorgen in augustus had besloten dat ze John Cale wilde ontmoeten. Dat luisteren alleen niet genoeg was. Niet meer. Ze wilde
begrijpen wat ze hoorde. De muziek vastpakken en nooit meer kwijtraken, er een deel van worden en dat kon alleen maar door de maker
ervan te ontmoeten. Daar was ze van overtuigd. Wanneer John Cale
haar zag zou hij blindelings weten wie ze was.
`Ben je er nog?' haar moeders stem leek van ver te komen. `Hij zag er
trouwens goed uit. Eddy. Eddy zag er goed uit.'
Judith draaide zich om en probeerde aan Eddy te denken, maar in
plaats daarvan zag ze zijn moeder. De kleine vrouw met het ronde
rimpelloze gezicht. Haar wangen vol gesprongen adertjes waardoor
ze er altijd gezond uitzag. Ze dartelde door de flat en praatte over van
alles en nog wat zonder dat iemand haar hoorde.
`Is hij anders?' vroeg ze.
`Eddy?'
a
a.
0N
`Ouder, maar dat zijn we allemaal. Voor de rest weet ik het niet. We cca
hebben misschien tien minuten gepraat. Hij zei dat hij een eigen flat 71
had en dat ik een keer langs moest komen. Ik heb zijn adres.'
Judith keek om zich heen. Het blauwe licht van de televisie viel

precies op het rode vloerkleed voor de bank en het was alsof de kamer
daar ophield, want voor de rest zag ze alleen maar zwart.
`Hij zou de anderen ook bellen,' zei haar moeder.
`Welke anderen?'
Wie denk je? Mo natuurlijk. Misschien Valentijn.'
`Waarom moet hij dat doen?'
Dat zei ik ook tegen hem. Wat wil je ermee bereiken? Het gaat zo
goed met je. Maar hij zei dat hij dat wilde, dat het anders zo onaf was
en dat hij van sommige dingen niets begreep. Ik ben er verder niet op
doorgegaan. Je weet hoe Eddy is.'
Weer was het stil. Judith had het gevoel dat haar moeder wachtte op
haar reactie, dat ze heimelijk genoot van dit gesprek, van de voorsprong die ze had op haar dochter.
`Judith?'
a.
`Je moetje er niets van aantrekken. Ik denk niet dat hij belt.'
Wat maakt mij dat uit? Ik heb wel wat anders te doen dan me druk
maken om wie er allemaal kan bellen. Ik dacht trouwens dat Mo nog
weg was.'
`Dacht ik ook.'
`Maar hij is terug.'
Dat zei Eddy niet.'
`Nou mooi. Ik hang op.'
`Zal ik morgen bellen?'
`Als je wilt.'
`Ik bel morgen.'
En toen hingen ze op. Judith zette de telefoon op de grond en keek
naar de televisie zonder dat ze zag wat erop was. Als sterretjes trokken
de flikkerende beelden aan haar voorbij en in haar hoofd hoorde ze de
stem van haar moeder die trots klonk en opgewonden, alsof ze zojuist
een prijs had gewonnen. Misschien was dat ook wel zo. Ze was ten72 slotte Eddy tegengekomen en Eddy kenden ze allebei van vroeger.
Alsof haar hernieuwde kennismaking met hem bewees dat haar dochter nooit uit haar leven was weg geweest.

Morgen zou ze weer bellen. Op de een of andere manier stelde die gedachte Judith gerust. Ze lachte in zichzelf. Voordat Eva er was, sprak
ze zelden met haar moeder. Heel soms, wanneer ze op een vliegveld
of een station een paar verloren uren moest doorbrengen, kwam het
in haar op haar moeder te bellen en haar te vertellen over de concerten die ze had gezien en de mensen die ze had ontmoet, maar ze deed
het nooit. Ze herinnerde zich hoe ze met een paar marken in haar
zweterige hand op het station in Miinchen had rondgelopen, op zoek
naar een telefooncel. Het was laat in de avond en met haar ogen dicht
had ze naar het holle gegons van stemmen en voetstappen en luidsprekers geluisterd, het ijzeren gesnerp van een trein die langzaam
het station verlaat. De volgende dag zou ze in Wenen David Byrne
zien optreden. Ze had de geur van olie en staal en stof opgesnoven en
op dat moment had ze aan haar moeder gedacht en wilde ze haar vertellen hoe het was om nergens te blijven, onvindbaar te zijn en tegelijkertijd alle mogelijkheden van de wereld te hebben. Maar toen ze op
de eerste verdieping in de stationshal eindelijk een telefooncel had
gevonden, bedacht ze zich en stopte de marken in de achterzak van
haar spijkerbroek. Praten over haar leven zou genoeg zijn om het te
vernietigen. Zoiets was het. En daarna had ze maanden niets meer
van zich laten horen.
Maar nu, nu ze Eva had, belde haar moeder haar vrijwel dagelijks op
en Judith was blij dat ze belde, ook al hoorde ze de triomf in haar
stem, de intense tevredenheid als de baby ter sprake kwam, de genoegdoening. Ze had haar dochter terug. En ze had een kleindochter. En Judith wist dat ze hen op geen enkele manier ooit nog zou
laten gaan.
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DE APENVAL

Ze komt laat in de nacht thuis. Het is donker en benauwd in huis, alsof alle warmte
van deze zomerdag in de kamers ligt opgeslagen. Haar jurk plakt als een zweterig lichaam opdringerig tegen haar aan. Met haar sandalen in haar hand blijft ze onder
aan de trap staan om te luisteren. Doodse stilte. Ze blikt de woonkamer in. De vertrouwde meubels knipogen in het donker. Ze weet, boven in bed ligt de zwijgende
indiaan. Hij wacht op haar.
Om haar eigen kleffe huid niet te voelen sluipt ze met haar benen iets uit elkaar en
haar armen van haar lichaam af de trap op. Met iedere stap die ze zet, voelt ze hoe

Eva de Jong
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verbijsterend logisch het patroon van haar leven is. Op dit moment wil ze niets liever dan de voordeur uit rennen, weg, weg van dit huis, weg van die man die boven in
bed ligt. Naar buiten, de straat op. Ze kan op de stoep gaan zitten, de hele nacht als
ze wil. Maar er zal toch steeds een moment komen dat ze weer naar huis moet. Er is
geen ontkomen aan. En toch zal ze er zich zo veel mogelijk aan proberen te onttrekken. Door voorzichtig te zijn, door zich geluidloos voort te bewegen, door hem niet
wakker te maken, zoals nu.
Boven is de slaapkamerdeur gesloten. Ze tast naar de klink. Ze weet dat de deur een
beetje kraakt, dus duwt ze hem voorzichtig open. Gedempt oranje licht strijkt over
het zeil. Hij heeft het bedlampje aan gelaten. Op het nachtkastje staat een half glas
bier en een asbak, en op de grond ligt een berg verfrommelde krantenkaternen. In
bed ligt een grote man met een roodverbrande huid en zwarte haren. De slaap heeft
hem overmand. Hij is op zijn zij onderuit gezakt, zijn wang scheef op het kussen.
Haar zwijgende indiaan.
Op haar tenen, die vastplakken aan het zeil, loopt ze naar hem toe. Ze staart naar dat
gesloten gezicht met schaduwen onder de ogen en dikke lippen die zo weinig spreken, en naar dat enorme lichaam dat een en al vlees is. Ze zou zijn wangen wel in de
kom van haar handen willen nemen en hem door elkaar willen schudden zodat al dat
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vlees begint te lillen. Maar ze durft hem niet aan te raken. Ze durft hem al tijden niet
meer aan te raken. Ze is veel te bang dat het ding dat gekruld tussen zijn benen ligt,
wakker wordt en haar wil.
Naar hem loerend, bedacht op iedere beweging, begint ze zich snel en geruisloos uit
te kleden. Als ze naar de kast loopt om een schone pyjama te pakken, vangt ze een
glimp op van haar witte huid in de spiegel tegen de muur. Onmiddellijk wendt ze
haar blik af. Ze wou dat ze haar lichaam kon uittrekken als een jas. Ze zou het liefst
alleen een hoofd zijn, veilig verstopt ergens in een hoekje op een zacht kleed. Met
iemand die haar aait. Die zacht over haar haren strijkt, zonder daar iets voor terug te
vragen.
Gehuld in haar veel te warme pyjama klimt ze over hem heen naar de andere kant
van het bed. Na iedere beweging wachtend op een reactie, die uitblijft. Opgelucht
schuift ze onder het laken in de gloeiende diepte naast zijn opgerolde lichaam. Uit
gewoonte probeert ze haar lichaam naar dat van hem te vormen, haar knieën in de
holten van zijn knieën, haar buik achter zijn gekromde rug, zonder hem aan te
raken. Ze stoot haar elleboog per ongeluk tegen zijn blote rug en ze schrikt. Hij
kreunt en gaat verliggen. Roerloos blijft ze wachten tot hij weer stil is. Dan steekt ze
voorzichtig een arm omhoog en knipt het lampje uit.
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Nu ruikt ze pas hoe de lucht in de kamer doordrenkt is van zuur zweet. De geur van
een lichaam dat al uren ligt te stoven in de warmte. Ze duwt haar neus even in het
kussen en probeert zo stil mogelijk te liggen en haar spieren te ontspannen. Slapen
wil ze. Niet nadenken, niet aan hem, niet aan zijn dwingende, altijd ongeduldige
handen die maar een paar centimeter bij haar vandaan liggen. Ze probeert te voelen
hoe haar voeten op het matras liggen, moe en zwaar. Ze probeert de zwaarte omhoog te laten kruipen naar haar kuiten, haar knieën, haar bovenbenen.
In plaats van weg te doezelen komen er beelden omhoog van de documentaire die ze
van de week op televisie zag. Apenjagers in Afrika lokten apen naar een uitgeholde
kokosnoot of kalebas met lekkers erin. Op het moment dat de aap zijn hand door het
gat in de kokosnoot of kalebas stak, zat hij vast, want de buit was te groot om door
het gat naar buiten te trekken. Gefascineerd had ze gekeken hoe de aap vast bleef
houden aan het lekkers terwijl hij zich zo gemakkelijk zou kunnen bevrijden door de
buit los te laten en zijn hand naar buiten te trekken. Ze had de worsteling op dat
apengezicht gezien, de paniek omdat hij het gevaar rook terwijl zijn hand vastgeklonken zat aan zijn buit. Ze had bijna geschreeuwd: ren dan, ren voor je leven!
Maar de aap bleef zitten waar hij zat en de apenjagers waren gekomen om hem te
halen.
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Ze wordt wakker van een vlammend hete pijn tussen haar dijen. Ze spert haar ogen
open en ziet de muur waar ze bijna met haar voorhoofd tegenaan ligt. De ochtendzon zet de kamer in lichterlaaie. Het duurt een paar seconden voor ze in de gaten
heeft wat er niet klopt. Hij heeft zich vanachteren tegen haar rug aangedrukt, zijn
armen in een klem om haar schouders. Als een vos die een vreemd hol binnendringt,
kruipt zijn ding bij haar naar binnen. Ze voelt de dwingende natte snuit naar voren
stoten. Zijn heupen kletsen tegen haar billen. Maar haar lichaam is onwillig in haar
slaap, en het hol te klein, de ingang te droog. Waarschijnlijk heeft hij haar met spuug
moeten bevochtigen om naar binnen te kunnen. Plotseling voelt ze een ongekende
haat tegen dat altijd zoekende, duwende ding dat in haar lichaam wil inbreken.
Ze slaakt een woedende kreet en in een reflex schieten haar heupen naar voren, weg
van de pijn, en worstelt ze zich tussen zijn armen uit. Onmiddellijk laat hij haar los,

Ze denkt aan de aap en aan de angst in zijn ogen, en knijpt onder het laken haar handen in elkaar tot haar knokkels pijn doen. Dit bed is haar kalebas, en de man naast
haar is de gevaarlijke buit waar ze zo halsstarrig aan vast blijft houden. Dan begint
het ochtendlicht door de gordijnen te schemeren en beginnen de eerste vogels te
fluiten.
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schuift uit haar en rolt zich op zijn rug. Ze richt zich op.
Plukken verward haar hangen voor haar gezicht. Ze voelt de lakens tegen de blote
huid van haar benen. Hij heeft haar pyjamabroek uitgedaan. Die ligt in een prop aan
haar voeten. Als ze zich omdraait, ligt hij met zijn kin iets geheven naar haar te kijken. De zon zet een blauwe gloed op zijn zwarte haar en er dansen lichtvlekjes in zijn
ogen. Zijn rode indianengezicht heeft een vreemde uitdrukking: half schaamte, half
trots.
'Sorry,' mompelt hij. 'Het was niet de bedoeling dat je er wakker van werd.'
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Yasmine Alias

WACHTEN
Ik wacht en wacht. Ik wacht al vijftien jaar op hem. En ook de rest van
mijn leven zal ik op hem blijven wachten.
Elke dag om een uur 's middags keek ik bij het hek naar hem uit.
Rond die tijd kwam hij altijd terugvan zijn werk.
Meestal droeg ik de gele kanten jurk die hij in Duitsland had gekocht
toen hij voor een training op doorreis was naar Siberië.
Hij liet zijn auto twintig meter bij me vandaan stoppen, ging op zijn
knieën in het zand zitten. Als een raket vloog ik in zijn armen. Hij
tilde me op, veegde het zweet van mijn neusje en ging met mij op
schoot op de plaats van de chauffeur zitten. Ik mocht het stuur vasthouden en zo reden we langs het hek naar ons huis.
Binnen hielp ik hem uit zijn uniform. Ons dagritueel, noemde hij dat.
Hij ging naar boven en wachtte op de rode tweezitsbank op de rode
overloop. Het was onze plek. Rood was onze kleur.
Nadat ik hem een glas grapefruitsap met ijs had gebracht, kleedde ik
hem uit terwijl hij achteroverleunend genoot van de uit liefde geperste drank.
Eerst nam ik de gladde zwarte stok die hij altijd meenam naar zijn
werk. Die stok was ongeveer een meter lang met aan beide uiteinden
een gouden randje dat hij tussen zijn wijs- en middelvinger hield net
als andere mensen een filtersigaret.
De rest stak onder zijn arm. Dat stond hem charmant. Vooral wanneer hij zijn uniform nog aan had.
Hij was niet groot en niet klein. Een meter zeventig, precies goed. En
gespierd.
Onder zijn korte haar met kleine inhammetjes zaten hele dikke
wenkbrauwen. Zijn lange volle wimpers maakten zijn oogopslag
zacht en sensueel. Het mooiste aan mijn vader vond ik zijn ronde ge8o zicht met zijn volle rozige lippen. Net een baby.
Toch had ik zijn chauffeur nog niet zo lang geleden horen zeggen:
`Iemand als hij denkt dat zijn macht en rijkdom oneindig zijn. Ik laat

me niet uitschelden en vernederen waar iedereen bij staat. Het is dat
ik voor mijn verlamde zoon moet zorgen. Maar als het aan mij ligt
ben ik weg zo gauw als het kan.'
Hij heeft hem vast verkeerd begrepen, dacht ik. Mijn vader helpt
mensen die het nodig hebben.
Nadat ik de stok had weggelegd deed ik zijn schoenen uit en zette ze
naast de antieke linnenkast die hij van zijn jeugdvriend had gekregen.
Als huwelijkscadeau. Helemaal uit Engeland.
Nooit droeg hij twee dagen achter elkaar dezelfde sokken. Zijn voeten roken zo lekker, zo fris dat ik me wel eens afvroeg of hij ooit
zweetvoeten had.
Hij was erg perfectionistisch. Hij lette op kleine dingetjes die je normaal gesproken niet zou zien. Of het gordijn wel in de plooi hing. Of
de kleine vlechtjes van het tapijt wel plat en recht op de grond lagen.
Zijn bed moest altijd strak gestreken zijn en het boek dat hij las voor
hij ging slapen moest op zijn kussen liggen.
Ik maakte zijn overhemd los. Op de schouders zaten glimmende
knoopjes, sterretjes en streepjes. Met een kleerhanger hing ik zijn
zware overhemd aan de ijzeren kapstok, die alleen van hem was.
Daarna kon ik met hem spelen. Hij liet alles toe. Zelfs wanneer ik met
zijn zijdezachte okselharen speelde.
Ik kon me niet voorstellen dat mensen gelijk hadden als ze hem een
onverschillige driftkop noemden. Sommigen waren zelfs bang van
hem. Ik niet. Nooit.
Een keer zat hij met een collega in zijn werkkamer. Even later liep de
man met een bloedend voorhoofd de deur uit. Mijn vader had een
asbak naar hem gegooid, maar ik wist zeker dat hij dat niet deed om
die man pijn te doen.
Soms lagen we in mijn bed zo dicht mogelijk bij elkaar, en dan zei hij
zachtjes: Weet jij hoe je mijn leven hebt verrijkt?' Hij liet me geloven
dat ik geen gewoon meisje was. Ik sprong op hem en kuste hem intens. Dat was mijn manier om mijn liefde te laten blijken. Hij noemde

mij indho zl roon dat betekent `het licht van het oog' en ook `het genot
van het oog'. Hij was de enige die mij zo noemde en de enige die van
me hield.
Na mijn dertiende verjaardag nam hij me mee uit eten met zijn vrienden en zijn collega's. Vlak voordat we weggingen zette hij me voor de
spiegel en zei: `Je moet een grote knoflookbol in je oren hangen.
Tegen het boze oog. Is het je opgevallen hoeveel mannen om je heen
hangen? Kijk eens goed naar jezelf.' Hij trok mijn armen omhoog.
`Kijk naar je brede schouders, je taille, je strakke ronde billen, je
mooie borsten met harde tepels. Een mango zonder pit ben je.'
Tussen die mannen voelde ik me onprettig. Ze staarden me ongegeneerd aan. Als hij even niet keek knipoogden ze naar me. Sommigen
gingen zo ver dat ze onder de tafel hun voeten tegen de mijne wreven.
Een keer vluchtte ik naar de wc om me uit die benauwde sfeer te bevrijden. Een van die vrienden kwam achter me aan en zei: `Ik zou
graag met hem willen ruilen, ook al was het maar heel even.' Op dat
moment vroeg ik me af of er ooit een man zou zijn met wie ik net zo
veel liefde en warmte kon delen als met mijn vader.

82

Ik vergeet nooit de eerste keer dat ik met hem mee ging naar zijn
werk.
We maakten grapjes op de weg er naartoe.
Tot we voor de ingang van het Parlementsgebouw stonden. Hij fronste zijn voorhoofd. Zijn neusvleugels werden met twee onzichtbare
draadjes omhoog getrokken. Zijn onderkaak ging op en neer alsof hij
aan het kauwen was.
Een soldaat in lichtbruin uniform met bijpassende rode baret gooide
de enorme ijzeren poort open die het gebouw aan het zicht van de
buitenwereld onttrok. De soldaat salueerde en we reden een eiland
op. Zo noemde ik het althans.
Iedereen sprong in de houding toen hij binnenkwam. Zwijgend
zwaaide hij met zijn zwarte stok.

Tijdens het theeuurtje hing er een vreemde spanning. Op tafel stond
een schaal vol met versgebakken koekjes en cakejes, waardoor de hele
zaal naar kaneel en chocolade rook.
Maar niemand pakte er iets van. De een tikte met zijn vingers op tafel,
de ander knarste met zijn kiezen. Maar het mooiste vond ik die ene
die zonder ophouden zijn vingers zat te kraken alsof hij uitgedroogde
takken afbrak.
Het was net een bijeenkomst van mensen die een tic hadden overgehouden aan iets ingrijpends in hun leven.
Na een lange stilte zei mijn vader: `Er is veel laffe propaganda de laatste tijd. Als iemand iets op zijn lever heeft, wil ik dat nu horen.'
`Ik weet van niets,' zei de tandenknarser haastig, `van propaganda in
ieder geval niet.'
Als een arrogante pauw keek hij iedereen recht in de ogen en pakte
een koekje. Nog steeds durfde niemand iets van de schaal te nemen.
Die man is voor anderen onbereikbaar, dacht ik. Tegen die man kijkt
iedereen op. Dit is de man van wie elke vrouw de kriebels krijgt als hij
voorbijloopt.
En die man is van mij. Ik heb met hem in bed gelegen, hem gestreeld,
geknuffeld en gekust.
Op een ochtend wachtte ik op zijn ochtendkus. Maar hij kwam niet.
Ik sprong uit bed en ging naar hem toe. Tot mijn grote verbazing zag
ik hem in bed liggen, met een laken over zijn hoofd. Langzaam trok
hij het omlaag en keek me aan. Toen dook hij zonder iets te zeggen
weer onder het laken. Ik haalde het van hem af en kuste hem op zijn
voorhoofd. `Ben je ziek?' vroeg ik.
Hij schudde zijn hoofd en zei: `Ga naar beneden.' Ik dacht dat hij
grappig wilde doen en lachte. Ik trok aan zijn borstharen: `Volgens
mij heb jij gewoon geen zin om naar je werk te gaan.'
Hardhandig duwde hij mij van zich af. `Mag ik voor het eerst alleen
zijn in mijn kamer?' sprak hij moeizaam. Uit het lood geslagen stapte
ik uit bed.
Voor het eerst voelde ik dat hij in de knoei zat.

Vrijdagnacht, vijf oktober.
We lagen nietsvermoedend te slapen toen de aarde leek te beven.
Ik schrok wakker. Was nog wat versufd. Tot ik hem binnen zag stormen. `Sta op!' gilde hij. Hij duwde mij in een hoek en ging met zijn
rug naar me toe staan.
Voordat ik iets uit kon brengen kwamen tientallen soldaten mijn
kamer binnen. Ze deden het licht aan. Ze droegen maskers en waren
gewapend.
Het leek alsof er een bulldozer door het huis denderde.
Een van hen, de kleinste, zette mijn vader een machinegeweer tegen
het hoofd, terwijl de anderen alles in mijn kamer kapotgooiden.
Mijn lichaam bevroor. Mijn hart bonsde in mijn keel en er kwam
geen enkel geluid uit mijn mond. Ik zag alleen hoe hij voor me stond:
recht als een boomstam met zijn armen langs zijn lichaam en dat machinegeweer tegen zijn slaap.
`Jullie maken mijn kind bang,' zei hij heel rustig.
`Mond dicht,' zei de kleine en drukte het geweer nog harder tegen
zijn hoofd. `U gaat mee,' riep een lange man die een geweer droeg dat
zwaarder was dan hij zelf.
Hij gaat vallen, dacht ik. Nog even en hij valt.
Ik voelde zijn zachte hand. Hij trok me naar zich toe, sloeg een arm
om me heen en nam me mee naar zijn slaapkamer.
Met hun geweren op ons gericht liepen ze achter ons aan. Mijn vader
zakte door zijn knieën en zocht met zijn hand tussen het puin, terwijl
hij met de andere mijn rechterhand vasthield.
Een soldaat sloeg met de achterkant van zijn geweer hard op zijn rug
en drukte hem met zijn soldatenkistjes tegen de grond. Wij zijn nu
niet bang meer voor u. Uw tijd is voorbij.'
Toen ik als een bezetene begon te gillen, legde hij geruststellend zijn
hand op mijn mond.
Even later trok hij zijn driedelige zwarte pak tussen het puin uit.
84 Alsof er niets was gebeurd stond hij op, hielp mij overeind: Wil je me
helpen om mijn pak aan te trekken?' Dikke tranen rolden over mijn
wangen terwijl ik hem hielp.

Met gevoelloze trillende handen trok ik hem zijn sokken aan. Ik
knoopte zijn schoenveters vast en kamde zijn haren.
`We gaan knielen,' zei hij, en hij voegde de daad bij het woord. Ik
volgde zijn voorbeeld. Hij pakte mijn handen: `Ik kom terug.'
Ik kuste hem innig op zijn mond. Zijn lippen waren koud en droog.
Toen namen ze hem mee. Mijn vader.
In een donkerrode Landcruiser met geblindeerde ramen.
Nu zag ik dat ons huis omsingeld was. Er stonden tientallen auto's.
Ik rende achter de Landcruiser aan en bleef voor het hek staan waar ik
altijd op hem had gewacht.
Ik wacht al vijftien jaar op hem.

Videostills. Maria Barnas

Maria Barnas

WAT MAAKT HET LICHT UIT
`Rood staat je goed,' zeg ik.
`Ik draag nooit rood,' zegt de jongen.
Het is warm en het is nog geen lente. Ik denk dat ik geen
verbeelding heb. Als ik niet oppas raakt alles in de war: haren, lint.
Gedachten, woorden, de dingen en ik doe in dit verband niet
terzake.
Alles wat in de wereld is, bestaat in taal en ik heb geen idee wat dat
betekent. Behalve: Het is gemakkelijk tevreden te zijn met
woorden voor wie niet goed luistert.
Het papier dat een vrouw om de gele bloemen wikkelde, glijdt van
het tafelblad zoals ik afdwaal.
Hoe meet je het gewicht van een woord als `verdwijn'. Taal is
niet te quantificeren. Zoals zwaartekracht niet te meten is. Als
zwaartekracht te kwantificeren was, zou berekend kunnen worden
wanneer het heelal is ontstaan. Zou het gedrag van alle materie
voorspelbaar zijn. De vraag of god bestaat zou beantwoord zijn,
zei een jongen tegen mij. Maar ik ben vergeten waarom.
Of: `Blijf.'
Ik ben ook: zij. Het meisje dat woorden schrijft. Ze probeert te
vinden wat de dingen met hun naam hebben te maken. Meestal
neemt ze niet genoeg afstand. Ze zou vaker een zonnebril moeten
dragen of een andere naam. Zoals jij.
`Ja,' zegt een dongen.
Hij staat in de deuropening, wrijft in zijn ogen. Hij draagt
felrode boxershorts en een roze overhemd. Zijn haren staan recht
overeind. Ik wil opstaan, hem vasthouden. Ik blijf zitten.
`Ik,' zegt de jongen.
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Is er iets als een filmdoek in mijn hoofd waarop voorstellingen
worden geprojecteerd? Het geprojecteerde is een ruwe, misschien
lukrake, montage van allerlei fragmenten. Verbeelding?
Herinnering?
Het is overbelicht in mijn hoofd. Er zijn mensen met glimmende
neuzen en rode, niet weggewerkte vlekken in de hals.
Fantasie is een vies woord zei een man. Hij heeft gelijk. `Gebruik
je fantasie', wat betekent dat? Soundeffects, special effects, maar vooral
beeld. Tuimelend, hectisch en even gemakkelijk weer star,
bevroren. Still. Ssst.
Hij zegt vaak: `Als ik mijn scriptie nou maar af had.'
Vandaag zeg ik: Wat dan.'
`Tering,' zegt de jongen.
Hij heeft zich in zijn vinger gesneden.
Ik probeer te kijken naar mijn situatie als door een lens. Niet wat
ik vind is belangrijk, maar hoe het eruitziet. Nee: wat het is. Maar
hoe is dat los te koppelen van wat ik zie? Vrijwel alles, of is het
alles om me heen, is een verwijzing naar iets, iemand anders.
`Jij bent altijd met jezelf bezig,' zegt de jongen.
Dat is niet waar. Het ziet er alleen zo uit.
In mijn kamer staat een bed. Een bed zou ik kunnen omschrijven
door de onderdelen waaruit het bestaat op te sommen. Dat zou ik
voor alles kunnen doen. Maar dan moet je steeds kleinere deeltjes
benoemen om zorgvuldig te zijn.
Ik weet niets over quantummechanica. Behalve dat twee van de
allerkleinste deeltjes nooit allebei tegelijk op één plaats kunnen
zijn. Dat heb ik onthouden omdat ik het me kon voorstellen. Ik en
88 een ander kunnen ook niet allebei tegelijk op dezelfde plaats zijn.
Is dat juist de kracht van elk mens en de daaruit voortkomende
frustratie van twee minnaars, de reden waarom ze elkaar zo dicht

mogelijk naderen? Of: zoals het idee van mijn omgeving nooit
samenvalt met de fysieke vorm ervan.
Is dat de reden waarom ik voortdurend denk dat ik te laat ben?
Voor alles. Vroeg opstaan helpt een beetje, maar niet echt.
In taal kunnen twee deeltjes wel tegelijkertijd op één plaats zijn:
`Ik en jij staan op exact hetzelfde tijdstip op exact dezelfde plaats.'
In taal bestaat alles. Heel even het idee, ook. De ontkenning ervan
in de quantummechanica komt ook voort uit dit idee. Ik bedoel:
je kunt alleen iets ontkennen wat bestaat.
Ik sta op en kijk uit het raam. De jongen is nergens meer te
bekennen.
Er zijn dingen als: boom, gras, bank met lichte poten in beton
gegoten. Vast. Schoenzolen wit als spieren als tongen aan ijs,
aarde. Waar het licht sneeuwt in hoofden, zoekend naar andere
frequenties, ssst. Of suizend in een groen universum hol als het
platte beeldscherm dat je ziet na jaren bol glas voor ogen. Platte
grond. Is er iets als adem in opluchting? Wie zegt wat dingen zijn.
Dagen, vermoeden, raden.
Ik ben thuis in woorden waar ik me geen raad weet met de dingen.
De dingen waarnaar verwezen wordt in mijn hoofd. Verwijst
mijn hoofd? Ik geloof niet dat mijn hoofd verwijst. In mijn hoofd
bestaan beelden van hoe ik de dingen heb waargenomen.
De dingen zelf bevinden zich altijd op een andere plaats. Pas
wanneer ik over deze dingen spreek, schrijf, gebruik ik woorden,
letter-tekens die verwijzen. Maar wat gebeurt er wanneer ik niet
alleen in beelden denk, maar ook, en soms voornamelijk, in
woorden?
De dingen werden woorden, woorden werden dingen en de dingen
bleven staan. Maar wat staat er?

`Ik ben er niet. Maar als het nodig is, bel ik u zo snel mogelijk
terug,' zegt de jongen.
`Ik ben er niet' is een vreemde zin.
Kijken. Vergelijken. Knippen. Plakken. Opnieuw kijken.
Selecteren, prioriteiten stellen. Je tijd, gezichtsveld, je gezichtsvelden indelen. Op straat, op tv, in een ander, jezelf. De wereld als
ruw filmmateriaal. Hoe wil je monteren?
Bestaat er iets als massahysterie waarbij de massa bestaat uit twee
mensen? Zou dat verliefdheid zijn. Maak er een blok van. Delete.
Of verplaats. Control, delete.
Van de een op de andere dag was er een kilte. Kan ik mij hem
herinneren?
Toen mij werd verteld dat het woord herinnering komt van het
her-inneren, het opnieuw innen, schreef ik het woord nooit meer
met twee erren en één en. Wat is een innering als deze niet
geïnnerd wordt?
Welke kleren moet een vrouw aantrekken die de wereld wil
veroveren?
Een wit krabje, kleiner dan mijn grote teen schiet weg voor mijn
voeten. Zo snel dat ik even dacht dat het diertje een lichtvlek was
in mijn oog. Maar waar het zand donker is van het spoelende water
zie ik hem duidelijk. Het is haast een skeletje, laat geen enkel
spoor na. Als ik een vergrootglas had zou ik waarschijnlijk sporen
ontdekken. Maar voor het blote oog is er geen spoor. Zo licht zou
ik willen zijn. Als in mijn hoofd. Ik kan in gedachten overal zijn.
Maar als ik wegga is er niets veranderd. Niemand hee ft er iets van
90 gemerkt.
Een meisje schrijft op de achterkant van een vulkaan met een

groen rijstveld ervoor: `Ik ben niet bij je in gedachten.' Omdat ze
niet wil schrijven: `Ik hou van je.' Ze verdraagt geen woorden die
een betekenis oproepen die groter is dan zijzelf.
Toch wil ik er zijn. Er geweest zijn. Hier zijn en daar. En een
indruk achterlaten? Iedereen laat constant indrukken achter.
Sporen, gebouwen, mensen, steden, een witte lucht in maart.
Er zijn mensen die de wereld willen veranderen. Bij elk woord dat
je uitspreekt is de wereld gedraaid, bij elke klank. Verandert de
wereld ook door een gedachte die niet wordt opgeschreven,
uitgesproken?
Ten eerste, ten tweede, ten derde. Want. Vraagteken.
Het meisje achter de kassa zegt dat ik paprika's van verschillende
kleuren niet bij elkaar mag doen in een plastic zak. Ze zegt dat ik
elke paprika afzonderlijk had moeten wegen.
`Een rode paprika is duurder dan een gele en een gele is duurder
dan een groene,' zegt ze. Ik denk dat ze me een raadseltje vertelt.
Wat moet ik haar antwoorden?
`Wilt u de bon?' vraagt ze.
`Nee. Dankuwel,' zeg ik. En: `Die paprika's hoef ik eigenlijk ook
niet.'
`Ja maar die heb ik nu al afgeslagen.'
`0.'
`Wilt u ze nou opeens niet.'
'Nee.'
`Ja maar.'
`Ik wil alleen een rode paprika.'
`Eén rode?'
`Graag.'
Soms wil ik dat de wereld schoon is en overzichtelijk als een vel
gelinieerd papier. Een stapel is vol te schrijven, maar er staat: een

aandrang in woorden.
Ik leerde vrouw zeggen tegen het bord met tekens dat een vrouw
om haar hals hing. Ze wees met een stok op een bord. En later
kleurde ik met stiften binnen zwarte lijnen, terwijl er in de wereld
geen lijnen waren.
Een lijn is de kortste verbinding tussen twee punten. Ik ben een
punt op aarde en jij bent hier geweest. Er zijn geen kleuren in deze
nacht, hooguit licht. Hoog uit een keel klinkt `ik'.
`Vaak weet ik dat...'
`Je weet iets of je weet het niet.'
`Maar soms weet ik het niet meer.'
`Spreek dan van vermoedens.'
`Nee ik weet het zeker.'
`Zeg dat dan.'
`Maar niet altijd.'
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Onderwater is de wereld stil als adem. In, uit, hoor je?
Het maakt hier niet uit welke dag het is. De wereld is onderwater.
Onderwater is de wereld blauw. Blauw als het tv-scherm dat op
pauze staat met een gele hoofdletter G in de rechterbovenhoek.
Ik weet niet waar de G voor staat. Het blauw is blauw als blauw
pigment. In dit blauw verdwijnt elk besef van diepte. Is er een
eindeloosheid in materie. Als in een oog? Je verwart verlangen met
de diepte in een iris. Er is een bol, er zijn zenuwen. Ze vertakken
zich in rood. Een web van gesprongen aders. In en uitademen door
een snorkel. Licht valt in golfjes op wit bodemzand. En duizend
kleine blauwe visjes schichtig. Koraal, hersenen, rood, vlees. Ik zou
een vis zijn. Er druppelt een druppel in mijn oog. En nog één.
En het glas van mijn bril knelt mijn neus dicht tegen mijn voortanden. De wereld klemt zich vast aan mijn gezicht.
In welke persoon moet ik denken?

Waar water overgaat in lucht. Dit nietbestaande. Honderden
druppels blauw in een school, als een zwerm prachtige vliegen,
zinderend oppervlak. Is er een scheidingswand? Nee. Het bestaat
uit wat het niet is. Zoals het moment nu niet bestaat maar een
voortdurend deinende oppervlakte is tussen wat net was en later.
Zoals de hele wereld niet waar te nemen is. Ik niet in het duister
tast maar in het diepe blauw dat eindig oneindig is.
Of verwar ik de wereld met mijn vermogen tot waarnemen?
Mijn beperkte zicht is misschien zelf wat bestaat uit een naadloos
vlak waarin tijd en ruimte elkaar raken. Waarin ik rondzwem.
Ik: de mens die even een vis in het water is.
Toen de hemel en het water zich scheidden ontstond de aarde.
Ik scheur een kleine regenboog van het raam. Er is rottend blad
onder mijn voeten en de geur is zoet. Ik zeg niet dat ik je mis.
Er is een wit strand en palmen die uit de verte bloemen lijken, rank
op een steel. Een man vangt een vis.
Wij doken.
De jongen zingt `Un passito por delante Maria'. Hij zingt vals.
Ik denk: een mens is als één hand. Een mens wil zelfstandig zijn.
Wat ongeveer hetzelfde betekent als dat hij altijd alleen is en
zonder een ander volstrekt onbeholpen.
De jongen zegt niet meer: `Als mijn scriptie nou maar af was.'
Hij zegt: `Je bent zo serieus.'
Vorige week zei ik tegen de jongen: `Nu is het afgelopen.' Het was
een zondagochtend. Een zachte lente ochtend. Ik zei: `Zet de
computer aan. Nu. Vanavond is je scriptie af. En dan wil ik het er
nooit meer over hebben.'
Zijn scriptie ging over organisatie van grote evenementen.
De stof was consequent en met een ongelofelijke hardnekkigheid

verzameld. Ik bleef achter hem staan. Hij zat achter de tekstverwerker. Hij kon snel typen.
Toen hij een lunchpauze wilde zei ik: `Je hebt acht jaar de tijd
gehad om te leren over organisatie, maar je bent niet in staat om
één dag behoorlijk in te delen.'
Waarom geniet ik ervan de jongen pijn te doen?
Het niet kunnen verdragen dat afstand een grotere helderheid
veroorzaakt. De jongen en ik zeiden tegen elkaar dat we uit
hetzelfde hout waren gesneden. We spraken graag in heldere
zinnen met elkaar. Maar de helderheid werd een felheid, en op een
gegeven moment kwamen er alleen nog maar woorden uit ons die
scherp waren als gebroken glas.
's Avonds was de scriptie af.
Gisteren zei de jongen: `Hij is goedgekeurd. Ik ben klaar.'
`Dat is fijn,' zei ik.
`Ik moet met je praten,' zei de jongen.
`Zal ik dan maar gaan.' zeg ik tegen de jongen.
`Je kunt ook blijven slapen.'
`Vuurland, Wasteland, Xantippe, IJsland, Zaïre,' zeg ik.
`Kom je bij me liggen?' vraagt de jongen.
Wanneer ik bij hem lig, zegt hij: `Jij perkt me in. Ik wil een leven
waarin ik word meegesleurd door iets dat hoger is dan ik. Iets
onvoorspelbaars. Jij ontneemt me een gezonde ontwikkeling.'
Ik zeg: `Jouw hoofd zit vol legoblokken. Vaste, lompe blokken als
gedachten. Je wil misschien wel ruim denken, maar er zijn te veel
94 blokken in je hoofd. Er is geen ruimte om ze op een ander manier
te stapelen. Je zit vast in je eigen hoofd. Duplo. Grote kleuterlego.'

`En wat heb jij dan wel niet in je hoofd?'
`Kastanjes.'
`Ik kan tenminste iets opbouwen uit blokken. Bij jou dondert alles
uit elkaar, als je kastanjes wil opstapelen.'
`Maar uit elke kastanje kan een boom groeien.'
De jongen kijkt me glazig aan. Ik probeer nog glaziger terug te
kijken.
Ik wil niet in woorden met iemand zijn. Ik zou het liefst nooit iets
zeggen. Woorden zijn zo gemakkelijk. En zo gemakkelijk destructief. Of leeg. Ik wil dat hij me vasthoudt.
Ik zei tegen mezelf: vergeet hem nooit, uit verlangen een spel te
spelen met een toekomst die nog niet bestond. Nu is die toekomst
er. Die bestaat uit vandaag en gisteren, waarvan ik me destijds
onmogelijk een voorstelling kon maken. En ergens ook weer wel.
Want ik wist dat ik ooit, later, zou terugdenken aan het moment
dat ik mezelf beloofde de jongen niet te vergeten. Dit moment
waarop ik weet dat de toekomst uit niet meer hoeft te bestaan dan
een licht suizen in mijn hoofd. Denken: nu, dat is de opengespleten toekomst in het hoofd van een meisje dat vroeger een later
voorzag.
Een vrouw ligt op een man. Ze ademt zo diep mogelijk in en ademt
uit. Ze denkt dat nu niet bestaat, zoals raken bestaat uit wat het niet
is. Daarom kan ze bijvoorbeeld denken dat ze van de man houdt.
In '6 3 werden astronauten die terugkwamen van geslaagde banen
om de aarde niet geloofd toen ze vertelden dat ze vanuit hun ruimtecapsule boten hadden zien varen over de oceanen van de aarde.
Wetenschappers suggereerden dat het luchtledige hallucinaties
veroorzaakte. Volgens hen was het onmogelijk dat de astronauten
tijdens hun baan om de aarde objecten als auto's nog konden
onderscheiden. Maar de astronauten bleven melding maken van de
schepen en auto's.

Onderzoek wees pas jaren later uit dat de druk op de oogbol
verandert in de ruimte, waardoor het oog meer trillingen van licht
kan verwerken. Afstand en scherpte bestaan uit elkaar. Of: door,
dank zij.
Zoals ik uit de jongen bestond. Werd de afstand tussen ons te
groot of werd het licht te scherp? Had ik minder goed moeten
kijken.
Wat maakt het licht uit.

Fragment uit

Onland, een werk in tekst en beeld waarmee Barnas juni 1998 afstudeerde aan
Onland is ook te vinden op het website-adres:

de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam
www gerritrietveldacademie.nl
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Greet De Coninck

Gedichten
Ze zit veilig inde klok
lacht ze en poetst de
glazen wijzerplaat, nog
steeds wonen uren
op dezelfde plaats

ze spreekt van tijd
die ze spaarzaam gebruikt
om kamers te bewonen,
papier te schikken en
gelezen brieven te openen

nog herhaalt ze de oude woorden,
geluid van gebruikte pennen
en antwoordt dan in een brief
waarop ze de naam schrijft
van een kind in wijde zomerjurk

ze vergeet de sleutel van de klok,
het uur dat reeds lang stilviel
nu ze een meisjeshand zoekt,
een speelbal die ooit
in het gras rolde.
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Ze luistert hoe langzaam
de avond geluid verliest,
in dorpse straten een hond nog
aanslaat, het tuinhek afgesloten

gelijk de dag waarna men
rusten gaat en haar eerst
onderstopt in koude lakens

ze verwacht slaap die haar
met een droom wegneemt uit
de kamer van kleerkast en wekker

maar wat blijft is straatlicht
door de gordijnen, de torenklok
die de nacht verdeelt

slaap je nog niet, vraagt moeder,
zal ikje voeten warmen,
meewachten op de ochtend

ze sluit de dekens vaster, troost
hoe onprettig soms de reis
van de slaap is terwijl haar stem
al langzaam stil wordt.
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Jan H. Mysjkin

EEN MINIMUMPROGRAMMA V R 00G EN DENKEN
Over Nathalie Quintane

Nathalie Quintane, foto. Jan H Mysjkin
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bijgaande gebeurtenis of ondersteboven gehaalde logica in woorden.
`Vanaf een bepaalde leeftijd bekijk je jezelf niet meer zo in de onderkant van soeplepels.' Op het moment dat je in staat bent om een boek
als dat van Quintane te lezen, bekijk je jezelf inderdaad niet meer zo
in de onderkant van soeplepels. Mocht Quintane het niet hebben opgetekend, dan zou ik er niet bij hebben stilgestaan dat ik als kind
inderdaad gefascineerd heb gekeken naar mijn vervormde snuit in de
onderkant van soeplepels.
Zo vestigt Quintane's poëzie – een poëzie waarin het er uiterst
prozaïsch toegaat – onze aandacht op wat we niet zien of niet meer
zien. Zonder belerende opzet, zoals de aforismen of maximes van
Montaigne of La Rochefoucauld in vorige eeuwen. Zou het kunnen
dat, op het eind van een eeuw waarin literatoren en filosofen zoveel
onheil hebben goedgepraat, het voor de schrijver niet langer past om
een belerende toon aan te slaan? Dat de `gnomische dichter' van vandaag niet langer grondregels of plichten van het leven mag en/of
vermag te formuleren? Dat we eerst terug moeten naar een minimumprogramma: wars van didactiek en moraal de inventaris opmaken van de nu eens vermakelijke, dan weer ernstige wereld van quasi
onzichtbaar geworden evidenties. Wanneer men in een ruk de ene
opmerking na de andere leest, komt men tot het beangstigende besef
hoe slecht we onze omgeving waarnemen – laten we dan maar zwijgen over hoe slecht we deze beoordelen. Misschien wil het werk van
Nathalie Quintane op dit punt een stille terechtwijzing zijn – zeker is
het een aansporing om onopmerkelijke evidenties als niet-evident op
te merken.

IO2

Nathalie Quintane

OPMERKINGEN II: HUIS
Zelfs wanneer ze geen rechte hoek vormden, zouden de muren niet
instorten.

Bepaalde franjes aan schemerlampen in de salon hebben zowat het eeuwige
leven in pacht.

Met gesloten luiken is het geen dag, al is het ook niet altijd nacht.

Toen een zeker aantal spullen van nogal kleine omvang werd overschreden, heeft men de doos uitgevonden.

Sinds een kleine honderd jaar kijkje niet meer zo vaak tegen kruiken aan.

Hoewel je de klink neemt om een deur open te doen, ontdek je almaar weer
vingerafdrukken rond de deurklink.

In een flatgebouw herken je een buur aan diens geluiden.

Hoe minder deuren er zijn, hoe minder kamers.

Op wieltjes zijn meubels niet langer onbeweeglijk.

In een kamer die vooral uit een canapé bestaat, past het niet om

op een stoel te gaan zitten.

Het is niet omdat het soep in zakjes is, dat je je soep sneller
moet eten.

Het geluid van de ijskast komt van de ijskast. Kwam het van bij een buur,
dan zou dat de goede orde compleet verstoren.

Soms blijf je liever binnen om op het huis te passen.

Door de meeste deurspionnetjes zie je overlopen, of deurmatten.

Het gebeurt datje met de ogen je toestel zoekt, wanneer een telefoon rinkelt
op de televisie.

Duralex is groter wanneer je het onderin een glas water bekijkt.

Zolang je op een matras op de grond slaapt, zie je niet waar een nachttafeltje
goed voor is.

Gedurende een vrij korte tijd zijn deurklinken en kinderhoofden op een
zelfde hoogte.
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Een rechte vloer die parallel is gelegd aan een aflopende bodem
loopt af.

Het deurgat was er vóór de muur.

Een uit het meubel verwijderde lade schuift niet.

Wanneer je veegt, leer je concreet de oppervlakte kennen.

Alles wat aan de muur hangt is er om naar te kijken.

Het volstaat niet datje door een raam stapt om er een deur van te maken.

Vanaf een bepaalde leeftijd bekijk je jezelf niet meer zo in de onderkant
van soeplepels.

Bepaalde meubels dienen als sokkels voor andere meubels.

Een ineengestort huis is hetzelfde huis in een andere ordening.

Wat blijft er over wanneer je de scheidswand sloopt tussen de salon en een
kamer: de salon of de kamer ?

Als je een tafel omkeert, is haar maximale stabiliteit bereikt.

Een badkuip is zo geconstrueerd datje eerst en vooral een kraan ziet
wanneer je erin ligt.

Behalve de broodrooster is er geen apparaat waardoor voedsel zo plots en
duidelijk te voorschijn springt.

Een deurmat wordt gewoonlijk vóór de voordeur geplaatst: erachter wordt
ze teruggedrukt door de deur, telkens wanneer die opengaat.

Een volgorde van uitvinden die je niet in twijfel kunt trekken: eerst de paraplu,
dan de paraplubak.

Je kunt uitleggen wat hoogtelijnen zijn door een aardappel in schijfjes te
snijden.

Huizen met namen dragen vooral namen van vrouwen en wintervaste
struiken.

Personen die je door de voordeur heen aanspreekt, antwoorden.

Telkens wanneer je een ruit nadert, kijkje toe hoe deze beslaat, je kunt je
toch al zelden van je eigen leven vergewissen.

Vanuit de plee kun je je onmogelijk een algemeen beeld vormen van de
bouw van een huis.

1oó Plafond: anderhalve mens boven de vloer.

Volstaat het dat de vloer het plafond raakt, opdat er niets zou zijn ?

Zo lang je in de kamer bent, valt moeilijk uitte maken of het plafond strikt
evenwijdig loopt aan de vloer.

Het huis is zo groot dat het niet door de deur kan.

Afgezien van de luster is alles nogal ver van het plafond.

Hoewel de afstand tussen diepe en platte borden op een stapel veeleer
veroorzaakt lijkt door de diepe borden, is het in feite het gevolg van beide.

Zodra je het bord opheft, trilt de gelatine.

Zonder muren zouden de kranen 360° kunnen draaien.

De mouwen van opgehangen truien geven de windrichting aan.

De draden van de kaas volgen mijn mond die zich verwijdert van het stuk
taart.

Terwijl ik mijn handen was, maak ik de zeep schoon.

Droog is het washandje stijf.

Deze kruimels vormden voorheen de korst, op het brood.

Een appel kun je met zachte duwtjes laten voortrollen, een peer maar zelden.

Een vastere rand, helemaal rond de pot, steekt boven de vloeibare
yoghurt uit.

Wanneer op z'n minst twee rijen suikerklontjes uit de doos werden genomen,
kan het gebeuren dat de derde niet langer op een lijn ligt.

Het vel van de tomaat houdt de tomaat in zijn vel.

Over elkaar heen glibberend vallen de hete spaghettislierten in de zeef.

Hoe langer de koffie wordt gemalen, hoe langzamer die tegen het deksel van
de molen naar beneden glijdt.

Een kom melk: een eerste belletje draait rond een onbeweeglijke bel in het
midden, die in werkelijkheid op zichzelf draait.

Water opzuigend verliezen gedroogde pruimen 's nachts hun rimpels.

1 o8 Een paar geuten jam vormen op een boterham het begin van een netwerk.

Een klontje boter in de soep smelt weg langs de kanten.

Wanneer je bloedworst braadt, komt die langzaam langs beide kanten uit
haar vel.

Wanneer het zonlicht in een kom melk schijnt, wordt het weerspiegeld op
het plafond, waar zich een wankele spiraal aftekent, die uitzet en inkrimpt met
het bewegen van de tafel.

Hoe

meer ik veeg,

hoe

zichtbaarder

het

stof.

Wanneer je drie natte borden verticaal wegzet, zijn die de volgende dag
droog.

Zonder trui blijven geen kruimels haperen aan de mouwen.

Vertaling: Jan H. Mysikin
Deze tekst is de volledige vertaling van de tweede
reeks opmerkingen uit de bundel Remarques van
Nathalie Quintane (dat in totaal drie reeksen telt)
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Kerstin Hensel

IN HET RAADHUIS
Om kwart over vijf opent advocaat Theobald Schneider het kleine
vertrek onder het dak.
Hij woont in het raadhuis boven zijn kantoor. Hij ziet het als een
privilege. De andere collega's worstelen zich 's morgens en 's avonds
door de stad in hun grote-gezinnenauto's, ze banen zich een weg van
BohnsdorfZeuthen Zehlendorfnaar Mitte en van Mitte naar Zehlendorf Zeuthen Bohnsdorf, ze banen zich door de lawines van auto's en
trams een weg naar hun vrouwen, kinderen en tuintjes.
Advocaat Schneider dankt het lot voor de korte weg die hem naar zijn
vrije tijd leidt.
De sleutel glijdt in het slot. De deur gaat open. Theobald Schneider
stapt naar binnen. Zijn dienstjasje legt hij over de staande kapstok, hij
trekt het jasje recht en zegt: `Goedenavond.'
De muur naast hem antwoordt: Krrrrr. Altijd hetzelfde, denkt de advocaat, de huismeester is vergeten de lift uit te schakelen. Nu bromt
de hele nacht het relais, dat zich achter de muur bevindt, waar de
schacht zit.
Twee stappen door het halletje en Theobald Schneider staat in de
kamer. Het relais schakelt net om – maar dat hoort de man niet meer
met dezelfde duidelijkheid als in het halletje. Het is zo stil in het vertrek dat Schneider het glinsteren van zijn dasspeld opvangt. Na kantoortijd zwijgt het raadhuis. Schneiders pols slaat syncopisch. Ik heb
geluk, denkt de man, ik hoef niet de hele stad door, bij mij thuis geen
gehuil en gejammer. Hij zou er gek van worden. Hij klikt de dasspeld
open, haalt ze van de das, legt ze op de schouw en loopt drie passen
door het vertrek. Nu houdt ook de speld op met glinsteren. Theobald Schneider heeft rust na de lange zenuwachtige dag.
In de schuine zoldering van het vertrek zit een luik waardoorheen
wat licht uit de Berlijnse hemel valt. Als Theobald Schneider de viI To trage opzij schuift, werpt een felle zonnestraal een blikkerende vlek
op het tapijt. Dat bevalt de advocaat niet.
`Goedenavond,' zegt hij nog een keer.

Zijn rechterarm neemt de groet over: hij maakt een hoek voor zijn
borst langs, de hand grijpt de linkerschouder, knijpt hem, ook zijn
linkerarm reageert, kruist de rechterarm, de hand pakt zijn vrije
schouder beet. Zo staat Theobald Schneider in zijn vertrek. Beide
handen grijpen naar achteren. Nu raken de vingers de schouderbladen, het armkruis geopend, de ellebogen over elkaar geheven. De
handpalmen van Theobald Schneider beginnen de schouderbladen
van Theobald Schneider te strelen. Dikke kleine vingers met schone
toppen glijden over de stof van het overhemd, op en neer, maximaal
twee handbreedtes – de kleine vleugels fladderen over de rug, pakken
iets hogerop de oorlelletjes van Theobald Schneider – de rechterelleboog rust in de buiging van de linkerarm – ze frunniken aan de lelletjes, knijpen er zachtjes in ter verwelkoming, duiken dan in het
hoofdhaar, dat niet echt diep is, eerder dun, een licht academisch
plukje dons op het hoofd van Theobald Schneider.
`Goedenavond, mijn beste,' fluistert de man.
Hij laat de armen zakken. Loopt drie stappen door het vertrek. Hij
neemt plaats in de fauteuil en trekt de schoenen van zijn voeten.
Wij hebben een drukke dag achter de rug,' zegt de advocaat, en: `Stel
je voor dat we nu nog naar Bohnsdorf of Zeuthen of Zehlendorf zouden moeten.'
Er wordt op het dakraam geklopt. Het lichaam van Theobald
Schneider krimpt ineen. Op het raam ligt een gezicht: de mond reusachtig en scheef, een grijze, korte baard, een kokkerd van een neus,
spitse oren.
`Goedenavond,' zegt het gezicht achter het glas, `ik ben de glazenwasser!'
`Aha,' zegt Schneider, `u maakt overuren.'
Even later is het gezicht verdwenen. Een hand ligt op het raam. De
hand wist het glas schoon. Piepend vervluchtigt de dunne film van
vuil en plakt vast aan de gele huid. Een vierkant restje avondzon valt
op het tapijt. Mijn raam is zo klein dat een hand genoeg is om het
schoon te houden, denkt de advocaat. Hij brengt de rug van zijn rechterhand naar zijn mond. Terwijl de lippen tegen de uitstulpende

aders duwen, komt de vrijheid het vertrek binnen, moe, zwaar, zonder enige moeite.
Als Theobald Schneider wil gaan slapen, wordt er aangeklopt. Er is
geen bel, want Schneider heeft niemand die hem zou gebruiken. Nu
wordt er geklopt en de advocaat voelt zijn hart in zijn keel bonzen.
Waarom komt iemand hem op dit tijdstip nog storen?
Schneider loopt naar de deur. Het halletje wankelt. Hij opent de deur
op een kier en fluistert: Wat wilt u?'
`De sleutel is verdwenen. Van het dak in de dakgoot gerold.'
De advocaat sluit de deur. Wat een brutaliteit! denkt hij. Er wordt
weer geklopt.
`Jij kunt een mens ook niet met rust laten. Net als vrouwen en kinderen!' sist Theobald Schneider.
Hij doet de deur weer open en zegt door de spleet: `U bevindt zich
hier in het raadhuis. Na sluitingstijd.'
`Dat is het 'm juist!' zegt de glazenwasser.
Hij steekt snel zijn voet tussen de deur zodat ze niet meer dicht kan.
Schneider duwt. Met zijn hele gewicht werpt hij zich tegen de deur.
De voet haakt. De glazenwasser gaat tegen de grond. Nu jankt hij als
een kind, denkt de advocaat. Hij zou toch moeten weten dat de huismeester een reservesleutel heeft.
`Ik geefu aan!' huilt de glazenwasser.
`Een veel te luide tijd,' zegt Theobald Schneider en loopt weer de
kamer in waar fauteuil en bed staan. Hij trekt zijn broek en hemd uit
en legt ze over de leuning. Met beide handen streelt hij zijn witte, onbehaarde borst. De wijsvingers trekken cirkels rond de tepels. Dat
vermoeit. Boven het dakraam is het donker. De advocaat trekt zijn
pyjama aan en gaat in bed liggen.
`Morgen moet ik toch 's een woordje wisselen met de huismeester,'
zegt hij.
II2
Kort verhaal uit Neuerlei
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Het ritme van de ruimte bonkte door
Marly's lichaam. Bij elke beat voelde ze haar hart harder slaan. Haar hoofd suisde
van de bekende sneeuwstorm van drugs die in haar rondwervelde. Haar schedel leek
op barsten te staan en ze haalde diep adem en greep zich vast aan de bar om haar
evenwicht te bewaren. Ze zou zich zo wel weer goed voelen, dwong ze zich te denken, terwijl zij vocht tegen de paranoïde angst voor een hersenbloeding die haar
dreigde te overspoelen. Toen pakte de muziek haar ineens weer op en tilde haar
terug naar de oppervlakte. Soms deed muziek dat, maar soms deed ze ook het omgekeerde. Dan nam de muziek het roer over en gaf ze de menigte het gevoel de mach-

Geraldine Geraghty
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tigste op aarde te zijn. Als het erom ging met zijn allen plezier te hebben was het
makkelijk en natuurlijk om je op te laten gaan in de massa.
De muziek golfde heen en weer. Marly's hoofd tolde van hoog naar laag als in een
achtbaan. Het enige wat dit volgens haar kon overtreffen, was de extase van de dj die
het allemaal overzag. Deze muziek pakte je omdat ze niet belemmerd werd door
woorden die te veel betekenden. Andermans gedachten beperkten je alleen maar in
je denken.
Die eerste avond bij Paul had hij gezegd dat het hem niks kon schelen: 'Wie kan het
een fuck schelen wat U2 of Prince te vertellen hebben? De beste nummers gaan nergens over, Madness of Motown, of nummers die iemand schreef als-ie helemaal uit
zijn dak ging, Bowie of Jimi Hendrix, die opschreven wat ze voelden als ze hadden
gebruikt. En dan hangt het er maar vanaf wat voor drugs je neemt. Je hoort het altijd
meteen als ze aan de coke zaten. Dan krijg je van die spastische nummers, je weet
wel, disco. Cocaïnekoorts: over-the-top-snaren en reach-for-the-sky-zang. Maar dat
kon gewoon, want het was iets nieuws. Met house heb ik het ook een tijdje gehad.
Nu is het één grote commerciële, cynische fuck-bende geworden. Het maakt de
mensen geen hol uit waar ze naar luisteren, dus draaien ze aan de lopende band van
die platen in elkaar waar precies de goeie accentjes in zitten. Als je je er maar lekker
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vrij op voelt. Ook de drugs zijn tegenwoordig shit. Je weet niet meer wat er in je ecstacy zit, maar iets is beter dan niets aan het einde van de dag... en de politiek kan
wel lullen dat jongeren te veel drugs gebruiken, maar dat is gelul... het probleem is
juist dat je bijna helemaal niks voelt.'
Ze had erover nagedacht. Zoals Paul praatte was besmettelijk. Binnen tien dagen
had ze ook zichzelf bij de vleet horen vloeken. Vloeken was niet eens een daad van
verzet meer. Het was net zo gewoon als rotzooi op straat. Niet dat het haar iets kon
schelen, maar het viel haar gewoon op dat ze 'klote' zei als ze gewoon moe was of
drugs gebruikt had of problemen had. 'Aankloten' was doen waar je zin in had. Meiden zeiden 'kut' als ze het over een of andere mafkees hadden, en niemand viel van
zijn stoel. Je viel pas op als je iets zei zonder te schelden. Dan keken ze je scheef aan
en zeiden dat je steil was, een burgertrut, uit de tijd.
Marly herinnerde zich dat de eerste vloeken die ze ooit had gehoord uit een liedje
kwamen. Ze was acht jaar en luisterde naar Working Class Hero van John Lennon. Ze
had het drie keer gedraaid om zeker te weten of ze het wel goed had gehoord. Wat
het allemaal precies betekende ontging haar, maar ze voelde zich ineens een stuk
volwassener, ze voelde dat ze nu een van de grote mensen was bij wie ze zo graag
wilde horen, zeker als ze zag hoe haar oudere broers de ene punk- en ska-plaat na de
n
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Vertaling Frans Hempen

andere kochten en naar concerten van The Specials gingen terwijl zij thuis stiekem
naar hun platen luisterde, eindeloos de hoezen bekeek en verliefd werd op de grote
jongens op de foto's met hun Crombie-jassen, stekelhaar en grote, trieste ogen.
Maar toen Marly zelf groot genoeg was, vond ze het aanbod van muziekidolen nogal
mager. Ze moest het doen met verwijfde, klootloze types met lippenstift en gepoederde a-seksuele gezichten, die pruilend en liefdeloos nummers zongen op blikkerige muziek, net zo nep-stijlvol als de synthesizerklanken van hun songs. Ze ontdekte
dat de muziek zo groeide. Elke stap vooruit leverde vernieuwing op omdat die weer
een reactie opriep.
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1 9 7 1 ] woont in Londen, schrijft scenario's en maakt films. Raise Your Hands (Boxtree Limited,

burgischen Literaturpreis (1996). Het verhaal 'In het raadhuis' komt uit haar laatste bundel Neunerlei

kroond met de Anna-Seghers-Preis van de Akademie der Kunste (1989) en de Forderpreis zum Branden-

schrijft gedichten, proza, toneelstukken, hoorspelen, libretto's en scenario's. Haar werk werd o.a. be-

Literatur in Leipzig. Zij is tegenwoordig verbonden aan de Hochschule für Schauspielkunst in Berlijn. Zij

boeken over popmuziek. Kerstin Hensel [OOST-DUITSLAND, 1961] studeerde literatuur aan het Institut für

Londen, 1997) is haar eerste roman. Frans Hempen is vertaler Engels. Hij vertaalt fictie, speelfilms en diverse

LAND,

lijk uit het Tsjechisch en het Slowaaks. Zij verdient haar brood als taaldocente. Geraldine Geraghty [ENGE-

delsblad. Vanaf 1984 exposeert ze geregeld. Hank Geerts [1962] is slaviste en vertaalt literatuur, hoofdzake-

feest (Nijgh & Van Ditmar) en schrijft kunstbeschouwingen voor De Groene Amsterdammer en NRC Han-

Emmerik [1964] is beeldend kunstenaar en schrijver. Ze debuteerde in 1997 met de verhalenbundel Soms

Deus ex Machina met proza en essay. Gedichten en recensies van haar verschijnen in de Poëziekrant. Pam

studente aan de schrijversvakschool 't Colofon in Amsterdam. Zij debuteerde in het Vlaamse tijdschrift

Tetouan die in het voorjaar van 1999 zal verschijnen bij Vassallucci. Greet De Conick [1965] is derdejaars

Najoua Bijjir [1976] is geboren in Rotterdam. Zij werkt op dit moment aan haar debuutroman Requiem in

Sabine van den Berg [1969] is redacteur van Elle Wonen en Last & Gratie. Een roman is in voorbereiding.

roman Engelen van ijs (Arbeiderspers). Engelen van ijs is genomineerd voor de Debutantenprijs 1998.

van MillenniuM en publiceerde gedichten in Tirade en verhalen in Maatstaf. In 1997 verscheen haar

Maria Barnas [1973] studeerde in juni 1998 af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, was redacteur

en reisde met een soloprogramma door het land. Onlangs debuteerde zij met Idil, een meisje (De Geus).

woont sinds 1987 in Nederland. Ze volgde een acteeropleiding, werkte bij De Trust van Theu Boermans

MEDEWERK[ST]ERS Yasmme_AMas [SOMALIË, 1970] vluchtte op veertienjarige leeftijd naar Saoedi-Arabië en
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zie inleiding Jan H. Mysjkin.

de roman Een vorstelijk hotel (1993) en was redacteur van Lust ér Gratie. Nathalie Quintane [FRANKRIJK, 1964]

halen wordt eind 1998 opgevoerd. Annelies Passchier [1955] publiceerde de verhalenbundel Mors (1990) en

Blaman-prijs, waarvan de winnaar in november bekend wordt gemaakt. Haar toneelstuk Onschuldige ver-

verhalenbundel Godin van het vuil (vh. Thomas Rap). In maart 1998 werd zij genomineerd voor de Anna

programmamaakster bij het bureau Studium Generale van deze universiteit. In 1997 debuteerde zij met de

Vredeling [1954] studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Daarna werd zij beleidsmedewerkster en (cultureel)

Supplement van NRC Handelsblad. Haar roman Lente van glas verschijnt september 1998 (Atlas). Marion

Nederland en De Groene Amsterdammer. Op dit moment publiceert ze af en toe verhalen in het Cultureel

Christine Otten [1961] debuteerde in 1995 met Blauw metaal (Atlas). Als journaliste werkte ze voor Vrij

van Tristan Tzara en in december 'Zwarte spiegels', het slotdeel van Arno Schmidts trilogie Noboddaddy's.

Mysjkin [1955] woont en werkt in Parijs. In september 1998 verschijnt zijn vertaling Zeven dadamanifesten-

Nederland waar ze als journaliste werkt. Begin dit jaar verscheen Mandraga, haar eerste roman. Jan H.

1995 stelde zij de bundel De daad (Arena) samen. Nausicaa Marbe [ROEMENIE, 1963] woont sinds 1982 in

verscheen Het zal de liefde wel zijn (Arena) en in 1997 Voor ons ligt een dag van bramenjam (Querido). In

debuteerde in 1993 met Een hemels meisje (Arena) en was redacteur van het tijdschrift Ciao Bella! In 1994

met de verhalenbundel Tijdjager (Arena). Fransien Kroon [1962] is beeldend kunstenaar. Josien Laurier [1967]

presentatie van een medisch actualiteitenprogramma bij Radio Noordzee Nationaal. In 1998 debuteerde zij

in Utrecht. Ze schreef onder andere voor Viva, Marie Claire en Opzij. Vanaf 1995 verzorgt ze de redactie en

del Locus (Querido). Eva de Jong [1963] voltooide in 1990 haar opleiding aan de School voor de Journalistiek

Andriessen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze debuteerde dit jaar met de gedichtenbun-

(1997). Rozalie Hirs [1965] is afgestudeerd als chemisch technoloog en studeert compositie bij Louis
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HOE BETER ER WORDT GELOGEN, HOE BETER ER WORDT GESCHREVEN

Essays over Else Lasker-Schuler; de handeling van het schrijven;
de vrouwelijke stem in erotische poëzie; Truus Bronkhorst, Desirée
Delauney & Hans van Manen; de muze en de filosoof. Proza van Renate
Stoute, met foto's van Jacquie Maria Wessels.
Verder: proza van Wanda Reisel; schrijversdagboek van Pamela
Koevoets; In Memoriam Ida Gerhardt; essay over Carl Friedman.

LUST & GRATIE 55
DOSSIER FRANKRIJK

Interviews met Geneviève Brisac, Nancy Huston, Pascale Roze,
Jacqueline Harpman. Proza van Michelle Grangaud en Sarah Kofman.
Essays over Assia Djebar en Calyxthe Beyala. Foto's van Corinne Filippi,
met een tekst van Jean-Francois Lyotard.

Verder: schrijversdagboek van Chaja Polak en twee verhalen van
Patricia Lasoen.

LUST & GRATIE 56
CHARLOTTE DELBO, TEKSTEN VAN EEN OVERLEVENDE

Fragmenten uit `Auschwitz et après' van de Franse schrijfster Charlotte
Delbo (1913-1985), ingeleid door Ernst van Alphen.
Verder: proza van Sabine van den Berg; poëzie van Anke van Lith;
essay over Lidy van Marissing; schrijversdagboek van Barber van de Pol;
portfolio van BarBara Hanlo.

LUST & GRATIE 57
ELK BOEK IS EEN VERZAMELING

In dit nummer een aantal voorbeelden van verzamelende schrijvers
en geschreven verzamelingen: proza van Annet Planten en Lidy van
Marissing; Truusje van de kamp over `Familielexicon' van Natalia
Ginzburg; Klary Koopmans over het leugenarchief van Anaïs Nin.
Verder: schrijversdagboek en voorpublicatie van Joke van Leeuwen;
portfolio van Renée Kool; proza van Mayra Verheyen en Libuse
Moníková; poëzie van Annelies Karelse; Christiane Hardy over Libuse
Moníková en Sophie Bertho over Emmanuèle Bernheim.

Losse nummers zijn te bestellen door overschrijving van f 18,20 [f 15,—+ f 3,20 verzendkosten]
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BIJ UITGEVERIJ VASSALLUCCI VERSCHENEN:
Kiran Desai De goeroe in de gziaveboom
Wanneer Sampath wordt geboren, begint het te stortregen.
Bovendien heeft hij een moedervlek. Een gezegend kind
dus. Sampath voldoet echter niet aan de verwachtingen van
zijn ouders, totdat hij over spirituele gaven blijkt te beschikken. Op humoristische wijze beschrijft de in India geboren
Kiran Desai (1973) Sampaths wedervaardigheden in haar
magisch-realistische debuutroman.
ISBN 90 5000 084 3 / NUGI 301 / Prijs f39,90

Sue Woolfe Wiskundige moeders
Frances Montrose, dochter van de mooie en begaafde wiskundige Juanita, ontdekt na haar moeders dood een aantal
door Juanita nagelaten theorema's. Frances presenteert
haar moeders revolutionaire ideeën aan een groep wiskundigen. Hun bekrompen reactie fungeert als een spiegel voor
haar eigen onvervulde verlangen. De in Australië geboren
Sue Woolfe laat het verhaal door Frances' dochter Hypatia
vertellen, in brieven. Wiskunde als metafoor voor schoonheid, seks, liefde en moederschap.
ISBN 90 5000 043 6 1 NUGI 301 / Prijs f44,90

Debby Bull Blauw van jou
Op hilarische en geestige wijze beschrijft de Amerikaanse
Debby Bull in haar debuutroman hoe een dertigjarige vrouw
die door haar vriend is verlaten, probeert te overleven. Na
een deprimerende tocht langs psychiaters, helderzienden
en diverse media besluit ze het laatste levensteken van

haar vriend, een zak diepvries bosbessen, uit haar leven te
bannen. Het resultaat is een overheerlijke jam. Ieder hoofdstuk eindigt met duidelijke instructies voor het maken van
jam, gelei en chutney, en bevat vermakelijke wijsheden
rondom het thema: `Hoe te overleven zonder man in huis.'
ISBN 90 5000 083 5 / NUGI 301 / Prijs f29,90
Nancy Kricorian Armeense ogen
Het verhaal begint in Boston met de dood van Zabelle, weduwe en grootmoeder, en verplaatst zich dan snel naar Zabelle's jeugd, gedurende de nadagen van het Ottomaanse
rijk. Met veel gevoel voor humor en compassie beschrijft de
in Massachusetts geboren Nancy Kricorian (1960) de geschiedenis van Zabelle. Haarjaren in een weeshuis in Istanbul, haar toevallige adoptie en haar uithuwelijking aan een
Armeense kruidenier, die haar meeneemt naar Amerika.
Aan het eind van de roman versmelten heden en verleden
op magische wijze.
ISBN 90 5000 074 6 / NUGI 301 / Prijs f39,90

tijdschrift over litermuur van vrouwen
100 JAAR VROUW & ARBEID
• Erica van Boven over 100 jaar bestsellers van vrouwen
• Als werk niet meer werkt
• Schoon genoeg
Huishoudelijke apparaten
• Biografie van Wilhelmina
• Het boek van de film: Left
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• Francisca de Haan over Vrouwen,
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• Interview met Basha Faber
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Interview met bell hooks
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Evolutiedenken in de eerste golf
Bibliografie: Ruimte in architectuur
200 nieuwe titels met korte inhoud
Lover is een uitgave van het IIAV. Te koop in de boekhandel
f 1150 l Bfr 195. Een abonnement (4 afl.) kost f 42,50 l Bfr 765
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Westermarkt 5
Postbus 3869
1001 AR Amsterdam
020 624 50 03
Doris Hermanns

Openingstijden:
ma t/m vr 11-18 uur
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Wat hebben de schrijfsters van nu ons
een
bieden? Hoe steken ze aloude verhall
n
kus
nieuw, eigentijds jasje? Hoe lang duu
in de jaren negentig, en hoe lang duurde die
dertig jaar geleden? Hoe bewegen de
personages zich door de wereld? Zijn ze open
of juist angstig en besmuikt? Zijn ze opstandig
(een plus), ironisch (een min) of melancholiek
(een plusmin)? Tegen welke autoriteit wordt er
gestreden?
Er is een waslijst van vragen op te stellen,
maar waar ik altijd weer naar op zoek ben - bij
elk verhaal of gedicht dat ik lees - dat is het
moment van ontroering of hilariteit, dat steeds
opnieuw kan opduiken, dat altijd zal blijven
komen en dat maakt dat een beetje lezer altijd
nieuwsgierig blijft.
Annelies Passchier
Uit: `Verkoop de huid van de beer niet...'
ISBN 90-5000-205-6
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`Schaven betekent voor mij spreken zonder grenzen van
iemand. Het is een spreken dat ik kan binnengaan en dat
ieder kan binnengaan zonder paspoort ofvisum.'
Samir Abolheya Uit: Een zee van verlangen

FUSION-LITERATUUR
SCHRIJVEN ZONDER GRENZEN
In `Een plek voor het hart', de lezing die Lulu Wang hield voor de Stichting Literaire Activiteiten
Amsterdam (Slaa), vertelt de van oorsprong Chinese schrijfster van
Het lelietheater wat het voor haar betekent om in een taal te schrijven
die niet haar moedertaal is. `Door het boek in het Nederlands te
schrijven was ik in staat meer afstand te nemen van een vaak pijnlijk
verleden, maar dit was niet de enige reden waarom ik het in het Nederlands heb geschreven. Tijdens de eerste jaren van mijn verblijf in
Maastricht heb ik door in het Nederlands te leren denken en redeneren ontdekt hoe veel dingen die ik als een wezenlijk onderdeel van
het bestaan beschouwde, ronduit krankzinnig, onrechtvaardig, onmenselijk en barbaars waren. Dit gaf me inzicht in de aard van de
zaken die ik had meegemaakt en tevens troost: ik begon te begrijpen
dat wreedheden niet per se deel hoefden uit te maken van het leven,
mijn leven.'
Het schrijven in het Nederlands had nog een ander effect: `ik ging
het Chinees, mijn moedertaal, met westerse ogen bekijken. L.] Ik
merkte hoe cultuurgebonden taal is en ik heb getracht om de Chinese cultuur en taal in het Nederlands te mengen, in de hoop zo uit de
geuren van twee totaal verschillende talen een nieuw parfum samen
te stellen. Ik merkte dat Chinese uitdrukkingen zich moeiteloos lieten vertalen in het Nederlands [...]; als je in China pech hebt "blijft
zelfs water tussen je tanden steken"; Chinezen "zoeken botten in een
ei" waar Nederlanders "spijkers op laag water zoeken".'
Wang ontdekte dat er allerlei technieken bestaan om twee talen over
en weer met elkaar te laten rijmen, en dat leverde `een ongekende ó
uitbreiding op van de taalregisters waar je als schrijver mee kunt
0
spelen'.
5
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De poging om, zoals Lulu Wang het noemt, `met de geuren van twee
totaal verschillende talen een nieuw parfum samen te stellen', zou je S
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kunnen omschrijven als fusion-literatuur. Het is deze poging die als
rode draad door dit nummer van Lust & Gratie loopt. De schrijfsters
die hier hun werk presenteren zijn allen grensgangers, zij pendelen
heen en weer tussen twee werelden, of dat nu culturele of literaire
zijn. Op de grens van die twee werelden proberen ze vorm te geven
aan de globalisering van onze tijd. De manier waarop zij dat doen, is
telkens anders. Maar hoe divers de resultaten ook zijn, wat dit gemêleerd gezelschap verbindt is dat ze oog hebben voor het vreemde.
De schrijfsters ervaren hun positie als forens tussen twee culturen,
taalgebieden of literaire genres als een verrijking. Het geeft ze de mogelijkheid hun ervaringen in een breder context te plaatsen en denkbeeldige muren af te breken. Los van stereotypen stippelen zij hun
eigen weg uit. Ze bieden tegenwicht aan heilige huisjes en combineren wat in hun ogen het beste is uit verschillende tradities. Ze zijn
niet verscheurd of verbitterd; de schrijfsters tussen twee werelden bestaan in hun ontheemdheid, hun gespletenheid. Voor hen geldt wat
de in Marokko geboren Halima Benaissa schrijft in Een zee van verlangen; Gedichten en verhalen van auteurs in twee culturen: `Er was een tijd
dat ik veel huilde. L.] Ik was verdwaald, verward. Een kind van twee
culturen, nergens thuis, overal een vreemde. Voelde me niet begrepen, verbitterd. [...] Ineens realiseerde ik me wat ik had: een luxeprobleem. En met mij een hele generatie. Identiteitscrisis, ontheemd
zijn, de verloren generatie. Het zijn lege begrippen, lieve vriendin.
De media bestempelen en wij geloven. Hoe kunnen we lopen, als we
niet eens kunnen staan. In Afrika hebben ze honger en wij zijn ontheemd. Een luxeprobleem. Vanaf de dag dat ik dat besefte, was Nederland nooit meer regen voor mij. Hooguit droog, nat, sneeuw,
soms zelfs zon, maar nooit meer regen. Ik was niet langer een van hen
of een van hen, ik was allebei. Niet verscheurd tussen twee culturen,
maar twee culturen één in mij. De wereld wacht niet op een ander
slachtoffer.'
Zo schrijft de Argentijnse dichteres Alfonsina Storni in dit fusionnummer van Lust & Gratie:

Ja, ik beweeg, ik leef verkeer in waan;
Als stromend water kom ik water tegen
En voelde woeste kolking van het bewegen:
Ik ruik het woud, raak nieuwe aarde aan.
Ja, ik beweeg; misschien dat ik verlang
Naar ochtendstond en zon, vergeten, stormen.
Wat doe jij daar, armzalige, met je vormen?
j bent de steen, naast jou ga ik mijn gang.
Ook de Nederlandstalige schrijfster van Marokkaanse origine Najoua
Bijjir beleeft in het verhaal `Het nadir' haar tweetaligheid creatief:
`De woorden bewegen zich, op en neer.' En de in Roemenië geboren
schrijfster Nausicaa Marbe noteert in haar dagboek op zoek te zijn
naar een stijl die `die twee werelden clichéloos in elkaar kon schuiven'.
Zich tegelijk outsider en insider te voelen houdt ook een confrontatie
in met de eigen cultuur, een onderzoek naar de eigen normen en
waarden. In haar sf-verhaal `Bezoeker' schrijft Sabine van den Berg:
`Hij heeft besloten dat zijn verhaal zich op een andere planeet afspeelt. Ver weg van de aarde. Ver weg van de vertrouwde omgeving.
In contrast met het leven op aarde zal het de lezer duidelijk worden
hoe zijn eigen situatie is, of die van zijn volk.'
Bovendien vereist het schrijven op de grens van het een en het ander
een grotere opmerkingsgave, een innerlijke reis. Zo dicht Wik van
Vuren: `ik was een ander geweest 1 met ander land en bloed / van
vreemde verwanten'.
En dan is er het literaire grensgangerschap: de overschrijding en vermenging van literaire genres, zoals in de fragmenten uit Station; Heenen terugreis van de kosmopolitische Spaanstalige avantgarde-schrijfster
Rosa Chacel. Of in het eerder genoemde verhaal van Sabine van den
Berg, waarin zij niet alleen een spel speelt met verschillende werkelijkheden, maar ook het taalgebruik parodieert van de sf-schrijfster Besina
Breg (in wier naam we Sabine van den Berg zelf weer herkennen).

7

De globalisering van de literatuur betekent ook het willen begrijpen
van het andere, het doorgronden van het vreemde. Zo verhaalt Petra
Smulders in `Medicina amor' over de relatie tussen een Afrikaan en
een Nederlandse, en verplaatst Lisa de Rooy zich in `Sjarmoeta!' in
het leven van een Egyptische hoer.
Edel Verzijl maakte speciaal voor deze aflevering van Lust & Gratie
een serie portretten. Haar foto's van mensen van diverse origine
geven een klein, maar indringend verslag van de hedendaagse realiteit: de onstuitbare vermenging van culturen.
Truusje van de Kamp

In de zomer van 1998 hebben Marja Loomans en Christiane Kuby afscheid genomen van de redactie
van Lust & Gratie. Beiden hebben zich enige jaren voor Lust d7 Gratie ingezet, zowel inhoudelijk
als organisatorisch. Ze waren gedreven redacteuren en speelden een belangrijke rol in de continuering
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van Lust & Gratie in de winter van 1996-1997, toen het voortbestaan van ons blad aan een zijden
draadje hing. Wij danken beiden voor hun inzet.
Bestuur en redactie Lust & Gratie

Lisa de Rooy

SJARMOETA!
`Je weet wat ik wil.'
Zijn stem klinkt als het sissen van een slang. Ik kijk hem recht in zijn
tot spleetjes toegeknepen ogen.
Hij is net als al de anderen, met zijn gladgeschoren wangen en zijn
bijgepunte snor. De mouwen van zijn smetteloos witte, stijfgestreken galabia zijn afgezet met manchetten. Hij draagt zijn gezette buik
trots voor zich uit. Aan zijn mollige vingers prijken vier ringen met
gekleurde stenen. De doek rond zijn hoofd is gevouwen als een gevleugelde kroon.
`Kleed je uit,' sist hij.
Ik kreun zacht, alsof zijn woorden me prikkelen. Ik ben goed in het
doen-alsof.
Langzaam begin ik de knopen van mijn jurk los te maken. Ik draai
met mijn heupen. Hij kijkt gespannen toe. Zijn mond hangt half
open.
Ik ken mijn vak. Niet te snel. Blijf hem aankijken. Glimlachen, kreunen, lippen nat maken met de punt van de tong. Een schouder is
bloot. Hij slikt. Nu heeft hij een erectie. Ik terg hem tot het moment
dat hij zich niet meer kan beheersen en aanvalt. De andere schouder
bevrijdt zich, de jurk glijdt gewillig tot mijn middel. Ik hef mijn
armen in de lucht en dans met mijn heupen tot de jurk door de
schokkende beweging verderglijdt, in versnelling langs mijn benen,
tot rond mijn voeten. Ik stap ernaast. Zijn ogen weten niet waar ze
het eerst moeten kijken.
Ik draai me om en toon hem mijn rug en billen, terwijl mijn vingers
het haakje van mijn beha losmaken. Over mijn linkerschouder kijk ik
hem aan. Ik laat de bandjes van de beha langs mijn armen afglijden
en vang ze tussen duim en wijsvinger. Kippenvel trekt op vanaf mijn
schouderbladen, verspreidt zich via mijn schouders over mijn bovenarmen en verovert mijn tepels. Ik draai me om en gooi hem mijn
beha toe. Hij likt over zijn droge lippen en schraapt zijn keel. Nog
even. Zijn ogen zuigen zich vast aan mijn borsten. Ik buk me om

mijn slipje zo voorzichtig mogelijk uit te trekken. Het kant mag niet
achter mijn hoge hakken blijven haken.
Ik richt me op. Zijn ogen vliegen langs mijn buik naar mijn schaamhaar. Ik ga zitten op de rand van het bed, mijn benen iets uit elkaar.
Hij gromt en trekt in een snelle beweging zijn galabia uit.
Ik ga trouwen met Moestafa.
Trouwen zoals alle meisjes. Met een lange, witte bruidsjurk aan,
mijn haar chic gekapt en mijn gezicht mooi opgemaakt. Moestafa
draagt een zwart bruidspak. Hij haalt mij op van de kapper. Met
grote ogen staart hij mij aan als ik naar buiten kom, zo mooi vindt hij
mij. Hij begeleidt me naar de versierde auto die op ons staat te wachten. Toeterend rijden we naar de feestzaal. Onze families komen
met busjes achter ons aan. Door de openstaande ramen horen we ze
zingen en klappen.
Iedereen die we kennen is er. Op het podium voor in de zaal staat de
grote bruiloftsstoel klaar. We gaan er samen op zitten. Alle mensen
uit de buurt komen ons feliciteren. Ze bieden ons geschenken aan.
Van Moestafa krijg ik gouden sieraden, net als alle meisjes die trouwen. Hij doet mij mijn gouden oorbellen in. Zijn vingers raken mijn
wang. We kijken elkaar aan. Het rumoer om ons heen verstomt. We
buigen ons naar elkaar toe. Moestafa fluistert in mijn oor dat ik het
mooiste meisje van de wereld ben. Hij fluistert nog iets, heel zacht.
Hij fluistert het zo zacht dat alleen ik het kan horen.

Jo

Ik weet wat hij wil. De Khaligi. De big spender uit de Golfstaat. In
augustus en september komt hij naar Cairo, op zoek naar jonge
meisjes waar hij mee kan doen wat hij thuis niet mag. Hij wil alles
wat Naram is. Wat hij zijn vrouw niet kan vragen.
Ik heb ervaring. Ik neem ieder verboden standje aan dat hij maar van
me wenst. Anaal verdient het beste. Mij maakt het niet uit. Ik ben het
zo gewend. Ik geef hem wat hij wil. Ik kreun en kronkel onder de
aanraking van zijn grijpvingers. Gretige vingers, die mijn haren loswoelen, in mijn borsten kneden en zich vastzetten in het vlees rond

mijn heupen zodat hij hard in me kan stoten. Vingers die zich ieder
plekje van mijn lichaam toeëigenen. Hij betaalt er goed voor. Wat
zou ik klagen?
Ik ben beter af dan gewone hoeren. Ik werk in de chique hotels van
Cairo, terwijl zij op straat moeten lopen. Ik lig op dure bedden in luxe
kamers met airconditioning, terwijl zij het op de zweterige achterbank van een auto moeten doen. Ik heb Mi die me beschermt en voor
mijn kleding zorgt. Meer dan de helft van wat ik verdien steekt hij in
eigen zak, maar ik ben blij met iedere pond die ik krijg. Ik heb het niet
slecht. Laatst, toen ik ziek was, heeft hij de dokter betaald. In ruil eiste
hij alles van me wat ik met mijn klanten doe. Wat maakt het uit?
Ik doe alles voor geld.
Zolang ik maar niet nadenk.
Als ik nadenk, word ik ziek in mijn hoofd.
Baba noemt ze minachtend `die kamelenrijders'. Hij heeft jaren in
hun land gewerkt. Saoedi-Arabië. Na vijf jaar komt hij terug. Hij
heeft een hartziekte. Al het geld dat hij gespaard heeft, gaat op aan
dokters en ziekenhuizen. Hij is een sombere man die de hele dag in
huis zit en niets anders doet dan schelden op die Khaligin. Hij, een
afstammeling van de farao's, heeft zich verlaagd om voor hen te werken. Zijn grootste frustratie is dat hij er geen pond aan heeft overgehouden en zijn kinderen in vieze, kapotte kleren de straat op moeten
om te bedelen.
Wat doe je dat lekker. Toe maar, ga maar door, voel je hoe heerlijk
ik het vind?'
Ik lik met de punt van mijn tong langs zijn oor en fluister hem geile
woordjes toe. Ik heb gemerkt dat hij sneller komt als ik geil praat.
Dan babbel ik de rest van het uur vol of geef hem een massage onder
de douche. Als hij maar niets te klagen heeft. Als hij bij Mi gaat klagen, krijg ik geen geld. Maar hij komt altijd terug. Ik geef hem het
gevoel dat hij de beste is. Dan is hij tevreden.
Hij richt zich op.

`Draai je om.'
Mijn buik en borsten zijn nat van zijn zweet.
Ik kom overeind en steek mijn tong in zijn mond.
Hij zuigt hem naar binnen en pakt met beide handen mijn haren vast.
Met een harde ruk trekt hij mijn hoofd naar achter. Hij kijkt me van
dichtbij aan. Een triomfantelijk glimlachje krult zijn lippen.
`Jij vindt het lekker, hè? Je bent een geile hoer, jij, je wil alleen maar
geneukt worden.'
`Ja, door jou, jij kan het zo goed. Kom, neuk me. Toe, alsjeblieft, neuk
me. ,
Hij vindt het fijn als je erom smeekt. Dat windt hem nog meer op.
Zijn lach klinkt hard door de kamer. Ik draai me snel om en ga op
mijn buik op het bed liggen, met mijn billen omhoog. Hij stoot meteen in me. Ik gil. Hij lacht.
`Dit is watje wil.'
`Ja, dit wil ik.'
Terwijl ik lig kan ik door het raam naar buiten kijken. De gordijnen
zijn open. Niemand kan ons zien, hier op de twaalfde verdieping van
het Semiramis-hotel.
Het is nacht.
De stad strekt zich voor me uit met haar ontelbare lichtjes. Die lichtjes schijnen voor onze gasten die toevallig rijk zijn geworden door de
olie. Als een stel waggelende eenden trekken ze ieder jaar mijn stad
binnen. Vader voorop, moeder en de kinderen erachteraan. Moeder
en de kinderen gaan winkelen. Vader gaat op bezoek bij de hoeren.
Daarna zoekt hij een Egyptische maagd die hij mee naar huis kan
nemen. Mijn stad ontvangt hem met open armen.
Mijn stad en ik, wij lijken op elkaar.
Als een hoer legt ze zich aan zijn voeten, draait uitnodigend met haar
achterste en kust de grond waarop hij loopt, terwijl ze haar hand ophoudt om de begeerde bankbiljetten in op te vangen. Als een krolse
12 kat kronkelt ze over de grond met haar neus in het stof. Ze sluit voor
twee maanden haar ogen en verleidt haar gasten met alles wat Allah
verboden heeft.

Egypte heeft geen olie. Egypte heeft vrouwen en drank, waar hij zich
aan kan laven.
Wij lijken op elkaar.
We zijn schaamteloos.
We verleiden zonder te blozen.
Als ik de kamer binnenloop met de mand maïskolven aan mijn arm,
zie ik haar zitten. Een deftige dame, geheel in het zwart, met gouden
kettingen om. Ze zit op de rand van het bed met Baba te praten en
kijkt me nieuwsgierig aan als ik binnenkom. Ik mompel een excuus,
stap snel de kamer uit en trek de deur achter me dicht.
Oemi is in de keuken. Ze staat achter het fornuis te wachten tot de
thee kookt en kijkt me aan. Ze heeft gehuild.
Wat is er, Oemi? Heb je gehuild? Wie is die vrouw die met Baba zit
te praten?'
Ze haalt haar neus op en kijkt me nijdig aan.
Wat een hoop vragen voor zo'n jonge meid. Je hoeft niet alles te
weten. Heb je goed verkocht?'
Ze werpt een blik in de mand en kijkt me ontsteld aan.
`Zó veel nog over? Waar is het geld?'
Ik overhandig haar de paar muntstukken die ik heb verdiend. Ze
grist ze uit mijn hand en slaat me hard in mijn gezicht.
`Ik vraag me af wat jij daar op straat uitvoert! Zeker naar de jongens
kijken, in plaats van maïs te verkopen. Het wordt tijd dat je eens fatsoenlijk trouwt. En nu weg, uit mijn ogen!'
Met een kwaad gezicht wendt ze zich van me af en vloekt als ze ziet
dat de thee overkookt. Verbluft over haar plotselinge uitbarsting
loop ik naar het zijkamertje en ga bij het open raam zitten. Mijn
wang gloeit, tranen prikken achter mijn oogleden.
Ik kan er toch ook niets aan doen dat de mensen die rotte maïskolven
van ons niet willen kopen? Ze lopen langs me heen en kijken met een
vies gezicht op me neer. Dat is die Hanadi, zie ik ze denken, van die
ordinaire familie op de tweede verdieping. Voor hen ben ik niks.
Een bedelares, te vuil om aan te pakken. Daar kopen ze niets van.

Als ik voor winkels of eettenten zit word ik weggestuurd.
Beneden op straat is Moestafa aan het voetballen. Ik vergeet alles nu
ik zie hoe hij zich voor mij uitslooft. Hij gluurt stiekem naar boven
om te zien of ik wel kijk. Hij heeft een mooi lichaam. Met gespierde
armen. Ik bloos als ik naar zijn armen kijk en me voorstel dat ik met
mijn handen zijn huid streel. Hoe zou het zijn om die huid te kussen?
Heel zacht, omhoog over zijn schouder naar zijn nek, mijn wang
tegen zijn wang, zijn lippen op mijn lippen...
`Hanadi.'
Baba roept. Ik voel aan mijnwangen. Nu gloeien ze allebei. Zou Baba
het merken?
`Hanadi.'
`Aiwa, ya Baba.'
Snel spring ik op en loop naar de andere kamer. Ze zitten nog precies
hetzelfde, Baba en die nette dame. Ze heeft een vol glas thee in haar
hand. Daar durft ze natuurlijk niet uit te drinken.
Ze kijken me beiden onderzoekend aan als ik voor ze sta. Ik sla mijn
ogen neer. Zouden ze zich afvragen waarom ik zulke rode wangen
heb?
`Hangdi, deze mevrouw wil je iets vragen.'
Ik kijk op. Ze heeft een vriendelijk gezicht en is mooi opgemaakt. Ze
praat met fluisterende stem.
`Hanadi, hoe oud ben je?'
`Zestien, mevrouw.'
Ze kucht achter haar hand en werpt een snelle blik op Baba. Dan kijkt
ze me weer aan.
`Je bent een mooi meisje, Hanadi.'
Ik glimlach en kijk stiekem naar Baba. Is hij trots? Baba staart met een
stuurs gezicht voor zich uit.
De vrouw kucht weer. Ik kijk haar aan.
`Hanadi, kun jij mij verzekeren dat je nog maagd bent?'
14 Ik staar in haar ogen. Ze knippert snel met haar oogleden.
`Hoe bedoelt u, mevrouw?'
`Ik bedoel, heb jij het wel eens met een jongen gedaan?'

Waarom vraagt ze me dat? Wat komt ze hier doen? Waarom zegt
Baba niets? Ik wil terug naar mijn plekje bij het raam.
Baba staat plotseling op en pakt mijn arm vast. Hij doet me pijn.
`Geef antwoord aan die mevrouw. Zeg haar dat je nog maagd
bent.'
Ik kijk naar hem omhoog.
`Maar Baba, natuurlijk ben ik dat, dat weetje toch, ik snap niet...'
`Zeg het. Zeg tegen die mevrouw dat je nog maagd bent!'
Opeens moet ik huilen. Waarom schreeuwt Baba zo tegen me? Ik
wilde dat die mevrouw hier nooit gekomen was. Diep binnen in me
voel ik dat met haar komst in ons huis iets is veranderd. Dat Oemi
huilde heeft daar ook mee te maken. Wat wil die mevrouw van ons?
Waarom blij ft ze zo naar me kijken? Ik probeer mijn snikken in te
houden.
`Ja, mevrouw, ik ben nog maagd.'
Baba laat mijn arm los. In drie stappen ben ik de kamer uit. Ik ga
zitten bij het open raam in het zijkamertje en huil, mijn gezicht verborgen achter het gordijn.
Beneden klinkt de stem van Moestafa. Hij roept mijn naam. Ik gluur
voorzichtig langs het gordijn. Hij staat aan de overkant van de straat
en kijkt omhoog. Zijn gezicht zit onder de zwarte vegen. Hij ziet me.
Hij lacht. Hij steekt zijn hand op. Ik zwaai naar hem. Even blijft hij
staan, dan slentert hij de straat in. Drie keer kijkt hij om. Wanneer hij
de hoek om verdwijnt, trekt een koude rilling langs mijn rug.
Ik probeer een andere houding te vinden. Mijn rug doet pijn. Hij
trekt me vanachter aan mijn haren omhoog.
`Je wordt toch niet moe?'
Ik beweeg mijn heupen.
`Nee, mijn schatje, ik geniet er zo van.'
Hij duwt me terug op het bed.
`Laat me horen datje geniet.'
Hij is er zo een die het hele uur vol maakt. Die pas klaarkomt in
de laatste minuut. Soms dwalen mijn gedachten af en vergeet ik te

kreunen. Dan vraag ik me af wat voor vrouw en kinderen hij heeft of
in wat voor huis hij woont.
Hij slaat me hard op mijn billen.
`Ik wil je horen genieten.'
Ik gil, ik grom, ik kreun.
Oemi maakt me wakker. Ik moet me haasten. Ze drukt een tas in
mijn handen en duwt me de deur uit. In het trappenhuis staat de mevrouw die gisteren met Baba heeft gepraat. Ze pakt mijn hand en
neemt me mee naar beneden, waar een auto op ons staat te wachten.
Ik kijk naar boven. Oemi hangt uit het raam. Ze zwaait niet. Ze zegt
niets, ze kijkt alleen maar.
Ik vraag de vrouw waar we naar toe gaan. Ze zegt dat ik in moet stappen en doet het portier achter me dicht.
Ineens ben ik bang.
Achter het stuur zit een man die recht voor zich uitkijkt. De vrouw
komt naast me zitten. De auto trekt op. Ik probeer naar buiten te kijken. Het glas is donker, ik kan niets zien. De vrouw legt haar hand op
mijn knie, ik duw hem weg. Ik vraag haar weer waar we naar toe
gaan. Ze glimlacht. Ik vind haar opeens niet mooi meer.
We rijden niet lang. De auto stopt. We gaan een huis binnen. Ik tel
vier trappen naar boven. Een deur staat op een kier. Binnen zitten
drie mannen. Er is een me'zoen. En een Saoediër. De andere draagt
gewone kleren. De Saoediër gaat voor me staan. Hij is oud, zeker zo
oud als mijn vader. Hij praat hard. Hij zegt dat ik zijn vrouw zal worden. Ik schud mijn hoofd. Ik ga met Moestafa trouwen, zeg ik. Ik
schrik van mijn eigen stem.
De vrouw gaat weg. Ik ren naar de deur. Handen pakken me vast en
trekken me terug. De me'zoen zegt iets. De Saoediër zegt hetzelfde.
Ze vragen mij niets. Hij pakt mijn hand en doet een gouden ring om
mijn vinger. De ring is te groot. We lopen de kamer uit, de trappen
16 af. De auto staat er nog. De vrouw is er niet. De Saoediër schuift
naast me op de achterbank. De twee anderen blijven voor de deur
staan. De auto rijdt weg.

Ik kijk opzij.
Hij heeft zijn handen om zijn dikke buik gevouwen. Zijn nagels zijn
lang en schoon. Hij draagt twee ringen, met grote stenen. Die heeft
hij vast in Cairo gekocht. De mouwen van zijn galabia zijn afgezet
met manchetten. De mantel, die hij over zijn galabia draagt, is van
pure zijde. Hij ruikt naar parfum. Zijn gezicht blijft verborgen achter zijn ay'el. Hij kijkt me niet aan.
Nu ben ik getrouwd.
Ik sluit mijn ogen en denk aan Moestafa. De auto stopt.
Hij stapt als eerste uit, loopt om de auto heen en opent het portier.
Voor me ligt de hal van het vliegveld.
De kamer is klein. Er staan een bed, een kast, een stoel en een televisie. Ik kan naar Egyptische soaps kijken. Maar ik heb geen televisie
aan. Ik zit in een stoel met mijn oor tegen de gesloten luiken aangedrukt en luister naar de geluiden van de stad Jeddah. Naar auto's die
voorbijrijden, naar het geschreeuw van spelende kinderen, naar
hondengeblaf en hanengekraai, naar ratelende karrenwielen, naar
kalkoengekakel en vrouwengeklets.
Ik luister en wacht.
Hij komt naar boven.
Vijf stappen vanaf de trap naar de deur.
De sleutel klinkt in het slot. De deur gaat open.
Hij blijft stilstaan.
Ik heb geen lampje aan. Het wit van zijn galabia licht op in het donker.
`Slaap je?'
`Nee.'
Mijn stem klinkt schor. Ik knip het schemerlampje naast de stoel
aan. Hij sluit de deur en loopt de kamer in. Ik volg hem met mijn
ogen en klem mijn handen rond de stoelleuningen. Hij knielt voor
me neer. Ik leun naar achter.
`Niet bang zijn.'

Hij trekt me naar zich toe. Ik knijp mijn ogen stijf dicht. Ik mag niet
schreeuwen. Hij zegt dat hij daar niet tegen kan. Ik bijt mijn lippen
kapot en concentreer me op de smaak van het bloed in mijn mond.
Achter mijn oogleden kleurt het rood. Ik houd mijn adem in. Als ik
maar lang genoeg mijn adem inhoud, komt hier wel een einde aan.
Hij trekt me uit de stoel en leidt me naar het bed. Zijn handen kruipen onder mijn galabia en trekken mijn onderbroek naar beneden.
Ik klem mijn benen stijf tegen elkaar aan, maar hij wringt zich ertussen. Ik sla mijn handen voor mijn gezicht.
Pijn. Op een plek die ik niet ken. Waar het nooit eerder pijn heeft
gedaan. Ik schreeuw. Ik sper mijn ogen wijd open. Ik klauw mijn vingers in de sprei.
`Ontspan je.'
Ik wil niet. Ik sla hem tegen zijn borst. Hij gaat zwaar op me liggen.
Ik kan me niet meer bewegen. Vlak boven me is zijn gezicht, zijn
ogen omhooggericht naar het plafond. Hij rochelt vanuit zijn keel.
Steeds sneller klinkt het. Dan is het voorbij. Hij gaat van me af.
Overal is bloed. Ik begrijp niet waar het vandaan komt. Ik ga rechtop
zitten. Op de sprei is een grote rode vlek. Het bloed komt uit mij. Ik
bloed. Ik bloed dood.
`Het went. Als ik het vaak genoeg doe, raak je eraan gewend.'
Hij draait zich om en loopt de kamer uit. De deur doet hij op slot.
Ik huil. Ik bid tot Allah dat Hij zich niet van mij af zal keren.
Twee jaar lang komt hij iedere nacht. Als ik mijn ogen sluit, hoor ik
zijn voetstappen op de trap, vijf stappen naar de deur. De sleutel in
het slot. De deur die opengaat. Zijn harde stem die me vraagt of ik
slaap. Twee jaar lang ben ik 's nachts wakker.
Ik ben eraan gewend geraakt.
`Baba, doe open, doe alsjeblie ft open!'
18 Mijn vuisten bonzen op de dichte deur. Ik weet dat ze binnen zijn.
Mijn zusje speelde op straat toen ik aankwam. Ze rende naar boven
toen ze me zag. Ze heeft verteld dat ik eraan kom en nu hebben ze de

deur voor me dichtgedaan. Achter die gesloten deur zitten mijn
vader en moeder en broertjes en zusjes. Ze zwijgen, ze luisteren naar
het bonzen van mijn vuisten op de houten, dichte deur.
Hij heeft me teruggestuurd. Drie maal zei hij: ik scheid u. Mijn goud
nam hij me af.
`Baba, ik ben het, Hanadi!'
Het blijft stil.
Allah heeft mij verlaten. Ik zak door mijn knieën en val op de grond.
Vanachter de dichte deur klinkt mijn vaders' stem.
`Verdwijn, sjarmoeta!'
Baba noemt mij een sjarmoeta.
Langzaam kom ik overeind en begin de trappen af te lopen.
Op iedere etage gluren ogen door kieren van deuren. Ogen van
buren waar ik vroeger maïs aan verkocht, boodschappen voor deed
of uien bij leende. Buren die me over mijn haren streken en me
schatje noemden. Ze groeten niet, ze gluren en sluiten zacht hun
deuren.
Beneden in het portiek hebben de kinderen van de buurt zich verzameld, met stenen in hun hand. Ik baan me een weg tussen hen door
en ren de straat op, met de kinderen achter me aan. Ze schelden me
uit en gooien met stenen.
Op de hoek van de straat staat Moestafa. Ik kijk hem aan. Hij draait
zich om en loopt weg.
Sjarmoeta. Dat ben ik. Geen Hanadi maar sjarmoeta.
Ik ben klaar met hem. Hij is van me afgegleden. Hijgend ligt hij
naast me op zijn rug en staart naar het plafond. Het ochtendgebed
klinkt. Ik sta op, loop naar de badkamer en doe de deur achter me op
slot. Ik draai de warmwaterkraan helemaal open. Zittend op de rand
van het bad wacht ik tot het water warm genoeg is. Ik hoor hem de N
kamer uitgaan. De deur valt met een klap achter hem dicht. Misschien wil Mi mij zo dadelijk wat extra's geven om kleren te kopen. 19
Ik heb bij Oebeida, die shawls verkoopt in Khan-el Khalili, een roze
glittershawl gezien. Die zal me vast goed staan.
W
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Gisteren kwam mijn zusje me opzoeken. Ze is de enige van de familie die ik nog zie. Ze vertelde me dat Moestafa getrouwd is, met
Aziza van blok vijf. Zij droeg een witte jurk, hij een zwart pak.
Ik voel aan de stralen en doe er wat koud bij. Niet te veel. Ik hou
ervan als het water zo heet is dat het pijn doet op mijn huid. Voorzichtig stap ik onder de straal en sluit mijn ogen.

ay'eI – witte doek met zwart gedraaid koord die op
het hoofd gedragen wordt (zie Lawrence of Arabia)
Baba –vader; papa
haram – verboden
Khaligi – Arabier uit de Golfstaten
20 me'zoen – islamitische huwelijksbeambte
Oemi – moeder; mama
sjarmoeta – (letterlijk: 'dwell') hoer; slet; scheldnaam voor `onfatsoenlijke meisjes'

Barber van de Pol

ALFONSINA STORNI (1892-1938)
Haar landgenoot Borges typeerde haar poëzie in 1925, in het spraakmakende tijdschrift Proa, als
`gegil van een kletstante'. La Storni was toen al bekroond voor haar
tweede bundel Languidez en ze bleef voor- en tegenstanders houden,
misschien omdat ze niet goed te plaatsen is in één stroming. De
traditie van vrouwen getrouw is ze als kunstenaar veelzijdig en ongrijpbaar. Borges heeft natuurlijk gelijk: ze gilt, ze is woest en ze is
oneerbiedig. Toch beweegt ze nadrukkelijk binnen de wetten van de
literatuur. Ze mag aan het eind van haar leven een boek vol `antisonnetten' hebben geschreven, ze zwoor daarmee de sonnet-vorm
niet af. Wat haar woede bepaalt, is dat zij de mens veeleer ziet als een
`natuurlijke realiteit' dan als een historisch wezen. Esthetiek en
ethiek, allemaal goed en wel, maar dood en bederf zijn voor Storni
allesbepalend, zeker vanaf het moment dat vanwege kanker een borst
bij haar moest worden afgezet en het einde van haar leven begon te
gloren. Haar toon mag dan gillend zijn, hij is vooral persoonlijk, zonder daarmee bekentenisachtig of sentimenteel te zijn. Storni spreekt
de lezer toe en eist zijn `verbeeldingsvolle medewerking'. Dat is modern en loopt vooruit op de notie van de `medeplichtige lezer' van
Cortázar, ook een landgenoot, maar een generatie jonger. Wij zien in
deze
Argentijnse dichteres, die in de provincie opgroeide, jarenlang
schooljuf was en uiteindelijk in Buenos Aires stierf, nu moeiteloos
een vrijgevochten vrouw die haar feminisme niet prijsgaf voor de
gouden krullen van de kunst.
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Alfonsina Storni

Jij wilt me blank
Jij wilt me onbevlekt,
Je wilt me van schuim,
Je wilt me van paarlemoer.
Ik moet een lelie zijn
En meer dan wie ook kuis.
Een ijl parfum.
Gesloten bloemkroon.
Geen manestraal
Mag mij hebben doorsijpeld.
Geen madelief
Mag zich mijn zuster noemen.
Jij wilt me wit als sneeuw,
Jij wilt me blank,
Jij wilt me onbevlekt.
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Jij, die alle glazen
Had geheven,
Je lippen paars
Van fruit en honing.
Jij die aan het feestmaal
Bedekt met wijnranken
Je vlees achterliet
En toostte op Bacchus.
Jij die in de zwarte tuinen
Van het Bedrog
Gekleed in rood
Holde naar de Vernieling.
Jij die je skelet
Intact houdt
Door ik weet nog niet

Welke wonderen,
Je wenst mij blank
(God vergeve het je)
Je wenst mij kuis
(God vergeve het je)
Je wenst mij onbevlekt!
Vlucht naar de bossen;
Trek naar de berg;
Veegje mond af;
Woon in de hutten;
Raak met je handen
De vochtige aarde;
Voed je lichaam
Met bittere wortel;
Drink van de rotsen;
Slaap op de rijp;
Vernieuw weefsels
Met salpeter en water;
Praat met de vogels
En vaar uit naar de dageraad.
En wanneer je vlees
Is weergekeerd,
En wannneer je je ziel,
Die zat verstrikt
In de alkoven,
Erin hebt gestopt,
Dan, beste man,
Wens me dan blank,
Wens me dan wit als sneeuw,
Wens me dan kuis.

En jij?

Ja, ik beweeg, ik leef, verkeer in waan;
Als stromend water kom ik water tegen
En voel de woeste kolking van het bewegen:
Ik ruik het woud, raak nieuwe aarde aan.
Ja, ik beweeg; misschien dat ik verlang
Naar ochtendstond en zon, vergeten, stormen.
Wat doe jij daar, armzalige, met je vormen?
Jij bent de steen, naast jou ga ik mijn gang.
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Droefheid

Naast de grote stad strekt zich
De rivier. Slijk
Vol vocht. Ze lijkt
Niet te bewegen, dood te zijn, maar
Ze beweegt.
Juist omdat ze slijk is
Zoekt ze de blauwe, reine zee,
Waarnaar ze zwaar haar lichaam beweegt,
Zonder ooit te stoppen; altijd anders
Al lijkt ze eender.
Dode rivier,
Dromend zie ik, bij het sterven van de dag,
Vanaf deze toren
Dat ze een immense halve cirkel wordt
En daar in de verte verdwijnt
Onder de grijze mist, bij tijden doorsneden
Door een witte driehoek.
Boven de haven
Hopen boten en boten zich op,
Monstervissen azend
Boven hetzelfde voedsel.
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Ik ben

Ik ben bedroefd en zacht als ik aanbid,
Ik kan de hemel tot mijn hand doen dalen,
Wanneer mijn ziel verstrengeld in een andere zit,
Is nergens dons dat witter is te halen.
Geen één als ik wanneer ik voor je kniel,
Geen die zo wegduikt in verliefde dromen,
Nooit schikte een mensenziel zich zo volkomen
En teder naar een andere nietige ziel.
Ik sterf boven jouw ogen als ik even
Ervaar hoe fladderend en vol leven
Ze onder mijn witte vingertoppen zijn.
Ik ken en vat de taal der liefde, prachtig,
En ik kan zwijgen als de maan zich machtig
En rood wil laten zien boven het ravijn.
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Grafschrift voor mezelf

Hier rust mijn lichaam: `Alfonsina' luidt
Het grafschrift waar u zich naar buigt ronduit.
Hier rust mijn lichaam en in deze groeve
Kan niets mij, ongevoelig, lui, bedroeven.
Het leven is mijn troebele oog ontvlucht,
Van mijn gepelde lippen komt geen zucht.
Ik slaap mijn eeuwige slaap en houd mij stom,
Word ik geroepen, draai ik mij niet om.
Voor het gewicht van de aarde ben ik blind,
De winter komt maar mij verkilt geen wind.
De zomer laat mijn dromen niet meer zwellen,
De lente doet mijn polsslag niet versnellen.
Mijn hart beeft, springt of klopt niet in mijn keel,
Aan het frontgevecht neem ik niet langer deel.
Wat zegt die vogel in zijn trekkersdrang?
Vertaal me zijn verwarrende gezang:
`Er is een nieuwe maan, de zee geurt op,
De fraaie lijven baden zich in het sop.
Vlak bij de zee wandelt een mensenkind
Met in zijn mond een bij, die nipt, ontzind:
Een tors onder het witte linnen derft

de liefde van een tors die klopt en sterft.
Voorop de steven dromen zeemansbinken,
In kano's laten meisjes liedjes klinken.
In lichte holen, varend van de stranden,
Vertrekken mannen richting nieuwe landen
De vrouw die in deze aarde slaapt en woont
en die het leven in haar grafschrift hoont,
Schreef in haar groeve een laatste leugen neer —
want vrouw blijft vrouw — als hoefde zij niet meer.'

De gedichten `Jij wilt me blank', 'En jip', 'Ik ben'
en 'Grafschrift voor mezelf' werden vertaald door
Barber van de Pol, de vertaling van 'Droefheid' is
van Maarten Steenmeier.

Schrjversdagboek

Vorig jaar ging de in Roemenië geboren schrijfster Nausicaa Marbe terug
naar haar vaderland. Om samen met haar moeder thuis kerst te vieren. Het
liep geheel anders. `In de zestien jaar dat ik in Nederland woon, ben ik
geen hoek van dit huis vergeten. Wat niet wil zeggen dat ik mijn geheugen
vertrouw. Daarom besloot ik enige tijd geleden een boek te schrijven waarin het decor van mijn jeugd voorgoed zou worden vastgelegd. Voor later,
als de Nederlandse herinneringen de Roemeense zouden overspoelen.
Dat boek heb ik de afgelopen weken meer dan eens vervloekt: het was,
nog voor de verschijning, zo'n beetje werkelijkheid geworden.'

Nausicaa Marbe

EEN PAAR WOORDEN VAN LIEFDE
9 FEBRUARI 1998 Als de voordeur van mijn ouderlijk huis in Boekarest opengaat, zie ik het meteen: de deurmat is vervangen door een
negentiende-eeuwse boerenloper. Het pronkstuk uit de collectie
die mijn grootvader begin deze eeuw heeft aangelegd, is nu een
vod gedrenkt in zompig wintervuil. Woede. Schuldgevoel. Ik ben
een maand weggeweest en heb het huis in verkeerde handen
achtergelaten: de kennis van een kennis van een kennis, een gepensioneerde verpleegster. Ze werpt zich in mijn armen. `Welkom
kuikentje. Als je wilt, ben ik nu je moeder,' zegt ze.
Mijn moeder is anderhalve maand geleden overleden. Het is de
eerste keer dat zij in dit huis niet op me wacht. Ik klop een paar
keer op de vreemde vrouwenschouder ter hoogte van mijn borst en
kijk de woonkamer in: de angstaanjagende netheid van een
museum. Dat de jassen van mijn moeder van de kapstok zijn verdwenen, had ik al gezien. Nu zoek ik tevergeefs naar haar agenda
naast de telefoon, de recente post op een plank van de boekenkast,
het muziekpapier op de koffietafel, haar leesbril. Na een rondgang
door het huis is het duidelijk dat elk spoor van haar verdwenen is.
Zelfs de tandenborstel in de badkamer, de slaappillen, de sieraden
en de boeken aan het hoofdeinde van haar bed. `Neem het haar
niet kwalijk,' fluistert mijn jeugdvriendin die me van het vliegveld
haalde. `Ze dacht dat alle herinneringen je pijn zouden doen.'
In de zestien jaar dat ik in Nederland woon, ben ik geen hoek van
dit huis vergeten. Wat niet wil zeggen dat ik mijn geheugen vertrouw. Daarom besloot ik enige tijd geleden een boek te schrijven
waarin het decor van mijn jeugd voorgoed zou worden vastgelegd.
Voor later, als de Nederlandse herinneringen de Roemeense
zouden overspoelen. Dat boek heb ik de afgelopen weken meer
dan eens vervloekt: het was, nog voor de verschijning, zo'n beetje
werkelijkheid geworden. De fictieve hoofdpersoon keert terug naar
Boekarest om haar vader te begraven. Makkelijk voorwendsel om
een romanfiguur daar te krijgen waar je wilt.
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Over Roemenië wilde ik wel schrijven, over mijn familiegeschiedenis niet. Te exhibitionistisch. Mijn vader was in Nederland
overleden, mijn moeder, een componiste, had in Roemenië en
daarbuiten een druk leven. De afgelopen kerstdagen zouden mijn
moeder en ik samen in Boekarest vieren. Daarna zou eind februari
in Amsterdam mijn boek uitkomen, tegelijk met de eerste uitvoering van een stuk van haar in Zwitserland. Ik zou aan een nieuwe
baan beginnen, zij zou college geven in Duitsland. We wilden
samen naar Mexico. Even maar, want er waren drukke tijden in
aantocht. Ik moest research doen voor een nieuwe roman, zij had
net de financiering rond voor een nog te componeren opera die in
mei in première zou gaan.
Wat wil je voor kerst?' vroeg ik toen ze eind november in Nederland op bezoek was.
`De drukproeven van je boek,' zei ze.
Ik bond er een lint om en nam het pak papier mee naar Boekarest.
Op eerste kerstdag, we waren vroeg opgestaan om de boom voor
het familiefeest te versieren, viel ze bewusteloos neer. Een half uur
later overleed ze aan de gevolgen van een hersenbloeding. Aan mij
om het scenario van mijn roman in praktijk om te zetten. Mijn
verhaal dat ik zo dwangmatig onautobiografisch had gehouden,
had me teruggepakt.
`Ik ga nooit meer over mijn familie schrijven. Over dit land. Over
het onvoltooide verleden, verzonnen of niet,' zei ik vlak voor de
begrafenis door de telefoon tegen mijn uitgeefster Nanda van den
Berg. `Juist wel,' hield ze vol.
En nu ben ik terug met twee schriften waarin ik de eerste nacht al
aantekeningen maak. In het een komt de waslijst administratieve
en juridische beslommeringen rond de erfenis. In het ander wat
mijn chaotische brein aan gevoelens en curieuze plaatselijke
folklore daaromtrent kan ontdekken. In het een de boekhouding,
in het ander de poëzie van de dood.

I I FEBRUARI Patsers aller landen, verenigt u door de mobiele
telefoon! Geen goudkleurig gesausd tuinhek, geen asociaal geparkeerde jeep, geen tussen de krotten verschenen kantoorgebouw
met spiegelmuren of ervoor staat een strak in het pak zittende
latino met bolle plattelandswangen een voor iedereen hoorbaar
telefoongesprek te voeren. De `mobilul' moet nog eens onderstrepen wie hier te lande goed boert. Ik schaam me bijna voor de
kleine Sony onderin mijn tas. Vlak voor mijn vertrek gekocht
omdat ik vanuit mijn moeders huis geen directe telefoonverbinding met het buitenland heb. En ik wil iedereen, altijd kunnen
bellen.
Een onnodige aanschaf, bleek een paar dagen later. Vrienden uit
Boekarest belden om het nieuwe nummer van mijn huis door te
geven. Het bleek dat mijn moeder een buitenlandlijn had aangevraagd. Ik was blij met het onbekende rijtje cijfers. Het vooruitzicht om jarenlang het oude nummer te draaien zonder dat mijn
moeder opnam, maakte me gek. Tijdens mijn afwezigheid had ik
maar een keer gebeld, nadat een vriendin het nummer voor me
draaide.
En nu gaat de mobiele telefoon toch. Juist terwijl ik vergader met
een groep musici die een herdenkingsconcert voor mijn moeder
organiseert. Ik schaam me behoorlijk. Zij kijken niet op. Het is
tien uur 's ochtends en we hebben al een bel cognac op. Alles kan.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, mijn uitgeefster jubelt in
mijn oor: ik moet eerder terugkomen, er wordt een vliegticket
geregeld, zondag I maart ben ik te gast bij Hanneke Groenteman.
Groenteman? Het is waar ook: mijn boek verschijnt in mijn afwezigheid. De journalisten hebben zich al massaal gemeld, de uitgeverij beheert mijn agenda en belt toekomstige afspraken door. Ik
raak in paniek, had op een time out gerekend wat Nederland
betreft. Hoe zou ik anders alle papieren en documenten bij elkaar
kunnen zoeken die ik nodig heb voor de verschillende erfactes, hoe 3 3
zou ik anders alle notarissen, advocaten en instanties kunnen
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kamers behangen met schilderijen en vol met boekenkasten,
kunnen inventariseren en vier ervan leeghalen voor de nieuwe
bewoners. En dat binnen drie weken, waarin ook nog familiebezoeken moeten worden afgelegd. En dan nog dit concert: ik ben de
enige die weet waar de bladmuziek ligt, wat de gastenlijst zou
moeten zijn, de enige die Nederlands spreekt om bij sponsor SHELL
een goede indruk te maken. De leider van het ensemble maakt me
duidelijk dat we het te druk hebben om het druk te hebben.
Bovendien moet ik nog een stuk over mijn moeder schrijven voor
het programmaboekje.
Schrijven. Ze hadden me beter kunnen vragen om de concertzaal
schoon te boenen. Ik denk niet dat ik kan schrijven, heb ik bijna
gezegd. En ik heb niets beloofd.
Laat op de avond zit ik in mijn koude huis met een vel papier voor
me dat al uren leeg is. Het probleem is niet van emotionele, maar
van professionele aard. Als het om mijn moedertaal gaat, heb ik
een writers block. Brieven, en die schrijf ik zelden, kosten me al de
grootste moeite. Mijn oom, een vertaler Frans, haalt er staaltjes
vergermaniseerd Roemeens uit en scandeert ze als waren ze
dadaïstische leuzen. Taalvernieuwing! En hij meent het. Ik schreef
ooit over de pollutie in Thailand. Bleek dat pollutie het Roemeense
woord voor ejaculatie is. Vervuiling is in het Roemeens poloare.
Van een militair vliegtuig beschreef ik het helse lawaai van de
propice. Propellers, dacht ik. Elice had het moeten zijn. Ik schaam
me voor het gemak waarmee ik díe erfenis heb laten verslonzen.
De vriendin die in mijn huis komt wonen, is hoofdredactrice van
een vrouwenblad en vraagt al maanden om een reportage over
Burma. Met de foto's in de hand kon ik zo'n mooi verhaal vertellen, waarom zette ik dat niet op papier? Ik deed m'n best. Vlak
voor haar deadline, op een druilerige novemberavond, de Sint
Maarten-snoepjes naast de voordeur paraat. Beslist geen entourage
34 voor onhollandse taalavonturen. Noch voor de mooie landschappen, noch voor de gruwelijke politieke situatie van het land
vond ik Roemeense woorden. Laat staan dat ik een stijl vond die

die twee werelden clichéloos in elkaar kon schuiven. Ik kwam niet
verder dan een telefoontje waarmee ik de opdracht teruggaf.
En nu doe ik hetzelfde. Het is half twaalf, het kan nog. Ik pak de
agenda van mijn moeder – de verpleegster heeft een lijstje achtergelaten met de schuilplaatsen van alle herinneringen – en draai de
telefoonnummers van een paar Beroemde Roemenen. Dolblij zijn
ze om te horen dat ik er weer ben. Heb ik soms hulp nodig bij de
afwikkeling van de erfenis? Ja, smeek ik. En geef hun het nummer
van de musicus die me op de hielen zit.

12 -19 FEBRUARI Corina, de jeugdvriendin die ik op mijn eerste
schooldag voor het leven uitkoos, stelde voor dat ik bij haar kwam
logeren. Ze woont bij mij om de hoek, vertrekt over een paar
dagen voor haar werk naar New York en wil me zoveel mogelijk
zien. Ik heb het aanbod aangenomen. Overdag zoek ik naar
papieren in mijn huis en werk ik mijn afspraken af. 's Avonds en
's nachts ben ik bij Corina. En bij haar ouders. Allerschattigste
gepensioneerde ambtenaren, verslaafd aan telenovela's en politieke
debatten op televisie. De hele dag staat dat kreng aan, toch wordt
er veel gepraat. Ook zij willen mijn nieuwe ouders zijn. Ze zorgen
dat ik huil, eet, drink en slaap. Koken moordende balkanschotels
voor me en staan 's nachts met een kop dampende lindethee voor
mijn slaapkamerdeur als ze het licht zien branden.
Maar ik heb geen last van slapeloosheid. Ik lees Jan Stavinoha's
Zegenrijke jaren, de net verschenen roman waarin de in Nederland
wonende Tsjech over zijn stalinistische jeugd verhaalt. Ik lees langzaam, herkauw de tekst, alsof ik die vreemde kinderjaren stap voor
stap wil nadoen. Het prettige van Tsjechische auteurs is dat ze op
humor drijven. De ondraaglijke zwaarte van het communistische
bestaan wordt anekdotisch verteld, ironisch ontmaskerd, onbarmhartig en toch subtiel verworpen. Geen Roemeense auteur die het
kan nadoen.
Na Corina's vertrek verhuis ik voor de nachturen naar haar werk-

kamer in de kelder. Ik moet een artikel schrijven over de vliegende
dokters in Tanzania. Banden uittikken, twee notitieblokken in
mijn foeilelijk handschrift ontcijferen, het knipselmateriaal erover
doornemen. Had ik het maar in Nederland gedaan, verwijt ik
mezelf. Maar ik ben amper in Nederland geweest. Tussen begin en
eind januari zat ik in Afrika.
Mijn redactiechef van bibelle heeft de deadline zoveel mogelijk uitgesteld. `Nu is het menens,' zei ze vriendelijk door de telefoon.
`Volgende week moet het blad naar de drukker.' Dus zit ik in een
vers gewit hokje dat ooit een voorraadkast was, op een antieke
boerenstoel op een eeuwenoud Armeens tapijt. Aan de muren
iconen en zeer bijzonder aardewerk. Mijn vriendin is museologe
en werkt in deze ruimte aan een proefschrift over de ontwikkeling
van de markttradities sinds de middeleeuwen tot de huidige regering Constantinescu.
Buiten vriest het min twintig, binnen hebben mijn `nieuwe ouders'
de verwarming op dertig graden gezet. De winterkou van de
laatste tien Ceausescu-jaren is niet uit hun botten te krijgen. Als ze
naar bed gaan, doe ik het raam open en probeer, wat afgekoeld,
Afrika binnen te laten. El Nino die de droge hoogvlakte rond de
Kilimantsjaro met pril groen had bedekt. Het flammende Masairood toen tientallen kralen uitliepen om de vliegende daktaxi te
verwelkomen. Het karige leven van de piloten die elke, van sporadische sponsors bij elkaar gesprokkelde dollar in hun werk stopten.
Het gammele evenwicht van een wereld die juist door haar onvolmaaktheid aantrekt.
Het lukt om dit alles op het computerscherm te krijgen. Had ik
niet verwacht. Elke keer als ik in het buitenland op een andere taal
overschakel, verflauwt mijn Nederlands. Behalve nu. Misschien
komt het door de lange telefonades met de thuisbasis. Door mijn
gedachten die in het Nederlands voortratelen, alsof mijn onbe3 6 waste me voor het geweld van mijn Roemeense opdracht wil
behoeden. Het zou ook kunnen dat ik nu sterker dan ooit in mijn
Hollandse schoenen sta. Een streep trek: tot hier en niet verder.

Zonder moeder moet ik dat andere thuisland beetje bij beetje loslaten. Het is een onderhuidse boodschap. Ik dacht, voelde juist dat
ik als enige overgeblevene een familietraditie moest voortzetten. Ik
besef dat ik nog moet uitvinden of deze opdracht landgebonden is.
Geest of grond, herinnering of toekomstig project. Is het laf om
die gedachten even van me af te zetten om de resterende dagen de
boel hier efficiënt af te handelen?
Nee, antwoorden vrienden en familie, aangestoken door mijn
Hollandse nuchterheid. Of efficiëntie. Vol ontzag kijken ze toe
hoe ik elke dag een of meer taken uit de ellenlange lijst in mijn
schrift doorstreep. Zestien jaar Nederland werpen hun vruchten af,
menen ze. Ze hadden niet verwacht dat ik, gezien de tragische
omstandigheden, zo doelgericht te werk zou gaan. Ik probeer hun
uit te leggen dat ze niet met een bovenmenselijk wonder te maken
hebben. Ze knikken. En ik zeg: `Het is gewenning. Thuis is het
niet anders.'

20 FEBRUARI `Blijf hier!' gebiedt vriend Herbert, correspondent
voor de ARD, na het zoveelste biertje in het kunstenaarscafé
Laptaria. Nog tien dagen en hij trekt, samen met zijn en mijn
vriendin die het vrouwenblad runt, mijn huis in. We zitten pilsjes
van vijfentwintigduizend lei (het gemiddelde maandloon is zo'n
achthonderdduizend lei) te drinken en maken een lijst van wat er
nog in het huis moet gebeuren.
`Ik kan niet,' antwoord ik. `Ik begin net een Nederlandse schrijver
te worden en ik heb een tijdje nodig voordat ik op mijn nieuwe
land uitgekeken raak.'
Ik klets maar wat. Het vooruitzicht van een Roemeens bohémienleven, eventueel ondersteund door een vast correspondentschap is
aantrekkelijk. Dit land is een hel voor zijn bewoners en een paradijs voor uitheemse avonturiers. Maar ik ben net een literair avontuur in Nederland begonnen. Voor het eerst zie ik mijn boek als
een houvast. Een reddingsboei die me op de oppervlakte van
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dwaze dromen laat drijven. Die in de andere wereld genoeg afleiding zal bieden om het eventuele verlate heimwee in de juiste proportie te zien. Ik twijfel niet, ik kies voor de verleiding van dit
moment en die heet terugkeren, naar huis gaan.
Zelfs: wegwezen hier! Vandaag zag ik een auto een mooie, witte
zwerfhond overrijden. Het dier strompelde naar de rand van de
weg, een voorpoot duidelijk gebroken, de snoet bebloed. Ik zat op
de groene strook midden op een boulevard, even weerloos voor
het razende verkeer als het beest. Ik wilde een taxi aanhouden en
met de hond naar een dierenarts te gaan. Ik kende er een. Maar er
kwamen geen taxi's voorbij. Intussen baande de hond zich een weg
langs de auto's, die niet voor hem stopten. Bijna was hij nog een
keer onder de wielen gekomen. Aan de kant van de weg kon hij
moeilijk de overstap naar het trottoir maken. Een groep wachtenden bij een bushalte keek toe en greep niet in. Ook de bus die
er stopte, had de hond bijna geraakt. En nog steeds sprong mijn
stoplicht niet op groen. Toen dat gebeurde, was ik niet meer
nodig. Een soldaat die een ambassadegebouw bewaakte, kwam uit
zijn hok tevoorschijn en knielde voor de hond die, inmiddels op
het trottoir, liggend aan zijn voorpoot likte. Even dacht ik dat hij
zijn pistool zou trekken. Maar de man reikte het dier een hand om
te besnuffelen. Even later, zag ik ze samen de tuin van de ambassade in verdwijnen.
Nooit, wist ik meteen, zou ik aan dergelijke taferelen kunnen
wennen. Ik weet niet hoe het met de hond afgelopen is, maar ik
heb me voorgenomen om over hem te schrijven. Bij deze dus.
Opdat hij niet vergeten wordt. Overdreven sentimentaliteit, in dit
land sterven vooral mensen van honger en verwaarlozing. Maar ik
houd niet van de mensen in dit land. Niet zolang ze een bloedende
hond voorbijrijden.

2 8 FEBRUARI Een Nederlandse vriendin logeert al een paar dagen
in mijn huis. Ze wilde me niet de hele tijd alleen laten in dit land.

Ook kwam ze over om te helpen met het sjouwen van meubels, het
sorteren van boeken, partituren en manuscripten, het inpakken van
schilderijen en andere kunstwerken. Samen hebben we de afgelopen nacht de werkkamer van mijn moeder leeggehaald. Alles
staat netjes in een ander vertrek dat vanaf nu `de muziekkamer'
heet. De nieuwe bewoners zullen ervoor zorgen dat daarin geen
partituur door ongecrediteerde handen wordt aangeraakt.
Tegen vieren waren we bijna klaar. Doodop. Terwijl we vanochtend om half negen mijn oom zouden ontmoeten bij het familiegraf waar mijn moeder in ligt. Hij zou de sleutel meebrengen, wij
de urnen met de as van mijn grootouders van moeders kant. Die
had mijn moeder in huis gehaald, na een onplezierig incident met
de directie van het crematorium waar ze ooit bewaard werden. De
afgelopen dagen hebben mijn vriendin en ik er tevergeefs naar
gezocht. Maar vannacht, in de bijna lege kamer, was het raak. Er
was slechts een mooie archiefkast overgebleven. Vol papieren,
dacht ik. Toen ik de sleutel vond en de deur opende, zag ik de twee
bulten onder een antiek Chinees zijden kleed. Daarnaast een piepklein envelopje met het handschrift van mijn oma erop. Ik haalde
er twee papiertjes uit. Het een was een korte brief van mijn opa
aan zijn vrouw. Een paar woorden van liefde, zo eenvoudig en
tegelijk machtig dat ik bijna duizelig werd. Op het andere papier
las ik de laatste wens van mijn oma: `Leg dit alsjeblieft in mijn kist,
samen met een foto van pappa. Opdat ik de herinneringen van
geluk met me meeneem!'
Mijn vriendin en ik trokken samen het kleed van de urnen af en
aaiden over het koude metaal. Zo'n grote liefde hebben we geen
van beiden gekend, toch vult een bizar gevoel van geluk de kale
kamer.
We tilden de urnen voorzichtig op, de inhoud rammelde. Zouden
er stukjes bot inzitten? We kregen de slappe lach. Van ontroering,
van vermoeidheid, van onwetendheid. Moest ik het briefje van oma
naast de urn in de vieze, natte graftombe leggen? Had ze dat
gewild?

`Ze zou het fantastisch hebben gevonden om te weten dat het bij
jou bleef, als jij niet dicht bij haar graf kon blijven,' oppert mijn
vriendin. Ik geef haar gelijk. Wat maakt die afstand tussen Noorden Zuid -Europa nog uit?!
Een paar uur later zitten we slaapdronken in de rammelende
metro naar de buitenwijk waar de begraafplaats ligt. Bij een zwerfkind hebben we bosjes sneeuwklokjes gekocht. Die leggen we
straks in de nis met de urnen. We worden heen en weer geschud
op de harde banken. Mijn vriendin houdt opa vast, ik heb oma op
schoot. Beiden ingepakt in de enige plastic tassen die we in huis
konden vinden: See Buy Fly's van Schiphol. Het is hun eerste reis
met de metro, bedenk ik. En hun laatste. Het schiet me te binnen
dat mijn boek precies zo eindigt: de dochter des huizes brengt as
van haar voorouders naar de laatste bestemming. Je kunt het zo
gek niet verzinnen of het gebeurt echt. Deze keer vind ik het niets
griezeligs hebben. Een cirkel is rond.
`Hoe laat is het?' vraagt mijn vriendin. We zijn vanochtend beslist
niet snel geweest en mijn oom komt, heel on-Roemeens, altijd op
de afgesproken tijd.
Ik werp een blik op mijn horloge, we zijn op tijd. Dan kijk ik
voor het eerst sinds dagen naar het vakje van de datum: het is
28 februari. Hoe kon ik het in godsnaam vergeten! Vandaag komt
in Nederland mijn boek in de winkel te liggen.
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HET NADIR

Voorovergebogen steunen mijn ellebogen tegen mijn knieën. Meer dan het water
en de wind, die met mijn warrige haardos spelen, voel ik niet. Alleen de zee
brengt mij rust, alles zuigt zij uit mijn hoofd, alle ellende, alle geluk. Zij be-

weer weg in water, tot niets.
Intra muros lig ik in Morpheus' armen.

Op het bankje, in de armen van de zee. Levende golven springen op en doemen

Alsnu, zink ik voor altijd weg in zijn schoonheids' oog

Alsnu, ontbloot ik mij

Najoua Bijjir
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Zijn huid is donker. Zijn herfstbruine ogen glinsteren in het avondlicht. Zijn
haren hangen slapjes over zijn bol en dansen van tijd tot tijd met een zwaai mee in
de wind. Hij is zo schoon. Hij draagt de schoonheid van de aarde.
Als de wereld nu zou stoppen... we zouden voor eeuwig naast elkaar zitten, op het
bankje, aan de zee. Straks ben ik bang, straks ben ik bang van tijd, straks ben ik al-

Vandaag en de rest van mijn leven voel ik een leegte in mijn hart, een leegte die
nooit gevuld kan worden, die nooit gevuld mag worden. Of hij moest er zachtjes
in blazen, tegen mijn borst, tegen mijn oren en mijn nek, zachtjes, over mijn gezicht.
Zonder hem ben ik voor de helft alleen.

Mijn hoop kronkelt zich een weg door mij heen. Ook al stoot ik haar van mij af, zij
sliert zich telkens weer om mij heen, veilig, warm. Maar hetgeen ik verlang zal
mij nooit gegeven worden, zal ik nooit meer verlangen.

schermt mij, als een moeder vlijt zij mijn hoofd tegen haar borst, en de wind is de
hartslag van de zee.
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Geluid van dokkerende kiezels. Mijn gympen slepen heen en weer over de grond.
De brug aan de Maas ziet zuiverblauw - een schone zwaan onder de nachtkoepel
- de wolken hebben zich dichtgeklapt, felle zwaailichten haasten door de lucht...
De wereld toont zich wijd - en ik ben nauw en klein.
Mijn borst begint te slaan. Opnieuw laaien de pijnlijke tranen door mijn hoofd en
keel. 'Gefeliciteerd, dokter.'
Eerst is hij stil, achterovergebogen, met zijn handen aan de mouwen van zijn jack
geklampt. Hij is stil en leeft met me mee. Ik weet dat er niets is wat hij voor mij
kan doen. Zijn benen rusten als gestreken kaarsrecht in zijn spijkerbroek. Zijn
kleine maatjes 38 kruisen elkaar. Met schoonheids' ogen staart hij voor zich uit,
de diepte in. Net als ik.
'Ik heb alles voor je over,' verhaalt hij de horizon.
Verbaasd kijk ik naar hem op.
Met een oogwenk vangt hij mij.

leen. Ik durf de waarheid niet door te slikken, het stokt in mijn keel, tot het mij
knelt. Pijn in mijn hoofd en oren, tranen die zich niet naar buiten laten voeren, ik
voel ze niet meer. Geen winter in mijn lijf - een stilte. Een stilte die voelt als niets.
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De woorden bewegen zich, op en neer. Maar telkens komen ze tot stilstand,
komen geen stap verder dan gisteren of de dag daarvoor, nu hij mij heeft verteld
dat hij die baan heeft gekregen. Dat hij is aangenomen voor een baan in het Morgenland.
Ik verzet me.
Hij verzet zich.
Ik houd stand. Ik blijf zwijgen, net zo lang tot hij verdergaat. Als hij verdergaat
weet ik dat ik zijn stappen niet meer zal horen.

Ik zweef. Met een zucht zak ik voorover. Ik tik met mijn vingers tegen mijn wipneus. Het vlees onder mijn gekortwiekte nagels voelt koud aan, kouder dan mijn
gezicht. Het is zomer in Nederland.

'Hoe bedoel je?' vraag ik hem - alsof ik zijn taal niet spreek.
'Ik heb alles voor jou over,' herhaalt hij vrolijk.
Ik schiet in de lach. Ik giechel: 'Alles? Jaja...'
'Alleen datgene wat geen kwaad in de zin heeft. Maar voor de rest...' bevestigt hij
zijn woorden, zijn gelofte.
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Hij legt zijn hoofd op zijn linkerschouder en houdt zijn losse rechterarm vast,
alsof die elk moment van zijn lijf kan vallen. 'Je weet dat ik een druk leven leid.
Dat ik geen tijd heb. Maar nauwelijks voor mezelf...'
Ik staar nog altijd voor me uit.
'Kun je je voorstellen hoe het is met iemand te leven die weinig tijd voor je heeft,
iemand die altijd op pad is? Ik heb je niets te bieden...' Hij komt niet uit zijn woorden. Zijn rede eindigt in een zucht.
'Ik begrijp het. Ook ik zou door de wereld willen trekken en mensen willen ontmoeten. Als ik daartoe de kans zou krijgen dan zou ik die nemen. Net als jij.' Ik
keer me naar hem toe en kijk hem moedig in het gezicht. 'Weet je waarom ik van
je houd? Ik voel me zo trots...'
Hij glimlacht met het gezicht van een dweper.
Een laag pitje in mij hapt naar zuurstof, maar stopt net op tijd, voor ik zou verbranden in mijn eigen vlam. Hij wil wel, maar hij kan mij niets geven. Het pad van
verbroedering ligt steeds dichterbij.
De hoop slaakt een zucht, strekt zich uit naar een kans. Moedeloos wuif en zwaai
ik haar weg. 'Ga weg! Straks scheur ik nog uiteen, vanbinnen.' En: 'Ga weg,
straks scheurt hij! En dan is er niets wat ik nog voor hem zou kunnen doen..!'
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Een woestijnroos leeft zonder haar regen
Rustiek is haar larmoyante leven
Parhelium in haar woestijn
Rustiek zonder haar regen
Calamiteus zonder haar regen
Zichzelfzonder haar regen
En het nadir?
'Kom tot haar...'

Lichte regendruppels besproeien mijn gezicht, de grond ziet dof en donker.
Alles wat ik nodig heb zit naast mij. Ik moet het laten gaan.

Ik heb honger noch dorst, heb het koud noch warm.
'Mag ik je morgen bellen?' Hij fluistert. Zijn stem klinkt beschaamd.
'Natuurlijk! Natuurlijk mag je dat.'
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PORTFOLIO EDEL VERZIJL
Edel Verzijl (1960) studeerde in juni 1998 af aan de Fotoacademie in Haarlem. Op uitnodiging van

Lust & Gratie maakte zij een serie portretten, die

balanceert op de grens van de documentaire en de mode-fotografie. Haar
foto's van mensen van diverse origine zijn studio-opnamen; de gefotografeerden zijn losgesneden van hun omgeving, van de samenleving waarin
ze wonen. Ze hebben allen eenzelfde, universele achtergrond gekregen,
die niks onthult over hun identiteit of etniciteit. Bovendien zijn ze frontaal
gefotografeerd, ze kijken recht de camera in. Het accent komt zo op hen
zelf te liggen, op de dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden die zij in zich
dragen. De keuze tussen traditie en toekomst, tussen grond en geest,
waarover Nausicaa Marbe het heeft in haar schrijversdagboek, gaat hier
richting geest. Geregistreerd zonder commentaar of oordeel zijn de geposeerden in zekere zin symbolen geworden, ze geven de interactie gestalte
tussen het universele en het intieme. De portretten van Edel Verzijl maken
zo het onzichtbare zichtbaar: de onstuitbare vermenging van culturen.

Edel Verzijl exposeerde in de societeit Baby en in de
Westergasfabriek, beide in Amsterdam. Foto's van
haar verschenen onder andere in Blvd en Squeeze.
Realisatie Manon Blom, Caroline Fuchs
Grooming: Sil Bruinsma
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Petra Smulders

MEDICINA AMOR
Shane laat zijn hand onder haar rok glippen. De gouden ringen om
zijn vingers drukken koud in haar huid. Zijwaarts probeert hij zijn
heup tussen haar dijen te wringen, maar ze schuift vlug naar achteren
op de kruk en slaat haar benen over elkaar.
`Kom baby. Laten we gaan,' fleemt hij.
`Ik wil nog wat drinken.'
Theatraal slaat hij zijn blik op naar het plafond. `Bij mij thuis kan je
drinken wat je wil. Ik heb alles...' begint hij, maar Vivian haalt verveeld haar schouders op. Ze kent het verhaal over de goed uitgeruste
bar in zijn appartement. Ze zou die bar kunnen uittekenen, al heeft ze
hem nog nooit gezien. Heel even knijpt Shane zijn linkeroog samen
tot een vals spleetje, maar dan wenkt hij Pacquita en maakt met zijn
wijsvinger een cirkelvormige beweging boven de lege glazen.
Overdreven loom strekt de barjuffrouw van Candela een hand uit
naar de fles whisky. Ze moet haar lichaam helemaal uitrekken om
erbij te kunnen. Haar billen deinen gemoedelijk heen en weer onder
het smalle middel. Maar wat schenken we zuinig vanavond, Pacquita!
En waar is je fameuze glimlach gebleven?
Niet dat het een verrassing is voor Vivian dat Pacquita haar de ijzige
behandeling gee ft , want iedereen weet dat Shane's vrouwen niet deugen. Maar ze kan het gewoonweg niet langer opbrengen om zijn handen weg te duwen of tegen te stribbelen als hij zijn lippen in haar hals
drukt. Laat iedereen maar zien dat ze met Shane is, wat doet het er
nog toe? En op de goedkeuring van die barmeid zit ze niet te wachten, want zelfs toen ze nog met Sunday was en Pacquita haar amicaal,
bijna als een vriendin behandelde, wist ze diep in haar hart dat dit uit
ontzag voor de imponerende zwarte gestalte van Sunday was, en niets
te maken had met die witte griet in zijn kielzog. Het was het soort
vriendschappelijkheid dat even plotseling verzuurt als melk op een
drukkende dag. Maar toch, het gemak waarmee, daar zal ze nooit aan
wennen. Zo hoor je erbij en zo lig je eruit, nog steeds dezelfde persoon, alleen in ander gezelschap. Hoe komt het dan dat zij zich ont-

maskerd voelt, door de mand gevallen, alsof haar ware aard pijnlijk
aan het licht is gekomen, open en bloot voor iedereen?
Ze is moe en laat haar hoofd even tegen Shane's schouder rusten, die
vaag naar sandelhout geurt. `Je ruikt lekker.' Het is eruit voor ze het
weet.
Wat? ! Ruik ik lekker?'
Waarom die schelle, luide stem? Ze heeft meteen spijt van haar opmerking, maar Shane is al op drift geraakt. `Er is nog veel meer lekker
aan mij. Wil je weten wat? Hè? Hè? Wil je weten wat? 0 baby, je
maakt me gek!' Hij drukt zijn kruis tegen haar knie, maar voor zover
ze kan voelen is er niets dringends aan de hand onder de gladde stof
van zijn broek. Sterker nog, er is helemaal niets aan de hand. Toch
blijft hij beloftes in haar oor hijgen en tegen haar aan bewegen, alsof
hij in een staat van hevige opwinding verkeert.
Sunday had dat allemaal niet nodig. Hij nam haar hand en wierp deze
terloops langs zijn lichaam naar beneden, dat was alles. Dan wist ze
wat haar vingers zouden aantreffen, wat er komen ging. Na afloop
nam hij opnieuw haar hand en bracht deze met een sierlijke beweging
naar zijn hoofd. Dan begroef ze haar vingers in het dikke, verende tapijtje van zijn haar en zo vielen ze in slaap. Ach, Sunday en de eenvoud van zijn gebaren.
Ineens vindt ze Shane's gedrag onbetamelijk, op het obscene af. Vinnig duwt ze hem weg. `Doe even gewoon zeg.' Hij grijnst geamuseerd. Wat is hij vanavond zeker van zijn zaak. Eigenlijk zou ze hem
stiekem moeten smeren. Woest zou hij zijn! Razend als de hel! Maar
aan de andere kant, waarom zou ze? Deze nacht is even goed of slecht
als elke andere. En Shane? Ach, ze is hem kotsbeu, maar hij heeft nog
wat tegoed, daar komt ze niet onderuit. De enige manier om van
Shane af te komen is hem dat te geven waar hij volgens stilzwijgende
afspraak recht op heeft, al is het maar één keer.
Pacquita zet de glazen op de bar. Om haar lippen ligt een norse trek
58 en haar ogen ontwijken die van Vivian zorgvuldig. Maar Vivian weet
wel wat ze denkt. `Moet je haar nou zien,' denkt Pacquita, `wie had
dat ooit gedacht?'

`Schrijf het op, Pacquita-schatje.' Shane tovert een jongensachtige
glimlach op zijn gezicht en Pacquita's mond wordt zachter. Natuurlijk treft haar afkeuring alleen Vivian en niet Shane, het enfant terrible,
de gangmaker, de onverbeterlijke Casanova. Voor hem koestert ze
die toegeeflijke affectie, die vrouwen als zij voor mannen als Shane
kunnen koesteren. Hij is haar eigen hopeloze, domme jongen en zolang hij zijn dubieuze handel buiten de muren van de club houdt, dure
drankjes bestelt en haar met de nodige egards bejegent, blijft ze hem
eeuwig toegenegen. De pot op, Pacquita, denkt Vivian. Je bent niets
beter dan ik.
Shane beweegt zijn tong in en uit haar oor. `Als je eens wist wat ik
straks met je ga doen...'
`Straks?'
`Je zal me smeken om meer.'
`Het ontbreekt je niet aan zelfvertrouwen, hè?'
Waarom? Uit ervaring weet ik dat het zo is.'
`Smeken ligt niet in mijn aard, schat. Maar als jij dat graag wilt denken, ga gerust je gang. Laat je fantasie de vrije loop.'
Shane kronkelt van plezier. Hij vindt het heerlijk als ze hem vanuit de
hoogte behandelt. Het is haar charme, want op het rode haar na, dat
tot op haar middel valt, is ze niet bijzonder mooi of jong. Maar als ze
dat gepolijste, superieure toontje aanslaat, dan weet hij het even niet
meer. `Ik zou je kunnen bijten,' gromt hij, `maar ik laat het voor
straks.'
Vivian neemt een forse slok whisky en voelt haar keel samentrekken.
Ze haat de smaak van whisky, maar ze verlangt naar het effect, de branieachtige helderheid die het haar verschaft. Shane heeft een schaaltje pinda's naar zich toegetrokken en werpt de nootjes een voor een in
zijn mond. Mechanisch malen zijn benige kaken op en neer onder de
donkere, gehavende huid. Ofschoon hij er ontspannen bij lijkt te zitten, is er niets dat aan zijn aandacht ontsnapt.
Ze kijkt naar hem, het zwarte krulhaar, te lang in de nek, het rusteloze, troebele zwart van zijn ogen. De eerste keer dat hij die ogen op
haar liet rusten, had hij gekeken als een liefhebber van vlees, die na

wekenlang kip eten een biefstukje op zijn bord aantreft. Ze bevond
zich op bekend terrein, want figuren als Shane werden al zolang ze
zich kon heugen tot haar aangetrokken. Soms dacht ze een speciale
geur uit te wasemen, die onweerstaanbaar voor hen was. Er gleed
twijfel in zijn vleesetende blik toen Sunday zijn arm om haar heensloeg, alsof de indruk die hij van haar had niet overeenstemde met
wat hij zag. Dit had haar geamuseerd, maar ook geërgerd, omdat het
haar herinnerde aan haar eigen verbijstering toen Sunday interesse in
haar toonde. Hij had onbereikbaar, bijna verheven geleken en ze had
zich geen enkele illusie gemaakt over de rijzige neger die zo ingetogen en stijlvol danste. Ze had weliswaar naar hem zitten staren, maar
dat was alleen omdat ze geïntrigeerd werd door zijn gesloten oogopslag en door het feit dat het meisje in zijn armen vanzelf tien centimeter leek te groeien, alsof iets van zijn statigheid op haar afstraalde.
Het was eigenaardig hoe Sunday's ogen zich konden openen, terwijl
ze daarvoor niet eens gesloten waren. Iedere keer weer verraste het
haar, maar die eerste keer dat hij haar ten dans vroeg, had ze het gevoel gehad dat hij recht in haar ziel keek. Ofschoon ze bekendstond
als een goede danspartner, brachten de druk van zijn hand in haar rug
en de greep van zijn vingers om de hare, haar zo in verwarring dat de
muziek nauwelijks tot haar doordrong en ze voortdurend uit de maat
stapte op slappe, beverige benen. Toch had hij haar nèg een keer gevraagd en nèg een keer.
Zo verbaasd als ze was geweest over Sunday's aanhoudende belangstelling, zo vanzelfsprekend had ze die van Shane gevonden. Want hij
probeerde het natuurlijk, haar de weg versperrend in het smalle gangetje naar het toilet: `Zin in een lijntje wit, baby? Bruin heb ik ook
voor je. Shane heeft àlles, en zo veel je maar wilt,' en ze moest toegeven, ze hàd geaarzeld voor ze hem opzij duwde. Hooguit drie seconden had ze geaarzeld, maar hij wist het, leep als hij is, zintuigen op
scherp. In de periode daarna weerhield Sunday's ondoorgrondelijke
6o maraboetgezicht hem van verdere toenaderingspogingen, maar al
die tijd was hij daar, in de hoeken van haar blikveld, sluipend en wakend.

Het is allemaal zo verdomd voorspelbaar. Shane, die in steeds kleinere kringetjes om haar heen draait sinds Sunday van het toneel is
verdwenen. Niets is hem te veel om haar alsnog aan zijn lijstje van
veroveringen toe te kunnen voegen: het ophalen en thuisbrengen, de
snuifjes coke op de achterbank van zijn auto, de bundeltjes wisselgeld
uit zijn broekzak, snel en zonder woorden in haar hand gedrukt als ze
krap zat. Natuurlijk nam ze zich voor alles terug te betalen, maar het
bedrag liep zo snel op dat het zinloos leek. 0, er zijn honderden kleine attenties geweest, maar aan alle krediet komt een eind.
`Ik wil iedere centimeter van je lichaam bewerken, Iedere centimeter.
Ik lik je vollédig af. En dan ga ik je neuken, heel diep, daar waar het
raakt...' geilt Shane in haar oor.
`Hé, Shééén, jou moet ik hebben!' Abrupt wendt hij zich van haar af
om een kennis te begroeten. Ofschoon ze nog niets toegezegd heeft,
lijkt hij te voelen dat hij vanavond de buit kan binnenhalen. En in het
zicht van de zege is hij al minder gretig dan anders, maar ook dat was
te voorspellen. Toch kan ze bijna niet geloven dat zijn verlangen naar
haar zo snel verflauwt. Hij is nog vluchtiger dan ze dacht. Griezelig
vluchtig, of lijkt het maar zo? Sunday was niet vluchtig, allesbehalve
vluchtig, maar uiteindelijk is hij toch wel heel stilletjes uit haar leven
weggeslopen.
Een tenger meisje pakt haar hand. Lange nagels kriebelen zachtjes
haar handpalm. Het is een lekker gevoel en Vivian laat haar begaan.
Ze kent het meisje met de matglanzende huid en de pruilende mond
vaag van gezicht. Broeierige, schuinstaande ogen, als van een krolse
kat die aangehaald wil worden.
`Trap er niet in, hoor,' fluistert ze in Vivians oor. `Ga maar met mij
mee. Ik weet wat lekker is. Hij niet.'
`Hoe heet je?' vraagt Vivian.
`Mapesse,' lispelt het meisje. Het puntje van een bleekroze tong glijdt N
op en neer tussen volmaakt witte tanden.
Shane kijkt om, legt met een bezittersair zijn hand op Vivians been. 61
Mapesse laat haar hand los en staart onbewogen voor zich uit, maar W
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met haar schouder leunt ze familiair tegen Vivians arm.
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Wat wil die meid van je?' smoest Shane. Hij neemt Mapesse onbeschaamd op. Zijn blik blijft rusten op haar billen die tegen de zilverkleurige stof van een minuscuul, gerend rokje duwen. Z'n mond
hangt wat onnozel half open.
Niets bijzonders,' antwoordt Vivian.
`Zij is een hete,' sist Shane. `Misschien wil ze wel met ons mee. Vraag
het haar maar.' Vivian reageert niet op zijn suggestie.
Een populaire salsa zet in en de dansvloer stroomt vol. Shane maakt
enkele ongedurige danspassen.`Bestel me nog een martini, jaaah?'
Hij is duidelijk met zijn gedachten ergens anders, want er staat nog
een vol glas voor hem op de bar. Hij tikt Mapesse op haar bil en loopt
richting dansvloer, schouderbladen iets naar elkaar toe getrokken,
borst vooruit, losjes zwaaiend vanuit de heupen. Het is de manier
waarop Mapesse hem volgt, blasé, dociel, Vivian weet het niet precies, maar ze is er ineens zeker van dat hij haar al eens hee ft gehad.
Op de dansvloer bakent Shane met gestamp en geschreeuw zijn territorium af. Onwillig wordt er plaatsgemaakt op de krappe vloer. En
daar gaat Mapesse op haar hoge benen: drie, vier, vijf draaien aan zijn
gestrekte wijsvinger. Shane houdt zijn hoofd schuin en keurt met één
opgetrokken wenkbrauw haar volle, ronde billen onder het opzwierende rokje voor hij haar tot stilstand brengt door zijn handpalm op
haar ribben te leggen en haar tamelijk ruw tegen zich aan trekt.
Een kort intermezzo, Shane klikt met zijn hielen, en knal: Mapesse
tolt als een tornado over de vloer, slechts met korte zetjes in haar rug
begeleid door Shane, die schokken door zijn lijf laat gaan, alsof er
elektrische stroom door hem heen jaagt. Hij legt zijn hand dramatisch op zijn hart, zakt iets door de knieën alsof het hem te veel wordt
en stampt dan hard op het ritme, één, twee, drie. Gehoorzaam draaien de omstanders het hoofd zijn richting op.
Ongelooflijk hoog springt Shane vanuit stilstaande positie. Een driedubbele draai naar rechts en razendsnel weer terug, alles op dezelfde
vierkante centimeter. Zijn voeten raken nauwelijks de grond. Hij
schudt zijn bovenlichaam als een hond die het water uit zijn vacht
schudt, en op zijn rug golft de stof van zijn colbert soepel mee. Met

onzichtbare pasjes verplaatst hij zich voor- en achterwaarts, zodat het
lijkt alsof de vloer onder zijn voeten doorschuift, in plaats van zijn
voeten over de vloer. Ondertussen strooit hij snelle knipogen en flitslachjes in het rond naar de dames die op stoelen rond de dansvloer toe
zitten te kijken.
Ja, die Shane kan er wat van. Hij gooit nog wat met Mapesse, buigt
haar ver achterover in de kromming van zijn arm en wringt zijn been
tussen haar benen. Met zijn andere hand trekt hij haar heupen omhoog tegen de zijne, zodat alleen de neuzen van haar schoenen nog op
de vloer rusten. Zijn tong trekt een spoor van het kuiltje tussen haar
borsten, omhoog langs haar gestrekte hals naar haar oor. Mapesse
glimlacht sloom.
Vivian bestelt nog een whisky en een martini en laat het op Shane's
rekening zetten door Pacquita, die haar vernietigende oordeel verbergt achter de professionele luikjes van haar neergeslagen oogleden.
Wat moet ik dan? Vertel jij me eens, barmeid met je hautaine smoel,
wat moet ik dan?, zou Vivian haar toe willen schreeuwen en als ze lef
had, zou ze het zeker doen. Maar als ze lef had, zou ze hier niet zitten,
maar was zw met Sunday mee naar Afrika gegaan toen hij het haar
vroeg.
Was haar verbeelding maar niet met haar op de loop gegaan, haar
vervloekte voorstellingsvermogen. In de bedenktijd die Sunday haar
had gegeven, was het dorp waar hij met zo veel liefde over sprak, uitgegroeid tot een oord vol verschrikkingen. De oude, stervende vader
die hem naar huis riep, dat had ze aangekund, maar er waren andere,
meer verontrustende beelden opgekomen, die ze niet van zich af had
kunnen schudden. Keer op keer had ze de foto van zijn moeder bestudeerd, het serene gelaat onder de witte hoofddoek en de beschilderde
handen, in onwennige ledigheid op haar gewaad uitgespreid. Om de
vrouw heen hing een onwezenlijk licht, als de gloed van een vuur dat
dwars door haar huid heen naar buiten straalde, maar in het bijzonder
door haar ogen, die de kleur van amber hadden en glansden als vloeibaar goud. Ze glimlachte met zo veel tederheid naar de fotograaf,
haar zoon, dat er iets in Vivian begon te jubelen bij het idee dat zij en

deze opmerkelijke vrouw zomaar iets met elkaar deelden, namelijk
hun liefde voor Sunday. Ze stelde zich voor hoe die ogen ook voor
haar zouden glanzen en hoe het gouden licht alle kou en leegte voorgoed uit haar weg zou branden. De gedachte aan die mogelijkheid
maakte haar week van verlangen en ontzag.
Maar in de nacht pleegden haar dromen verraad. Ze zag de gouden
ogen dof worden en verstenen, iedere keer als ze iets onhandigs deed
of zei, of als een aarzeling in haar gebaren haar stuurloosheid, haar
gebrek aan innerlijke kracht aan het licht bracht. Na zo'n droom lag
ze nog lang wakker in Sunday's armen, ondanks zijn verzekering dat
zijn moeder van haar zou houden, omdat hij van haar hield en dat was
genoeg. Want wat wist Sunday ervan, hij was slechts een zoon. Hoe
kon hij weten wat er speelt tussen moeders en de vrouwen van hun
zoons? Vooral als deze vrouw een heiden is, zonder enig benul van
Allah's woord, zonder geloof in wat dan ook, roodharig nota bene en
met bleke, krachteloze handen, die nooit hebben gewerkt.
Andere beelden begonnen haar na te jagen, zoals dat van zijn rijzige
zusters, die zich meewarig verbaasden over haar kinderloosheid en
de kwetsbaarheid van haar sproeterige huid. En dan hun tientallen
kinderen, die haar door kieren en spleten begluurden terwijl ze zich
waste of kleedde, in de hoop een glimp van haar rode schaamhaar of
haar melkwitte billen op te vangen.
Hoe dom en onnozel om zo bang te zijn, het was immers hooguit
voor een maand geweest. Zodra die ouwe onder de zoden had gelegen, waren ze samen teruggekeerd. Bovendien, waar kon ze zich
meer buitenstaander voelen dan hier, aan de bar van deze smoezelige
salsa-tent, met Shane die als een slang om haar heen kronkelde? Dus
waarom niet in het dorp van Sunday, waar ze in ieder geval bij hem
was geweest?
Maar dat was het net! 0, de ironie! Als ze zich niet zo beroerd voelde,
zou ze erom kunnen lachen. Want wat ze bovenal had gevreesd was
64 het moment waarop Sunday haar met ongelovige distantie op zou
nemen, zoals hij naar zijn eigen voeten in het nieuwe paar schoenen
had gekeken dat hem in de winkel zo bevallen was, maar thuis aange-

komen bleek te knellen en bovendien te opzichtig was naar zijn smaak.
Hoe had ze hem terug moeten winnen, daar in dat zonverschroeide
oord, waar ze met haar mondaine voorkomen en geraffineerde maniertjes geen indruk zou maken, maar hooguit nieuwsgierigheid en in
het ergste geval minachting zou oogsten?
`Ik kan niet met je meegaan,' had ze uiteindelijk gezegd. Ze zaten aan
een tafeltje in Candela en ze somde allerlei praktische maar onbelangrijke bezwaren tegen de reis op, tot Sunday haar onderbrak door
zijn vinger op haar lippen te leggen. Hij lachte zijn milde, alleswetende glimlach en drong niet aan. Alsof de discjockey hun gesprek had
afgeluisterd, klonk op dat moment de slepende stem van Roulin Rodriquez door de luidsprekers en Sunday greep haar hand, want Medicina amor was hun nummer, dat wist iedereen.
`Je komt toch zo snel mogelijk terug?' had ze gevraagd. Plotselinge
paniek deed haar stem overslaan. Hij had haar nog steviger in zijn
armen getrokken en tegen zijn gewoonte in zijn ogen gesloten. Haar
paniek was gezakt.
Ze moet het verkeerd begrepen hebben.
Het wordt steeds drukker in Candela. De klamme lucht slaat neer op
de spiegelwanden en de airco levert een verloren strijd tegen de geur
van zweet en alcohol. Er komen voornamelijk mannen binnen, in
groepjes of alleen. Onder hen heerst de wat grimmige stemming die
voortkomt uit een tekort aan vrije vrouwen. Twee Kaapverdische
meisjes van hooguit zestien jaar, die uitdagend met elkaar dansen en
iedere man die hen benadert koel afwijzen, maken het er niet beter
op.
Aan een tafeltje zit een groepje donkere vrouwen chagrijnig voor zich
uit te staren. Ze worden niet ten dans gevraagd. Op de stoelen rond
de dansvloer hangen als een stel verlepte papegaaien enkele vrouwen
met stukgebleekt haar en in felle lycra geperste lichamen. Zij hebben
hun kennersblik al lang over de aanwezige kandidaten voor de nacht 65
laten dwalen, voornamelijk Noord-Afrikanen die in nonchalante W
houding langs de muren staan en hun frisdrank drinken met gesloten

gezichten. Sommigen onder hen bezorgen Vivian door hun postuur,
een gebaar van hun hand of de manier waarop de oren van het hoofd
afstaan, een steek van verlangen, maar geen van hen bezit de allure
van Sunday.
Ze heeft Shane al een poosje niet meer over de dansvloer zien wervelen. Net als ze zich afvraagt waar hij is gebleven, duikt hij achter haar
op. Mapesse is nergens meer te bekennen. Gejaagd slaat hij zijn twee
martini's achterover. `Lets go, baby. Come on.' Nieuwe energie schokt
door zijn pezige lijf en zijn hand voelt koel aan op haar arm, waaruit
ze opmaakt dat hij van buiten komt. Dan valt het haar op dat zijn ogen
door de verwijde pupillen nog zwarter zijn dan anders. De hufter
heeft zitten snuiven zonder haar erbij te roepen. Even staat ze op het
punt om tegen hem uit te varen, maar dan maakt gelatenheid zich van
haar meester. Ze controleert of haar glas leeg is en pakt haar tas en sigaretten op met het vage besef iets onherroepelijks te doen. Onwillekeurig zoeken haar ogen die van Pacquita, die haar ditmaal recht aankijkt, opzettelijk uitdrukkingsloos. In een vlaag van bravoure trekt
Vivian smalend haar lip op. Pacquita's terugwijkende kin beeft van
verontwaardiging. Een pijnlijk soort voldoening stroomt door haar
heen. Zo! Nou jij weer, Spaanse kol. En ofschoon de tranen haar
plotseling achter de ogen prikken, is het met opgeheven kin en wiegende heupen dat ze achter Shane aan de deur uitloopt.
Even buiten het centrum draait Shane de auto het terrein van een
pompstation op. `Even tanken hoor. Ik moet morgen al vroeg op
Schiphol zijn, m'n tante afhalen.'
Vivian, die afwezig voor zich uit zit te staren, draait zich met een ruk
om als er plotseling honend gelach vanaf de achterbank klinkt. Shit.
Mapesse. Het meisje ligt met opgetrokken knieën op de achterbank,
haar benen toegedekt met een leren jas. Ze rolt met haar ogen. `Z'n
tante, geloof jij het?'
66 Wat doet zij hier?' De vraag komt er bitser uit dan de bedoeling was.
Shane snuift. `Let niet op die Surinaamse. Ze komt altijd ongenodigd
op feestjes.'

Mapesse richt zich op. `Hàlf Surinaams. Mijn vader was Fransman.'
Behaagziek strekt ze een goudbruin been uit en laat haar hand eroverheen glijden. `Ik ben café au lait.'
`Ik ben café au lait,' bauwt Shane, die zelf tamelijk donker is uitgevallen voor een Antilliaan, haar na. `Het spreekt Frans hoor. En wat is
café au lait ? Slappe koffie. Nou, dáár mag je trots op zijn. En die
vader van je, hij wist niet hoe snel hij z'n café au lait moest drinken de
volgende ochtend, of niet soms?' Hij hinnikt van pret om deze laatste
vondst.
Mapesse laat zich achterovervallen en trekt de jas over haar hoofd.
Shane stapt uit om te tanken, komt weer terug in de auto en rommelt
driftig in het dashboardkastje. Een klagerig, langgerekt gekreun
klinkt op van de achterbank.
`Ze wordt toch niet ziek?' vraagt Vivian.
`Ze moet eens durven in mijn auto! Ik denk dat ze gewoon heet is, en
jij?'
`Of ik dat ook denk? Geen idee. Ik ken het lieve kind niet.'
`Lief? Zíj? Lief?' Zijn lip krult laatdunkend op, geeft zijn mond iets
wreeds. Hoofdschuddend maakt hij aanstalten uit te stappen.
`Koop sigaretten voor me.'
Een gemengde uitdrukking glijdt over zijn gezicht. Vivian kan niet
uitmaken of het verachting of bewondering is die overheerst. Maar
het is precies deze blik die haar ertoe aanzet om haar benen langzaam
over elkaar te slaan en met licht opgetrokken wenkbrauwen haar nagels te bestuderen, op de achteloze, koele wijze waarop verleidelijke
vrouwen in dure auto's dat doen.
`Tuurlijk schoonheid,' grijnst hij en likt langs zijn lippen. `Alles voor

l ou.
Zodra Shane met zijn opgefokte, wiebelige loopje wegwandelt om af
te rekenen, draait ze zich om en schudt Mapesse aan haar schouder. N
Het meisje slaat de jas terug, rekt zich uit en gaat rechtop zitten.
Waar is-ie?'
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Vivian wijst naar de shop. Ze kunnen Shane zien staan, in levendig
gesprek met de twee mannen aan de kassa. De heren werpen een ver^N

lekkerde blik in de richting van de auto. Een van hen schudt ongelovig het hoofd. Als op commando kijken Vivian en Mapesse naar de
sleutel die tartend uit het contactslot steekt. `Als ik kon rijden, deed ik
het. Ik zweer het je, ik zweer het je!' Mapesse klapt in haar handen en
schatert de tranen in haar ogen.
`Ken je Shane goed, Mapesse?'
`Iedereen kent Shane goed,' antwoordt het meisje, ineens weer loom.
Op een bepaalde manier heeft ze hierin gelijk, denkt Vivian. Shane is
niet onvoorspelbaar of mysterieus; hij is een open boek, een vleesgeworden karikatuur.
`Jij was toch altijd met die Afrikaan? Die hele zwarte?' vraagt Mapesse.
`Klopt. Maar niet meer.'
Niet meer,' herhaalt het meisje afwezig. Niet meer.'
Er valt een stilte, alleen verbroken door het getik van de afkoelende
motor.
`Vind je me mooi?' teemt Mapesse. Ze leunt achterover op de bank en
spreidt haar benen. Het zilverkleurige rokje zit als een sjerp om haar
middel gedraaid. Vivian knikt, maar als het meisje vooroverbuigt en
haar hand wil pakken, trekt ze die beslist terug. `Mapesse is mooi,'
fluistert het meisje, `Mapesse is mooi.' In een soort trance strijkt ze
met haar nagels heen en weer over haar dijen.
Shane trekt het portier open. `0lala, wat ben jij van plan, vrouw!' en
tegen Vivian: `Kijk die meid! Ze kan niet wachten tot we thuis zijn.'
De weg is zwartglimmend en Shane rijdt hard. Soms lijkt zijn aandacht te vervliegen en hangt hij slap achter het stuur met starre, uitpuilende ogen en openhangende mond. Dan weer veert hij op, bedient de cd-speler, volume hoog, volume laag, `Soundje, hè? Hè?' En:
`Twee mooie vrouwen in m'n auto, hoe doe ik het toch altijd weer.'
Vivian zakt weg in haar stoel, drukt haar slaap tegen het koele zijraam. Geluidloos zoeft de auto door de stille straten van een nieuw68 bouwwijk. Een blauwe spookstad, doods, uitgestorven. In de auto is
het warm en comfortabel. Konden ze maar altijd zo blijven rijden,
zonder bestemming, zonder doel.

`Ik wist dat het me zou lukken. Al meteen de eerste keer dat ikje zag...'
Shane praat op snelle fluistertoon, alsof Mapesse hem dan niet
hoort. Maar je hebt me laten zweten, baby. Weet je wanneer ik absoluut zeker was? Hè? Hè? Toen je vanavond zei dat ik lekker rook.
Yes baby, toen wist ik dat ik beet had.'
Vivian glimlacht vermoeid. Ze denkt aan Sunday, zijn kruidige geur
als ze wakker werd met haar hoofd in de kromming van zijn oksel en
hoe die geur in haar lange haar bleef hangen, zodat ze hem de hele
dag met vlagen rook als ze haar hoofd vooroverboog. Bij de herinnering snuift ze, maar alleen de rook van Mapesse's sigaret dringt haar
neus binnen. Shane kijkt snel opzij en grinnikt spottend. `Nog even
geduld, schat. Je krijgt zo je medicijn.'
`Ach, sterf,' mompelt ze, maar hij heeft zich al naar Mapesse gedraaid.
`Hé! Wat is dat? Roken in mijn auto? Heb ik gezegd dat dat mocht?'
`Ach, zeik niet, man.'
`Zeiken!? Zeiken, zegje? Ga betere manieren leren jij! Brutale aap!'
`Doe het zelf. Lelijke aap.'
`Nou moet je gaan oppassen meid, anders kan je in de auto overnachten.'
`Ha! Ik heb anders adresjes genoeg.'
`0 ja? Wáár mag ik je afzetten dan? Hè? Zeg het es. Wáár mag ik je
afzetten?'
Het gekibbel gaat door tot op de parkeerplaats. Met tegenzin duwt
Vivian het portier open. Shane loopt met snelle, sluipende passen
voor haar uit naar de ingang van een flatgebouw. Achter haar klinken de blokhakken van Mapesse hol op het asfalt. Als ze bij de portiek aankomen, staat Shane al in de deuropening ongeduldig met
zijn sleutelbos te rinkelen.
`Zullen we het hier doen?' vraagt hij in de lift, terwijl hij haar tegen N
de wand drukt en haar rok omhoogtilt.
`Nog even geduld, baasje,' zegt Vivian en geeft een harde tik op zijn 69
hand. Hij grijnst opgetogen, blikt naar Mapesse alsof hij wil zeggen:
Hoor je dat? Neem daar maar eens een voorbeeld aan. Maar het

meisje staart strak voor zich uit. In het zwakke licht van de neonbuis
lijkt haar gezicht gebeeldhouwd uit natte klei.
De flat is precies zoals ze zich had voorgesteld. Hoogpolige vloerbedekking, zwartleren banken, lakmeubelen afgewerkt met messing en
glas, en in een hoekvan de kamer het pronkstuk: de bar, een onooglijke constructie van glimmend formica, spiegelpanelen en gouden
sierstrips. Her en der staan plastic planten en aan de muren prijken
ingelijste posters met nietszeggende afbeeldingen in pasteltinten.
Alles in de flat is pijnlijk schoon en onpersoonlijk.
Met een trots die Vivian in weerwil van zichzelf aandoenlijk vindt,
troont Shane haar mee naar de slaapkamer met de onvermijdelijke
spiegel boven het kingsize bed en ruime inloopkasten, waarin rijen
colberts, pantalons en overhemden streng in het gelid hangen. Eén
kastwand wordt in beslag genomen door een verchroomd rek, met
daarop zo'n dertig paar schoenen, zorgvuldig gerangschikt op kleur.
Zwart, grijs, bruin, wit, tweekleurig, allemaal gepoetst en met de veters loshangend aan weerszijden, klaar voor gebruik. Vivian fluit tussen haar tanden.
`Ik ben zo heet. Ik ben geil, baby. Ik kan wel een paar uurtjes achter
elkaar wippen,' snoeft Shane, inmiddels druk doende met cocktails
achter de glimmende bar. Mapesse zit op de bank, haar tengere
armen om haar opgetrokken benen geslagen. Als Vivian naast haar
gaat zitten, schuift ze dichterbij en vlijt haar hoofd op haar schoot
neer. Vivian streelt maar eens over het stugge haar, dat bij de aanzet
kroezig is. Ze is blij met de aanwezigheid van Mapesse, maar de aanhaligheid van het meisje begint haar op de zenuwen te werken. Ze
roept dezelfde irritatie op als het bedeljongetje in de Mexicaanse badplaats, dat haar dagelijks geruime tijd achtervolgde zodra hij haar in
de straten of op het strand in de smiezen kreeg. Ofschoon ze hem
geld gaf, greep zijn kleverige handje steeds opnieuw haar pols en
soms drukte hij zijn gezicht tegen haar buik of heup. Maar nooit be70 antwoordde hij haar pogingen om een gesprekje aan te knopen. Als
ze vroeg hoe hij heette, waar hij woonde en of hij naar school ging,
dwaalden zijn ogen gelaten weg en herhaalde zijn stemmetje mecha-

nisch 'Gimme money, mamasita, gimme money,' tot ze de aandrift voelde hem met blote handen te wurgen. Pas nadat ze met de politie had
gedreigd, verdween hij heel plotseling, om de volgende dag onverwachts weer naast haar op te duiken, het handje klaaglijk opgeheven,
maar zonder een zweem van blijdschap of zelfs maar herkenning in
zijn verveelde kinderogen.
Shane stript op salsamuziek, zijn soepele, gladde lijf in schril contrast
met zijn verlopen kop. Vanaf de bank kijken Mapesse en Vivian stilletjes toe. Naakt op een roodsatijnen boxershort na, bevriest hij midden in een ingewikkelde combinatie van danspassen en veinst verwijt.
`Nou, de stemming zit er lekker in, zie ik. Jullie lijken wel een stel terminale patiënten die op het verlossende spuitje wachten. Maar geen
paniek, ladies. Dokter Shane houdt spreekuur aan huis.'
Zes lijntjes worden op het glazen blad van de salontafel uitgestreken.
`Even wachten, jij! Zij eerst!' blaft Shane tegen Mapesse, die zich begerig over de tafel buigt. Vivian voelt zich opgelaten door de nederige manier waarop het meisje plaats voor haar maakt, maar ze ziet aan
Shane's samengeknepen oog dat hij ieder bezwaar tegen de voorkeursbehandeling aan zal grijpen om de schamele resten van Mapesse's ego finaal met de grond gelijk te maken.
Niet lang daarna delen Mapesse en Vivian een royaal schuimbad.
Vanuit een bepaalde hoek gezien is het meisje beeldschoon. Al vóór
ze lacht, geeft een trillend spiertje in haar wang aan waar het kuiltje
valt. Met puntige vingers streelt ze Vivians benen, vergelijkt hun lichamen met elkaar, bedekt haar tepels met dotjes schuim en daarna
die van Vivian.
Het tweede snuifj e valt niet goed. Ze kan zich niet herinneren ooit zo
volslagen van wellust gespeend te zijn geweest. Het hele gedoe boezemt haar afkeer in. Glashelder is het beeld in de spiegel boven het
bed. Haar witte lijf, vleesloos en doods.
Shane is als een zwarte panter zonder klauwen. Hij bluft zich er wilskrachtig doorheen. `Ben je weleens zo lekker genaaid? Hè? Hè? Zeg
het me!' Achter zijn rug maakt Mapesse obscene, pompende gebaren
met haar onderarm.

Vivian begint te lachen. Ze kan er niets aan doen. Ze voelt hoe
Shane's halve erectie nu helemaal het leven laat. Hij kijkt wat verbaasd op haar neer, duidelijk verlegen met de situatie. Ofschoon ze zo
iets als medelijden met hem voelt, schokt haar buik nu van het lachen,
waarmee ze zijn verschrompelde trots onbedoeld haar lichaam uitdrijft. Shane rolt op zijn rug en trekt het laken over zich heen.
Deze nacht verloopt niet volgens plan. Als het zo doorgaat, staat ze
straks nog meer bij hem in het krijt dan voorheen. Uit alle macht probeert Vivian haar hysterische gegiechel te staken. Ze zou willen dat
Shane haar uitschold, desnoods een oplawaai verkocht, maar hij ligt
daar maar, strak naar boven te staren. Zijn oogwit is doorlopen met
rode adertjes die aan minuscule gesprongen veertjes doen denken.
Mapesse zit met een verwaten glimlach op hen neer te kijken. `En ik
dan, Shane?' Ze klauwt onder het laken. `Ik wil ook wat.'
`Ach, Pesse, houd jij je kop,' zucht hij, maar in zijn stem klinkt een
schorre trilling door, alsof hij ieder moment in janken uit kan barsten. Dan ziet Vivian hoe de ogen van het meisje omfloerst raken,
waarachtig een liefdevolle uitdrukking krijgen, heel even maar, vlak
voor ze met haar hoofd onder het laken duikt en daar verwoed aan de
slag gaat. Ondanks alles houdt ze van hem, denkt Vivian, en ze is zo
perplex dat het haar eindelijk lukt de lachkriebels in te slikken.
Ze kroelt wat met haar nagels over Shane's borst en sabbelt op zijn
oorlel met naar wat ze hoopt overtuigende hitsigheid.
`Steek je kont omhoog,' zegt hij toonloos, zijn blik star gefixeerd op
de spiegel aan het plafond. Vivian trekt haar knieën onder haar lichaam en duwt haar billen de lucht in. Zijn ademhaling wordt luider.
Met zijn ene hand tussen haar dijen en zijn andere op Mapesse's
hoofd versnelt hij het ritme.
Vivian probeert hard om niet aan het beeld in de spiegel te denken. In
plaats daarvan bedenkt ze wat ze allemaal mee zou nemen als ze op
reis moest en maar één middelgrote valies in mocht pakken. Daarna
72 maakt ze een lijstje van de spullen die ze in het geval van een allesverwoestende brand in de laatste minuten uit haar huis zou proberen te
redden: haar gesigneerde boeken, twee of drie op maat gemaakte

avondjurken, de zilveren ketting van haar moeder, de foto van Sunday, slapend op de bank en die waarop hij knielt voor het gebed in zijn
lange, geborduurde hemd en... ach, al haar foto's eigenlijk, het schilderij van het dansende meisje, zo veel mogelijk stukken van het porseleinen theeservies...
Mapesse's verhitte gezichtje komt boven. Geroutineerd brengt ze
met haar hand het resultaat van haar werk in de juiste stand en prikt
zich er bovenop. Binnen enkele minuten weet ze Shane en zichzelf
tot een orgasme te brengen.
Vivian haalt opgelucht adem. Die kleine Mapesse heeft de situatie
gered. Eindelijk kan ze gaan slapen. Maar nee, Shane sommeert haar
en Mapesse van het bed af en begint de nauwelijks bevlekte lakens af
te halen. Dan gooit hij hun de schone toe, kijkt toe hoe ze het bed opmaken en laat zich in het midden van de matras vallen zodra ze hiermee klaar zijn. Een afzichtelijke, zelfingenomen grijns prijkt op zijn
tronie als hij met zijn vingers naar hen knipt. Te moe om een hatelijke opmerking te verzinnen laat Vivian het bij een vernietigende blik.
Ze kruipt naast hem en Mapesse installeert zich gedwee aan zijn andere zij.
Zodra ze haar ogen sluit, tuimelt ze naar beneden, zo duizelingwekkend snel dat ze het gevoel heeft te zullen stikken. Instinctief biedt ze
weerstand, maar uit de diepte klinkt het bezwerende gefluister van
wat wel honderd stemmen lijken. Ze spant zich in om de woorden te
verstaan. Plotseling is haar adem vrij en een draaikolk cirkelt haar
traag de diepte in.
Ze is boos op Sunday. Hoe hij daar hoog in de schaduw zit en koele limonade drinkt, terwijl zij in de verzengende zon over een pad zwoegt
met een zware tas op haar rug. Ze heeft gruwelijke dorst. Haar gezwollen tong plakt aan haar verhemelte en slikken is vrijwel onmogelijk geworden. Ze verlangt naar een sappige vrucht, maar langs het
pad, dat eigenlijk een verdroogde rivierbedding is, groeit alleen houtachtig gras. De wanhoop nabij laat ze zich op haar knieën vallen.
Maar dan nadert in de verte het silhouet van een vrouw die een op-

merkelijk hoofddeksel draagt. Ze is in een smetteloos wit gewaad gehuld en als ze dichterbij komt, blijkt het Pacquita te zijn, met ogen
van goud en een kruik koel water op het hoofd. Ze biedt Vivian de
kruik aan, kijkt liefdevol op haar neer als ze drinkt. Maar het water is
dik en kleverig. Het druipt traag langs haar kin, in haar nek en over
haar borst en ze beseft dat de kruik gevuld is met varkensbloed.
Pacquita lacht geluidloos met wijd opengesperde mond. Haar tanden
zijn zwart, haar ogen doffe spleetjes.
Op de oever van de rivierbedding hebben zich mensen verzameld.
Vivian ontwaart het wezenloze gezicht van Mapesse en dat van
Shane, die wreed zijn lip optrekt, en het Mexicaanse jongetje, dat
zonder belangstelling toekijkt. In paniek rukt ze haar tas open op
zoek naar een doek om het bloed van zich af te vegen, maar er zitten
alleen panty's en foto's in haar tas. Panty's in alle kleuren en soorten,
dikke en dunne, grof- en fijnmazig, netpanty's, panty's met een naad,
fantasiepanty's, het is om gek van te worden. Wat moet ze met al die
panty's in dit klimaat? En de foto's, stapels en stapels. Ze gooit ze wild
met beide handen van zich af, foto's van haar ouders, haar schooltijd,
vrienden van vroeger, vakanties in badplaatsen, verjaardagsfeestjes,
kerstdiners. Ze zweven door de lucht, gedragen door een niet-bestaande wind. De mensen op de oever plukken de foto's uit de lucht,
geven ze aan elkaar door en iedereen lacht zich een breuk.
Plotseling is het stil en als Vivian opkijkt, ziet ze hoe Sunday zich
langs de helling naar beneden laat glijden. Terwijl hij haar nadert,
zwellen de tonen van Medicina amor aan. Er gaat verbaasd gemompel
op onder de omstanders. Ze kijken om zich heen om er achter te
komen waar de stem van Roulin Rodriquez ineens vandaan komt.
Sunday buigt zich naar haar toe. Hij draagt zijn lange, met gouddraad
geborduurde hemd en zijn huid is merkwaardig lichtgetint, de kleur
van café au lait.
`Een laatste dans?' vraagt hij en strekt zijn hand naar haar uit.
74 Ze kijkt naar hem en haar ogen voelen aan alsof ze van vloeibaar goud
gemaakt zijn. Zonder gebruik te maken van zijn uitgestoken hand
krabbelt ze overeind, veegt het stof van haar knieën en richt zich in

haar volle lengte op. Ze hoe ft niet eens naar hem omhoog te kijken,
hun gezichten bevinden zich op gelijke hoogte.
`Nee,' antwoordt ze heel kalm, `ik moet nu echt gaan.'
Sunday glimlacht mild. Hij dringt niet aan.
Ze draait zich om en wandelt weg, maar een deel van haar blij ft achter, zodat ze haar eigen silhouet trillend ziet oplossen in de verte.
Grijs ochtendlicht valt binnen door de halfgekantelde lamellen van
Shane's slaapkamer. In de oprechtheid van de slaap hee ft Shane haar
zijn rug toegedraaid en zich tegen zijn meisje aangeschurkt. Mapesse
slaapt met open handpalmen naast haar hoofd, uitgeput en vol vertrouwen.
Het is acht uur en als Vivian aardig was, zou ze Shane wakker maken
omdat hij naar Schiphol moet. Maar ze voelt zich niet aardig vandaag.
Het is te vroeg of te laat om aardig te zijn. Evenmin voelt ze zich besmeurd, zoals ze had verwacht. Ze voelt zich alleen maar leeg. Maar
het is een aangename leegte, die doet denken aan een schoon vel papier of een lege kastplank.
Ze raapt haar kleren van de vloer, kleedt zich aan in de hal, belt een
taxi en verlaat de flat. Ze hoeft niet lang te wachten.
`Centrum?' vraagt de chauffeur retorisch als ze zich op de achterbank
laat vallen. Ze knikt en drukt haar slaap tegen het koele glas van het
raam. De nieuwbouwwijk met zijn gezinswoningen, schoongeveegde
trottoirs en keurige voortuintjes ademt een vredige zondagsrust uit.
Morgen neemt ze weer gewoon de tram of de bus. Geen taxi's meer.
Geen Candela, geen whisky, geen dope meer. Als Shane belt, neemt
ze niet op. Geen medicijn meer. Misschien verft ze vanavond haar
rode haar zwart of platinablond, misschien knipt ze het kort. Iets anders in ieder geval. Iets anders.

Wik van Vuren

Y : vreemde i

zand wui ft traag door het water
een vis weet niets van wind
aardt naar zee en paardenvlees
de krantenjongen is weer terecht
hij was verdwaald roepen ze
alleen dat het eiken waren wist ik
zomereiken jonge zomereiken
zegt hij ik ben teruggevonden
hijzelf zet het kopje naast het
schoteltje steekt over bij rood licht
je kunt niet duidelijk genoeg zijn
er is hem niets overkomen
de kopjes fier in de kast
hij zou verloren willen gaan
tussen het een en het ander
maar het ontbreekt hier aan reten
haarscheuren bodemloze bossen
en de wind komt altijd van zee
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hoedanigheid

zoals de vrouw daar staat
licht leunend tegen de pilaar
de handtas ter hoogte
van haar wuivende heup
wordt zij mij vreemd
— de koudslachter lacht
de koe keert weder
tot zult en damesleder —
naar gelang de grondsoort
de tongval van de dag
of haar schraapzucht
voert zij het vlees
aan haar botten
de tas aan de hand
als blinde getuige
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standplaats

ze heeft zichzelf opgeslagen
tussen de hoek en haar tas
ze komt nooit ze is er altijd
al of niet
als het gele kopje breekt
op uren met vereelte randen
of als het brood toch op is
ze houdt zich graag afzijdig
om het kopje uiteen te laten
vallen tot scherven steen
om de uren te laten passeren
om de trommel leeg te laten
ze waakt bij het bestaan

verblijfplaats

ze is niet meer gewoon
aan licht zoals het scheert
en schampt langs dingen
in normale doen
stoelen zonder reden van bestaan
dringen zich op kranten geven
hijgend kennis van verstreken tijd
in het midden hangt een lamp
op ooghoogte
de muren hebben zich verdicht
tot kamers
ontbind het licht
ontdoe het van dorpel en kozijnen
laat het vallen op de stenen
van het plein
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boedel

zie de fakkeltocht van vlaggen
glanzend op het nachtblauwe
schutblad van een atlas
of onderaan een landkaart
van de wereld met goud en
groen en rood
ik was een ander geweest
met ander land en bloed
van vreemde verwanten
als zij gezien was
aan de rand van de akker
als zij was meegenomen
dwars door het stoppelland
en zij de gangen van water
was nagegaan
haar land stond niet blank
zij had haar vlag geplant
het pootgoed gezien
wij waren niet gebonden
door vrees voor het water
ik was een ander geweest
met ander land of varensgezel

Sabine van den Berg
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Ossip Warmoes ligt op zijn rug, het laken is als een natte dweil om
zijn middel gedrapeerd. Bruine eikenbladvormige vlekken hangen
zwaar in de witte vlakte van het plafond boven hem. Waarom in
godsnaam moet het regenen? Juist nu, in een periode dat hij zijn
nachtrust nodig hee ft . Als het nou schoon water was, gewoon doorzichtig, zoals het water dat uit een kraan behoort te komen. Maar nee,
het lijkt wel thee waarmee zijn bed gedurende de afgelopen nacht is
bedruppeld.
Zo kan het niet langer.
Als hij de komende tijd rustig wil slapen, moet hij op z'n minst het bed
verschuiven en een emmer vinden om het lekwater in op te vangen.
Ossips zolder is volgebouwd met dozen. Hij denkt dat wat hij daarin
bewaart altijd nog eens van pas kan komen. De enkele keer dat hij iets
weggooit, heeft hij het in de week daarna steevast nodig. Daarom
nam Ossip al zijn boeken, tijdschri ft en, verzamelingen, vondsten,
door anderen afgedankte maar nog zeer bruikbare voorwerpen en
prullaria waaraan hij goede herinneringen bewaart, mee toen hij een
paar maanden geleden verhuisde naar dit appartement.
De onderneming met het bed doet hem denken aan een schuifpuzzel
waarbij je telkens maar één vakje tegelijk kunt verschuiven om uiteindelijk het juiste plaatje in elkaar te passen.
Hij zou de stapels kisten en dozen moeten versjouwen naar een andere plaats, die op zijn beurt ook weer vrijgemaakt moet worden.
Hij laat zich terugvallen op zijn kussen.
Soms is de ochtend zo wreed, zo onrechtvaardig.
Net als `thuis' woont hij nu ook op zolder. Met als enig verschil dat
zijn moeder niet beneden op hem wacht. Verder is er niet gek veel
veranderd. Zijn moeder met haar verwachtingen. Ossip kan alles. Hij
is zo intelligent, zo creatief.
Maar vooralsnog heeft hij er niets van terechtgebracht, van zijn
leven. Een onvoltooide studie kunstgeschiedenis en een scala aan
baantjes. Hoe vaak hoorde hij niet: Meneer Warmoes, u bent afwe-

zig, u bent niet bij uw werk betrokken. Uw hart moet in de la van de
directeur liggen. Ons bedrijf lijdt onder uw onverschilligheid.
En toch blijft ze in hem geloven, zijn moeder.
Maar nu weet hij eindelijk wat hij echt wil. En het vreemde is, de oplossing is zo simpel. Al jaren schrijft hij 's avonds voor het slapen gaan
keurig in een schrift wat hij die dag heeft beleefd. Als hij eens in een
gekke bui is, schrijft hij zelfs een kort verhaal, dus wat weerhoudt hem?
Nu hij een compleet verhaal voor een boek in zijn hoofd heeft en het
alleen nog maar hoeft op te schrijven, mag hij zich schrijver noemen.
Iedere dag minstens een pagina, dat heeft hij met zichzelf afgesproken. Getreuzel wordt niet langer geduld.
Blanco vellen papier liggen uitgewaaierd onder een spoor van sokken
en ondergoed. Hij rolt zich naar de rand van het matras, steekt zijn
arm uit en met een zwaai schept hij het bovenste beschreven vel van
de grond.
Het plan voor zijn boek is rond. Hij heeft een schema gemaakt met
een tijdbalk waarop elke gebeurtenis staat aangegeven. Van het begin
tot het einde en van het einde tot het begin staat de constructie van
zijn boek vast. Hij zou zelfs kunnen beginnen aan het laatste hoofdstuk, het verhaal zou er niet door veranderen. Nu hij de opzet voor
zijn boek weer leest beleeft hij opnieuw het jubelgevoel in zijn borst,
net als de avond ervoor toen hij het idee kreeg. Heel lang heeft hij op
zijn bed gelegen en nagedacht over alle mogelijkheden die hem plotseling ter beschikking stonden. Over alles wat hij kon bedenken en
waarover hij zou kunnen schrijven. En dat juist, maakte het zo moeilijk. Maar hij is er uit gekomen. In gedachten en op papier heeft hij nu
een duidelijk overzicht over hoe zijn verhaal zal gaan. Vandaag wil hij
beginnen met schrijven. Maar eerst wil hij zijn schema nog eens helemaal overdenken. Nu eens van achter naar voor. Van hoe zijn boek
zal eindigen naar hoe zijn boek zal beginnen.
Hij heeft besloten dat zijn verhaal zich op een andere planeet afspeelt. Ver weg van de aarde. Ver weg van de vertrouwde omgeving.
In contrast met het leven op aarde zal het de lezer duidelijk worden
hoe zijn eigen situatie is, of die van zijn volk.

Hij neemt het bovenste boek van een stoffig stapeltje naast het bed,
Einde der eeuwigheid van science-fictionschrijfster Besina Breg. Zijn
glas water voor de dorst 's nachts heeft een lelijke kring achtergelaten
op de voorkant van het boek. De cirkel halverwege het midden lijkt
een zon met zijn gegolfde stralen naar de randen van de kaft.
`De benen van de volbloedhengsten zakken diep weg in het blauwe
zand. Hun manen als zwarte vedertooien slaan wild tegen hun halzen.
Van een afstand lijken man en paard samen een geleedpotige, traag
mechanisch in hun bewegen. De pantsersoldaten, twintig in totaal,
trekken de teugels strak bij iedere stap, waardoor de kreten van de
paarden worden gesmoord. Schuim dat zich ophoopt in de mondhoeken van de paardenbekken vlokt weg.
Roder en roder spoelt de hemel als een laken gewassen in bloed. De
derde zon komt op. De zon die de driehoek van zonnen compleet zal
maken, die de metalen en mineralen op de planeet Chiroptera zal
verhitten tot gas, dat bij de wederkerende koude weer kristalliseert
tot in de meest bizarre vormen.'
Geharnaste ridders in albasten torenkamers die hun vijanden beschieten met laserpistolen, paarden en ruimteschepen als vervoermiddel en vrouwen met onbedekte borsten omdat de mode dat toestaat, gaan hem als nuchter denkend mens te ver, maar toch ook weer
niet ver genoeg. Volgens hem is het leven op andere planeten zo onvoorstelbaar dat het niet te beschrijven valt. Waarom anders grijpen
de schrijvers van het science-fictiongenre terug op bekende elementen uit een ver verleden als hun verhalen zich juist in een verre toekomst afspelen?
Een bruusk bonken verstoort zijn overpeinzingen.
`Ossip Warmoes, ik weet dat je er bent. Doe open!' roept een zware
mannenstem.
84 Hij verwacht niemand, zeker niet op zondagochtend. Bovendien
komt de stem hem niet bekend voor. Hij trekt het kussen over zijn
hoofd.

`Ossip Warmoes, je ligt op je bed en denkt aan je boek. Houd me niet
voor de gek en kom te voorschijn!'
Wat? Niemand weet nog van mijn boek. Hoe kan iemand weten wat
ik denk? Hij komt overeind.
De deur schiet open. In de deuropening staat een grote man, langer
en breder dan hijzelf met een hoofd dat doet denken aan de kop van
een kalf. Zijn kleding is vuil en versleten. Zijn knieën steken door
gaten in zijn broek. Hoe weet u wat ik denk, wil Ossip vragen, maar de
man beent met logge passen langs hem heen de kamer in. Hij kijkt de
zolder rond, zijn oog valt op het bed. Even haalt hij zijn neus op, daarna draait hij zich in de richting van Ossip.
`Je moet me helpen, ik weet me geen raad.'
`Ken ik u?' Ossips stem slaat over, hij voelt de behoefte om zijn stem
te verheffen en de man te vertellen hoe hij denkt over mensen die
hem 's morgens vroeg uit zijn bed bonzen en zomaar zijn zolder op
marcheren. Waar haalt die man het lef vandaan?
De blik van de man glijdt weg door het raam van de dakkapel. De zon
beschijnt zijn gezicht waardoor zijn huid nog witter en zijn haar nog
vlassiger lijkt.
`Je kent me niet, en je kent me heel goed.'
Wat een onzin en dat zal ik hem zeggen ook. Hij wil zijn mond openen, maar de man is hem voor.
`Luister Ossip Warmoes, jij wilt je personages leren kennen. Ik zal je
mijn verhaal vertellen, de wijze waarop ik de gebeurtenissen zie die jij
me wilt laten beleven, met mijn eigen stem. Ikvertel het je alleen als je
beloo ft datje mij helpt. Alleen jij kunt dat.'
Is dit een grap?
De man strijkt door zijn haar, dat meteen weer in hetzelfde model terugvalt. Hij heeft een litteken in zijn linkerhandpalm en krassen rond
zijn pols, alsof hij aan prikkeldraad is blijven hangen.
il
`Ga zitten,' zegt de man en wijst op een van Ossips stoelen.
`Mijn naam is Belka. Jij hebt me verzonnen en jij bent het die me als 85
enige hebt laten leven.' Er klinkt verwijt door in zijn stem.
Belka, die naam heeft hij bedacht. Een Russische naam, `eekhoorntje' i
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betekent het. Hijzelf heeft ook een Russische naam. Ossip is verwekt
door een man die ook Ossip heette en daarna verdween.
`Ik kan het niet, Ossip. Als het op deze manier moet, wil ik niet bestaan. We waren met z'n vijven. Je liet niemand over, behalve mij.
Wat heeft dat voor zin?'
Als gehypnotiseerd beluistert Ossip de woorden, bekijkt de gebaren
en de gelaatstrekken van de man. De figuur met de naam Belka die alleen in het schema voor zijn boek bestond, staat nu voor hem. Hij
schraapt zijn keel, laat zijn stem gewichtig klinken.
`Dat heeft wel degelijk zin. Ik stel je als voorbeeld voor de gehele
mensheid. Maar hoe kun jij weten hoe belangrijk je eigenlijk bent?
Dat moetje aannemen van wie jou verzonnen heeft.'
`Daar gaat het niet om, om hoe belangrijk ik ben voor anderen. Want
ik op mijn beurt vraag dan: welke anderen? Er is niemand meer.'
`Voor de mensen buiten het boek. Feitelijk besta je niet.'
`Misschien niet, toch sta ik hier. Ben ik minder omdat ik alleen in
jouw boek besta?'
Nee, voor mij ben je zelfs belangrijker. Ik heb je nodig voor mijn
boek, het boek dat mijn leven zal veranderen.
`Heb je iets te roken?' Belka kijkt hem recht aan, zijn blik is dwingend, vasthoudend. De fletsblauwe ogen lijken zwart in de schaduwen van zijn gezicht.
Op de tafel, tussen het stilleven van overblijfselen van de avond ervoor, zoekt Ossip zijn aansteker. Een pakje shag, het laatste want hij
is gestopt met roken, weet hij blindelings terug te vinden in de
vuilnisemmer onder een gebruikt koffiefilter en een platgedrukt
melkkarton. Hij veegt het plastic zakje schoon.
Belka lijkt tevreden met het restje kruimels dat onderin het zakje zit.
Zonder veel ervaring rolt hij het vloeipapier rond de tabak. Met een
verontschuldigend lachje, een opgetrokken mondhoek, verklaart hij
zijn onhandigheid.
86 `In jouw boek rook ik niet, maar ik heb het wel gedaan. Soms is de behoefte te sterk. Ik heb mijn leven lang naar dit moment toegeleefd. Ik
bestond niet voordat jij mij bedacht. Jij hebt me een verleden gegeven

en een toekomst. Als jij besluit om mij niet met je schrift vast te leggen, zal ik voor niemand anders bestaan en alleen in jouw gedachten
voortleven of afsterven en vergeten worden.'
De rook van de sigaret blijft hangen onder het plafond van de dakkapel. Het licht van de zon wordt erdoor getemperd. Een gearomatiseerde mist, denkt Ossip. Hij wil schrijven.
Ik heb hem voor mijn boek nodig, maar niet als man van vlees en
bloed. Hij moet in mijn hoofd blijven, daar mag hij tot leven komen
en avonturen beleven, daarbuiten heeft hij niets te zoeken.
`Je moet het einde veranderen, Ossip.'
`Ik kan alleen schrijven als ik een goede nachtrust heb. Het dak lekt.'
`Ik maak het voor je.'
Ossip opent het raam.
`Ga je gang.' Zijn hand maakt het gebaar van na u. Belka hijst zich in
de vensterbank, gehurkt zit hij op de rand.
`Ik ben zo terug.' Dat geloof ik best, denkt Ossip. Voor Belka's gebogen rug houdt hij zijn handen voor zich uitgestoken en met een
vlugge zet duwt hij Belka het raam uit. Een kreet, gestommel over de
dakpannen en daar gaat Belka. Als de man met de gespreide armen en
benen van Leonardo da Vinci hangt hij in de lucht. Ossip slaat zijn
handen aan elkaar af en sluit het raam.

`De bezoeker' is een fragment uit het nog ongepubliceerde manuscript Ossip of De eindemaker
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M. van der Zee

HET ONBEWAAKTE OGENBLIK VAN DE LIEFDE
Over `Station; Heen- en terugreis'
van Rosa Chacel

Als de Spaanse avantgardistische
schrijfster Rosa Chacel [ 189 8 - 1 994] iets niet was, dan was het wel
een huismus. Haar lange leven was een toonbeeld van turbulentie.
Samen met haar echtgenoot, de schilder Timoteo Pérez Rubio,
zwierf ze – vrijwillig of opgejaagd – over de halve wereld. Van 1 9 2 2
tot 1931 verbleef ze in Italië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en
Engeland. Daarna, tijdens de Republiek, ging ze weer voor zes jaar
in Spanje wonen en uiteindelijk kwam ze, op de vlucht door Europa
voor het fascistische geweld van Franco en Hitler, in 1 94 0 in ZuidAmerika terecht, waar ze afwisselend in Buenos Aires en Rio de Janeiro woonde. Pas in 1977, twee jaar na de dood van dictator Franco,
keerde ze definitief naar Spanje terug.
Vanaf Chacels debuutroman Station; Heen- en terugreis die in 1930
werd uitgegeven, na eerdere publicatie in het tijdschrift Revista de
Occidente van de filosoof José Ortega y Gasset, zijn er in totaal eenentwintig boeken van haar hand verschenen, waaronder romans,
verhalen-, poëzie- en essaybundels, en (auto)biografische werken.
Samen met onder andere Ramón Gómez de la Serna, Gabriel Miró
en Benjamin Jarnés kan zij tot de belangrijkste modernistische
Spaanse prozaschrijvers worden gerekend.
De nomadische en kosmopolitische levensstijl van Rosa Chacel is
terug te vinden in haar literatuuropvatting en werk. Zowel de poëtica als de vormgeving en thematiek kenmerken zich vanaf haar
debuutroman Station; Heen- en terugreis door het streven naar het universele, dat scherp wordt afgezet tegen het particuliere. Meer algemeen uitte dit streven zich in het verzet van Chacel om met haar
werk in het hokje van vrouwenliteratuur gezet te worden of te wor90 den beschouwd als een vertegenwoordiger van de zogenaamde
vrouwelijke stem in de literatuur. Literatuur beschouwde zij als een
zelfstandig fenomeen, bepaald door een eigen geschiedenis en

innerlijke structuur, dat nooit naar andere gebieden, bijvoorbeeld
sekse, herleid kan worden. In een interview verklaarde Chacal:
`Vrouwenliteratuur schrijven is het domste dat een mens kan doen.'
Dat leidde in haar ogen tot isolatie, tot apartheid waarbij de vrouw
als bijzondere, unieke entiteit tegenover de algemeen vormende
werking van fictie en verbeelding wordt geplaatst. Het schrijven van
literatuur was voor Chacel geen kwestie van seksuele maar van tekstuele verschillen.
Het tekstuele verschil openbaart zich in het het werk van Chacel
allereerst in de ondergraving van het negentiende-eeuwse realisme.
In Station; Heen- en terugreis bijvoorbeeld uit dit zich in een opmerkelijk spanningsvolle manier van schrijven. Enerzijds is er sprake van
een uiterst precies en geconcentreerd woordgebruik – de zinnen
neigen naar aforismen – dat het fysieke en poëtische karakter van de
tekst benadrukt. Anderzijds kenmerken de grotere delen van de
tekst zich juist door een fragmentarisch, onaf en dikwijls abrupt verspringend perspectief, door een sferische, uitstellende verteltrant en
een gebroken verhaallijn. Zo raken bondig en bloemig, scherp en
vaag, helder en gesluierd nauw met elkaar verweven in een stijl die
het niet zozeer van vastleggen moet hebben als wel van omcirkelen,
niet zozeer van beschrijven als wel van ensceneren, niet zozeer van
vertellen als wel van tonen, niet zozeer van eenduidigheid als wel van
ambiguïteit. Een bij uitstek visuele stijl – `filmisch of schilderkunstig'
– gericht op vermenigvuldiging van nuance en het doorlaten van
licht. Waar Balzac of Zola in hun romans de werkelijkheid en de
geschiedenis dachten te kunnen verhelderen, belicht Chacel op `impressionistische' wijze de geschiedenis van het licht en de luciditeit
in de werkelijkheid. Springend van punt naar punt, van eiland naar
eiland leidt ze ons rond, in een caleidoscopische cirkelgang bestaande uit breking èn concentratie, beweging èn rust, moment èn eeuwigheid.
91

In het verlengde van de ondergraving van het realisme ligt een andere vormgeving van de roman: polyfonie in plaats van monotonie. In
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mengt Chacal op een uiterst subtiele en ingenieuze wijze genres, waarbij de schrijvers Cervantes, Dostojevski,
Proust en Joyce, en de filosofen Plato, Kierkegaard, Nietzsche en
Ortega y Gasset haar voorbeeld zijn. Station; Heen- en terugreis kan op
verschillende manieren gelezen worden: als een liefdesroman, een
bildungsroman en een herinnerings- of bekentenisroman. Zo wordt
in het eerste deel de intieme wereld van een jong liefdespaar opgeroepen, woonachtig in een heel oud, enigzins geheimzinnig huis.
Deze intimiteit wordt in deel twee abrupt verbroken wanneer de
jongen vertrekt voor een zwerftocht door Frankrijk. Aanleiding
voor deze scheiding is het rouwende meisje dat in het eerste deel de
dood en de sterfelijkheid introduceerde in de wereld van de geliefden. In het derde deel vindt hereniging van het paar plaats: de jongen keert terug nadat hij vernomen heeft dat het meisje van een kind
is bevallen. Hij vindt haar terug als een nieuwe, andere vrouw.
Aan de hand van deze liefdesgeschiedenis wordt de jongen zich
ervan bewust dat het meisje en de liefde zowel leven als dood omvatten. Deze ontdekkingstocht of initiatie heeft de structuur van een
mythe en is – anders dan de doorsnee bildungsroman die een lineair
verloop kent – circulair: oorsprong-scheiding-terugkeer, een verloop zoals dat bijvoorbeeld ook in de Odyssee van Homerus is te vinden. In Station; Heen- en terugreis ligt de liefde niet alleen in het begin,
maar lag ook in het begin en zal in het begin liggen. Door het afstand
nemen van de jongen in het tweede deel (zijn reis), wordt het heden
van hun liefde uit het eerste deel (het huis) afgesloten, veranderd in
een verleden, dat juist daardoor de mogelijkheid krijgt herschapen
te worden als mogelijke toekomst in het derde deel (de hereniging):
inleiding op een nieuw begin. De roman wordt hierdoor in zijn geheel spiraalvormig. Zoals de geliefden weer opnieuw kunnen beginnen, kan ook de lezer dat steeds weer doen.
Deze mythe van de eeuwige terugkeer van de liefde doet denken aan
het verhaal van Plato in Het Symposion over de deling van de oorspronkelijke mens in twee geslachten. De twee helften zoeken elkaar. De scheiding, het besef van het gebrek, vormt de motor voor
Station; Heen- en terugreis
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de zoektocht naar de verloren helft, voor het onophoudelijk erotische verlangen naar vereniging. `Haar terugvinden was mezelf terugvinden,' wordt er in Station; Heen- en terugreis gezegd. Het kind
kan daarbij gezien worden als uitdrukking van de hechte verbintenis:
een teken dat het begin fysiek aanwezig stelt en regenereert.
Overeenkomend met de drie delen doorloopt de tekst een weg gekenmerkt door onschuld, afstand nemen en reflectie. Dit gebeurt
vanuit een perspectief dat met terugwerkende kracht op de oorsprong, de beginsituatie van de liefde, is gericht; een perspectief dat
steeds meer her-innert. In het begin is dit perspectief vooral impliciet, pas naarmate de tekst vordert, wordt duidelijker dat de lezer een
`verslag' van het verleden onder ogen krijgt dat door de jongen
wordt gedaan. In het derde deel wordt dit perspectief van bekentenis/herinnering helemaal expliciet: het toont ons de jongen als verteller die zijn verleden met het meisje leest, en in het verlengde daarvan opschrijft, opnieuw probeert te verbeelden en te verzinnen als
een roman. Het meisje vormt voor hem de trigger van de herinneringsarbeid: `Herinneren! Zij is de levende herinnering.'
Chacel distantieert zich niet alleen van het negentiende-eeuwse realisme, maar ook van het (standaard)modernisme. Dit wordt duidelijk als we haar roman vergelijken met twee cruciale elementen uit de
modernistische vertelkunst, de monologue intérieur en de weerspiegeling van het schrijfproces In de tekst, respectievelijk Ulysses van
James Joyce en De valsemunters van André Gide bieden hierbij goede
richtpunten. Waar De valsemunters de reflectie op het schrijfproces –
in de vorm van een in het verhaal geïncorporeerde verteller/schrijver – op uiterst opzettelijke en kunstmatige wijze doordrijft, zo erg
zelfs dat de roman topzwaar wordt en kapseist, daar is de reflectie in
Station; Heen- en terugreis op volkomen natuurlijke wijze opgenomen
in het vertelperspectief: het vormt een noodzakelijk onderdeel, het
fundament van de romancompositie. Daarbij is de verteller anders
dan bij Gide voor alles een lezer. De ontvangst en niet de expressie
staat voorop. Dit impliceert een reflectie die van een totaal andere

kwaliteit en vorm is: terughoudend en passief onttrekt ze zich aan
directe weergave.
Ook de innerlijke monoloog heeft in Station; Heen- en terugreis een
fundamentele verandering ondergaan. Het kenmerkende van die
monoloog is dat hij duidelijk te lokaliseren valt zoals in Ulysses:
hij vormt het eenduidige bezit van een personage, zijn typische innerlijke stoffering. De innerlijke monologen van Leopold Bloom,
Stephen Dedalus en Molly Bloom zijn duidelijk onderscheiden
grootheden. De verteller in Ulysses pretendeert niet minder dan een
direct, realistisch beeld te geven van psychisch-talige werelden. In
Chacels roman is dit representatiestreven volledig afwezig. De verteller/ lezer construeert een perspectief dat in zijn indirectheid puur
oppervlak blijft: ogenblik van de taal, indruk van een voorbijgaand
spoor. Dit spoor geeft vorm aan een fictieve wereld die gekenmerkt
wordt door dubbelzinnigheid: monoloog is tegelijkertijd dialoog en
innerlijk is tegelijkertijd uiterlijk. Het personage is hier – net zoals in
Aantekeningen uit het ondergrondse van Dostojevski – een ongrijpbaar
grensgeval, een gespleten drempelfiguur: een paar, een ik/ander, het
eigene in gesprek met het vreemde, volledige communicatie. Voor
dit personage staat wisselwerking centraal, het vertegenwoordigt
niet een vorm van identiteit op één bepaalde plaats, maar een vorm
van verstrooiing, overal en nergens. Het gezicht van de geliefde onthult voor de jongen een eindeloze vermenigvuldiging waarin hij
zichzelf herkent als een spiegel, een toverspiegel waarin hij zeer genotvol de beweging van zijn eigen spiegelingen ziet, het weerkaatst
de intieme, persoonlijke pluriformiteit van het paar, de overgave:
`Haar gezicht had die ochtend een eindeloze diepte, je kon in haar
alles vinden wat je zocht. [...] Door het zien van deze vermenigvuldiging in haar werd ik werkelijk geestdriftig, het bracht me in een roes
van bewondering. Het was namelijk ook mijn eigen vermenigvuldiging die ik zag.'
Tot slot zouden we met de filosoof Georges Bataille kunnen zeggen
dat de teruglezende verteller in Station; Heen- en terugreis tegenover

de homogene blik die in de mens een indentiteit wil betrappen, vorm
geeft aan de heterogene blik: het onbewaakte ogenblik van de liefde
– `L'amour simple et sans phrases,' schrijft Bataille in Sur Nietzsche –
waarin de mens (de geliefde) de vrijheid van de meervoudigheid
wordt gelaten. Niet de observerende blik van de voyeur, de blik van
het ik: opzettelijk en doelgericht, bezittend en seksueel, uit op iets
anders dan het kijken, maar de zwervende blik van de voyou, de blik
vàn de blik: toevallig en doelloos, vrij en erotisch, opgaand in het
kijken om het kijken. De lichte blik die eindeloos over het lichaam
cirkelt niet om een waarheid te onthullen, maar om een kunst te
creëren in contemplatie; de (oog)strelende kunst van het begin, de
liefdeskunst: het genot van de schoonheid, de spanning in de relatie,
de voeling met het pluriforme. Deze blik van de overvloed wordt in
Station; Heen- en terugreis door de geliefden bij hun hereniging bezegeld met een diep bevredigende kus. Of zoals de verteller het zegt:
Wat ik voelde toen ik haar kuste, was een enorme verzadiging, alsof
ik alle vrouwen van de wereld had gekust.'

Rosa Chace!

FRAGMENTEN UIT
`STATION; HEEN- EN TERUGREIS'

De lente kwam dat jaar met een
bijna onmerkbare, zuivere wind ons huis binnen. Op een ochtend
toen wij op de trap zaten, op het tijdstip dat het portaal altijd wordt
schoongemaakt, was het ons opgevallen dat de geur van vochtig zaagsel precies lijkt op die van regen wanneer er pijnbomen in de buurt
staan. Hierdoor kwamen we in de greep van een hevig lentegevoel,
dat ook in duizend dingen om ons heen werd weerspiegeld; het leven
overrompelde ons en dwong ons ertoe om het in handen te nemen en
te veranderen. Het werd ons duidelijk dat de tijd rijp was om te gaan
spijbelen. Wat hadden wij er een lol in ons de klas voor te stellen op
die dagen dat de leraar in de klas zat met maar één leerling! De braafste van de klas die je overal aan kunt treffen, alsof alle leslokalen over
een speciale plaats beschikken voor beroepsleerlingen, zodat op
dagen dat de anderen weggevlucht zijn het ritueel in ieder geval doorgang kan blijven vinden: de leraar achter zijn lessenaar en de leerling
op de voorste rij, terwijl ze hand in hand over dingen praten die niets
met het lesprogramma te maken hebben. In de ochtenduren zat je tijdens de les te denken over hoe je je vlucht 's middags zou aanpakken.
Wanneer we 's morgens om acht uur door onze zonloze straat liepen,
maakte de kou dat we vergaten dat het lente was; wij waren altijd verbaasd om op dat tijdstip kokkinnen voorbij te zien komen met in hun
boodschappenmand een bos rozen. En deze opwekkende, optimistische indruk van onze ochtenden zou mijn herinnering helemaal bepaald hebben als ik niet die keer toen ik op een vrije dag alleen naar
huis terugkwam, in het trappenhuis dat meisje met haar rouwsluier
was tegengekomen. En wanneer ik haar toen lang ben blijven na staan
kijken, was dat vanwege die droefheid die ze met zich meedroeg... Ze
droeg haar opgespelde voile met een heel speciale droefheid. Een
meisje dat vast en zeker van zichzelf helemaal niet droevig was; het
9 6 leek alsof ze die dag pas voor het eerst in haar leven droefheid moest
tonen: ze toonde die als een zeer bijzonder en verfijnd kledingstuk.
Zoals die meisjes die het hele jaar hebben gespaard om zich op een dag

eindelijk in jurk, kousen en schoenen van dezelfde kleur te kunnen
vertonen; iets wat bij hen voor het toppunt van elegantie doorgaat.
Dat meisje leek voor het eerst in de rouw te zijn en toen ze me gedag
zei, weerklonk haar stem met een precies daarbij passende toon. Zoals
iemand met een jas van heliotroop die ook de geur van heliotroop verspreidt een perfecte toestand bereikt zou hebben.
Ik weet niet waarom ik het voorgevoel kreeg dat zij iets met ons
tweeën te maken had, en ik liep snel door want ik wist dat mijn geliefde op de overloop op mij stond te wachten. Uit de manier waarop ze
mij haar hand reikte terwijl ze tegen de balustrade geleund bleef staan,
kon ik opmaken dat ik midden in een afscheid terechtgekomen was,
dat ik een hand voelde waarin nog steeds de handdruk zat van het
meisje met de rouwsluier.
Ik probeerde erachter te komen of dat meisje inderdaad bij haar vandaan was gekomen en of ze haar vriendin was; maar op al mijn vragen
antwoordde ze maar kort, ze zei me dat het een meisje was dat op dezelfde dag was geboren als zij. Door dit te benadrukken deed ze net
zoals die moeders die een gelijkenis tussen hun eigen kinderen en die
van anderen zien omdat ze op dezelfde dag zijn geboren. Zoals de verschillende kinderen die door één vrouw worden gevoed zoogbroeders
worden genoemd, zouden deze eigenlijk geboortebroeders moeten
heten. Ik stond op het punt haar te gaan vragen waarom haar geboortezuster die rouwsluier droeg; maar ik deed het niet omdat ik met iets
zat wat nog veel dringender was. Ik kon de vertrouwelijke groet van
dat meisje, die ongetwijfeld al wist wie ik was, maar niet vergeten. Die
had geklonken alsof ze me zeggen wilde: `Le zullen het je zo wel allemaal vertellen, ze zullen het je zo wel allemaal vertellen.' Vanaf het
eerste ogenblik dat ik haar had gezien, was in mij het verlangen gewekt om haar geheim te ontsluieren, ik hoopte een zekere elegantie te
vinden in haar fantasierijke droefheid. Op dat moment had ik echter
niet gedacht dat ze iets met ons te maken zou kunnen hebben vanwege
haar geboorte; dat er door verwantschap een mogelijk verband zou
kunnen zijn tussen haar en degene die ik meer lief had dan wie dan
ook. Als ik naar het hoofd van mijn geliefde keek met zijn zuivere, gra-

cieuze vorm, kon ik gewoon niet geloven dat zij op hetzelfde tijdstip
geboren zou zijn als het meisje met de rouwsluier. En, desondanks,
moest ik wel toegeven dat haar voorbijgaan op de trap alleen al genoeg
was geweest om de spanningsvolle sfeer die ze met zich meedroeg op
ons over te dragen: onze overloop was doortrokken geraakt van haar
droefheid; het licht en de stilte hadden een mysterieus karakter gekregen, op een bedekte manier erotisch, zoals een afgelegen hoek in een
kerk; en mij leek het alsof mijn geliefde zojuist haar gezicht had afgewend van het gaasje in de biechtstoel, dat ze vanachter die voile
gedempt uitgesproken bekentenissen te horen had gekregen. De herinnering aan het meisje werd voor mij af en toe werkelijk ondraaglijk;
een schijnheilige die naar mijn geliefde was gekomen om over haar
rouwsluier te kunnen kletsen, over alle kinderachtige intriges die dit
soort vrouwen rond dergelijke zaken bekokstooft. Ik probeerde mezelf er hardnekkig van te overtuigen dat mijn geliefde niet besmet was
geraakt door die gulle droefheid, maar een donkere schaduw die over
haar oogleden lag, bewees het tegendeel: alsof zich daar een kronkelende zwarte draad had genesteld; het maakte haar volkomen onecht:
ze leek zich wel verkleed te hebben als een andere vrouw. Ik wilde
niets liever dan dat zij zich er zo snel mogelijk van zou ontdoen; maar
niet voordat ik een kus had gedrukt op de oogleden van dat nieuwe gezicht. Terwijl ze tegen me praatte, kon ik haar verhaal steeds minder
volgen, al mijn aandacht werd getrokken door de plotselinge krampachtige trekjes rond haar mond; ik nam die kleine grimassen angstig
in me op.
Door tegen haar te zeggen: zo is het leven niet, het leven – het onze –
hoeft ons door niemand uitgelegd te worden; wij weten ons eigen
leven wel te leiden, lukte het me het rotgevoel dat bezit van haar had
genomen, uit haar hoofd te praten en het ogenblik hielp me daarbij op
wonderbaarlijke wijze. Die god van het ogenblik is wel een van de
machtigste geesten die er bestaat, of hij je nu gunstig of vijandig ge8
zinel
is. Je moet alleen wel over een speciale charme beschikken wil je
9
hem überhaupt voor je kunnen winnen, want hij laat zich niet zomaar
zonder slag of stoot overhalen. Soms proberen we werkelijk alles in

onze woorden te leggen omdat wat we via hen hopen te bereiken zo
essentieel voor ons is, en als we er dan niet in slagen om die geest van
het moment voor ons te winnen, raken we verblind en horen we hoe er
een deur met een klap dichtslaat. Andere keren echter, zoals toen, gaat
het ogenblik volledig op in onze woorden en maakt de abrupte levendigheid van haar gezichtsuitdrukking duidelijk dat er geen sprake is
van schoorvoetende instemming, maar van een werkelijk spontane
overtuiging, een vanzelf opkomend gevoel.
De deur van haar woning die op dat moment was opengegaan, bleef
een tijd lang openstaan; hij was opengezet met de nadrukkelijke bedoeling dat wij zouden kijken. Met al zijn deuren open bood het huis
ons glimlachend een doorkijkje aan. In de kamer helemaal achterin
speelden de zonnestralen die door de rolluiken vielen op het schaakbord van de tegelvloer en door de holle ruimte van de gang kwam er
een concert van allerlei klanken op ons af; want het was inmiddels al
juni, en juni is de muzikale maand. Het is de maand waarin de piano's,
nadat ze ons tijdens de lente gek hadden gemaakt met de eentonige cadans van oefeningen, ons soms verrassen met indrukwekkende flarden muziek die binnentrekken door de openstaande balkondeuren.
Ze verdrijven alle muffe huislucht die er dan binnen hangt door die op
slag in een heerlijk fris aroma om te toveren, in een geur vol van de
zuiverheid van Bach, en daarin voel je zowel de feestelijke overvloed
als de kordate ontluistering van welke soort levensangst dan ook. Om
haar tot rust te laten komen schonk ik mijn geliefde die zonnige dag
die schitterde aan het einde van de gang, en we gingen de straat op om
hem daar te zoeken, we volgden hem net zolang tot hij oploste in een
pikdonkere nacht, zijn waardige keerzijde.
Juni laat zijn nachten overlopen van optimisme, net zoals zijn helderste uren overdag; ze waren zo helder dat er zelfs geen millimeter afstand meer leek te zijn tussen ons wanneer we met elkaar stonden te aN
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kletsen op onze balkons; tussen onze stemmen zinderde alleen de stil- ^a
te op de eenvoudige noten van krekelmuziek.
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Maar het lukte ons niet om de hele zomer de spanning van die heldere
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avonden vast te houden. Vooral eentje ervan werd diep zwart: drukinkt liet hem zijn transparantie totaal verliezen. Het was de inkt waarmee de krant de foto bracht van het meisje met de rouwsluier, samen
met de kop `Meisje vergiftigd'. Wij kregen op dat moment het gevoel
haar debuutoptreden mee te maken. Alsof ze eerder naar ons toe gekomen was om ons uit te nodigen, maar dat wij geen zin in de voorstelling hadden gehad. Ongewild kregen we er nu toch over te horen.
Zonder haar naam erbij hadden we haar op die foto nooit herkend.
Maar toen we eenmaal wisten dat zij het was, leek hij ook het meest
perfecte beeld van haar te geven. Een foto die ooit gemaakt was als
herinnering; daarop stond ze met haar elleboog op de rand van een
bloempot geleund en trok onbeschaamd haar eerlijkste gezicht. Die
lekker dik aangezette eerlijkheid die ten grondslag ligt aan de poses
van zogenaamd wat bedroefde beroemdheden. Van die portretten die
je bij bosjes terug kunt vinden onder de bank, stuk gegooid, omdat
veel mensen wanneer ze ze cadeau krijgen de hint wel aanvoelen en
niet weten hoe snel ze er weer vanaf moeten komen.
Vanaf dat moment hield de herinnering aan dat meisje ons volledig in
haar ban. Vooral op de trap moesten we steeds aan haar denken. Ik besefte dat mijn geliefde er door werd geobsedeerd. Ik zag hoe ze ernaar
verlangde om tot rust te komen, allerlei uitwegen verzon, terwijl ze
goed wist dat al haar pogingen totaal nutteloos waren. Zelfs al zou ze
het meisje gewoon vergeten en een onmenselijk aangenaam gevoel
hebben omdat ze nu weg was, dan nog bleef het probleem op zichzelf
bestaan. Het meisje had een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. En
ik, ook al deed ik niets anders dan haar ervan proberen te overtuigen
dat dit een van die dingen was die nu eenmaal bij het leven horen, was
net zo diep onder de indruk als mijn geliefde, maar alleen omdat zij er
zo door werd verscheurd. Vooral wanneer ik zag hoe ze zichzelf zat af
te tobben, werd ik bang, zoals ouders die erachter zijn gekomen dat
hun kind heeft zitten spelen met een ander kind dat kinkhoest heeft.
Too Dat was de reden waarom we voortaan niet meer op de trap te vinden
zouden zijn: onze gesprekken tot middernacht zetten we voort op het
balkon.

Die nacht toen ik me van alles lag af te vragen zonder dat ik ergens
een afdoend antwoord op kon geven, begonnen de secondes in mijn
hoofd weg te tikken, alsof ze me met mijn neus op al mijn besluiteloos
getob wilden drukken, op wat ik in die tijd allemaal wel niet had kunnen doen. Ik was in die toestand gekomen van kwartels wanneer ze
voortdurend hun kopjes verwonden tegen de bovenkant van hun
kooi. Bovendien is het zo dat wanneer vragen onbeantwoord blijven
het bijna onmogelijk wordt om hun werkelijke waarde en betekenis te
vatten. Want als we onszelf iets afvragen en antwoord geven, hebben
we daarmee de volgende vraag al weer opgeroepen, terwijl als we het
antwoord schuldig blijven de vragen elkaar slechts los opvolgen,
geïntimideerd door ons zwijgen. Door het mislukken van de eerste
vragen verzuren de laatste. En ik werd op dat moment beheerst door
een vreselijk ongeduld, waardoor ik niet meer in staat was om helder
te zien in hoeverre mijn geliefde nu werkelijk gekwetst was geworden
door het feit dat ik haar niet goed had kunnen begrijpen. Maar ik
dwong mezelf ertoe om dat ongeduld in toom te houden, durfde haar
niet wakker te gaan maken op zo'n ongewoon tijdstip, want uiteindelijk was ik zelfs niet zeker van mijn eigen angst. Ik zag mezelf die
vuurzee uitdoven die opgeroepen kan worden in je verbeelding alleen
door de brandlucht van een draad die wordt verteerd tussen de gloeiende kolen van een kachel; beelden van vreselijke uren waarin je probeert een geliefd persoon of een huis te redden. Totaal overmand
door onze twijfels, niet in staat om ook maar iets te ondernemen, zonder enige reden beschaamd om om hulp te gaan roepen en tegelijkertijd bevreesd dat elke minuut van besluiteloosheid het gevaar alleen
maar verder zal vergroten. Ondanks mijn kwellingen leek het me
soms, doordat ik een aangename houding in bed wist te vinden, dat er
niets aan de hand was en dat ik de volgende dag gewoon weer op zou
staan zoals op elke andere. Maar op andere momenten hoefde er
maar iets uit mijn herinnering boven te komen of ik voelde me al weer
terugzakken in het duister, ondergaan in heel die wirwar van gedachten die door mijn kamer aan me werd opgedrongen: ik zat vast en zag
geen enkele mogelijkheid om te ontsnappen.

Hoewel het al een hele tijd geleden was dat het eerste licht tussen de
kieren in de rolluiken was doorgedrongen, bleef ik in bed liggen. Ik
was bang dat het nog te vroeg was om haar te kunnen zien, totdat het
gekraak van haar bed me ervan overtuigde dat ik lang genoeg gewacht had. Toen trok ik ongeduldig het raam open, alsof ik hoopte
dat de rust die ik nu voelde, als een boom zou zijn opgeschoten op de
patio. En hij wàs opgeschoten. Meer nog dan rust vond ik het vergeten, de onmogelijkheid om nog langer de kwelling te voelen die ik 's
nachts gevoeld had. Het was een nieuwe dag. Toen zij uit haar raam
kwam hangen, zeiden we twee woorden tegen elkaar en begonnen
toen meteen onze plannnen voor die dag uit te stippelen. Toen ik
weer in mijn bed ging liggen, verweet ik mezelf dat ik haar niet gevraagd had hoe het met haar ging. Maar eigenlijk was dat ook niet
nodig geweest want ik had haar gezien.
De eerste uren van die ochtend die ik doorbracht met wachten totdat
ik weer bij haar zou kunnen zijn, waren vervuld van een ongekende
luciditeit. Wat ik voelde, was niet die ijzige kalmte die je kunt hebben
nadat je bang bent geweest voor iets ergs en er dan toch niets aan de
hand blijkt te zijn, maar een haast ziekelijke tevredenheid dat ik mijn
eigen verscheurdheid had overwonnen. Want ondanks dat die verscheurdheid zich aan mij had opgedrongen, wilde dat natuurlijk niet
zeggen dat ik er helemaal niets tegen in had kunnen brengen. Niet de
machteloosheid had me in die ellendige nacht gekweld. Toen ik eenmaal meester over mezelf was en de dingen weer helder had, zag ik in
dat ik er minder slecht aan toe was dan ik eerst gevreesd had. En vooral voelde ik dat er in wat je mijn neerslachtigheid zou kunnen noemen
een vreugde aan het opbloeien was, doortrokken van nieuwe overtuigingen en besluiten... Er bestond geen werkelijk gevaar voor mijn geliefde. Ik had het aan haar gezien. Dat moment dat we uit het raam
hadden gehangen, was genoeg voor mij geweest om haar voor het
eerst echt te kunnen zien, om alle angst die ik voor haar gespletenI O 2 heil had gevoeld, te laten varen. Ik begreep dat haar verdubbeling,
haar meervoudigheid, als ze bestond, gewoon zoiets zou moeten zijn
als die Japanse doosjes die je in elkaar kunt schuiven, en die geen

ander verschil kennen dan hun maat. Allemaal zijn ze gelijk, hebben
dezelfde vorm, dezelfde lak, dezelfde versiering; alleen hoe groter de
omvang van een doosje hoe meer doosjes erin kunnen. Toen ik haar
uit het raam zag hangen, zag ik het grootste doosje met daarin een
kleinere, of liever een heleboel kleinere. Een heleboel kleinere die ik
vergeten was, die ik niet eens kende. Haar gezicht had die ochtend
een eindeloze diepte, je kon in haar alles vinden wat je zocht. En ik
dook weg in mijn herinnering, begerig om haar steeds weer terug te
vinden zoals ze helemaal was!
Door het zien van deze vermenigvuldiging in haar werd ik werkelijk
geestdri ftig, het bracht me in een roes van bewondering. Het was namelijk ook mijn eigen vermenigvuldiging die ik zag. Het ging om een
gevoel dat uit de tijd stamde van mijn eerste esthetische waarnemingen. De vermenigvuldiging van een vorm sprak me enorm aan, daardoor was ik in staat om die vorm, zuiver als vorm, naar voren te halen.
Op het behang van mijn kamer stond een druivenblad waar ik toen ik
nog klein was al weg van was. Het blikte me wel vijf- of zeshonderd
keer aan vanaf alle vier de muren met zijn twee kleine oogjes, die gaatjes die altijd in druivenbladeren zitten. Schuine oogjes met een slimme, guitige uitdrukking. En de curves van zijn nerven riepen bij mij,
meer nog dan een sensueel genot, een harmonieus gevoel op. Ik zou
het liefste mijn armen om het middel van dat blad hebben geslagen.
Maar zeker zou dat blad als dat ook maar een keer was gebeurd, mij
nooit op die manier zijn volheid van vorm hebben geschonken. Vanuit mijn bed drong het blad zich aan mij op, ik kon het onder allerlei
hoeken zien en door de hele kamer volgen langs zijn kringelende tak,
zonder dat ik van mijn kussen overeind hoefde te komen, todat ik het,
als het door de hoek heen ging bij de zijmuur, bijna kwijtraakte en het
zijn vermenigvuldiging vanaf twee kanten voortzette op de muur te- N
genover mijn bed, waar twee takken gezamenlijk ovale silhouetten
vormden. Ja, nadat ik die dag de uitdrukking in haar gezicht werkelijk 103
had begrepen, werd ik meegesleurd door een geestdri ft voor die ein- w.
deloze vermenigvuldiging die het liet zien. Door haar met haarzelf te 0'

vergelijken, werd het me duidelijk dat het meest perfecte aan haar de
tegenstellingen zelf waren, tegenstellingen die elkaar aanvulden,
zich in haar tot een geheel afrondden, zoals een halve draai naar
rechts en een halve draai naar links.
Er bestaan gezichten die je onmogelijk kunt onthouden, gezichten
waarvan op ons netvlies nooit meer dan een vluchtige indruk achterblijft, en het zijn precies die gezichten waarvan je niet weet wanneer
je ze weer ziet, of je ze nu wel of niet moet begroeten. Want wat er gebeurt, is niet dat we ons geen namen meer zouden kunnen herinneren, maar dat we gewoon niet weten aan welk gezicht we ze moeten
koppelen.
Het zijn vage personen die bijna onmogelijk zoiets concreets als een
naam lijken te kunnen hebben. Steeds wanneer ik een overlijdensbericht lees met daarin iets dergelijks als Don José Antonio Maria de
Carlos y San Juan, begraaf ik in mijn herinnering een van diegenen die
voor mij nooit een gezicht hebben gehad.
Maar dat het zo lang geduurd had voordat ik in staat was geweest om
haar gezicht werkelijk te zien, had daarmee niets te maken, integendeel. Haar gezicht is er een dat uitblinkt door buitengewone kalmte,
het lijkt zelfs wel volkomen uitdrukkingsloos te zijn. Alleen wanneer
ze praat of ergens naar kijkt, wordt de uitdrukking belangrijker dan
het gezicht zelf. De beweging betovert dan degene die haar aankijkt.
Als ik wanneer ik met haar praat, zou proberen mijn aandacht op haar
voorhoofd of kin te richten, zouden haar ogen me onmiddellijk afleiden, en als dat niet mocht lukken, zou ze zo gauw als ze zich bekeken
voelde, gewoon niets meer zeggen, abrupt stil vallen en elke vorm
van beweeglijkheid verliezen. Naar haar ogen kijken is zelfs nog veel
moeilijker. Haar blik verbergt haar ogen: het zijn twee totaal verschillende dingen.
Haar ogen hebben geen gewone blik, het zijn geen vrolijke ogen, of
droevige, of zachte. Het zijn ogen. Als je in een onbewaakt ogenblik
104 in haar ogen kijkt in plaats van naar haar blik, zul je daaraan niets kunnen toevoegen. Het enige gedicht dat je over haar ogen zou kunnen
schrijven, is dat watje onder die plaatjes in anatomieboeken kunt vin-

den. Een oog dat omgeven is door pijlen met daarbij een aantal letters
uit het alfabet; een rijtje namen die via stippellijntjes zijn verbonden
met letters:
Ooglid
Pupil
Traanklier
Wimper

a
b
c
d

Als ze me aankijkt terwijl ik in haar ogen kijk, verhult heel de verstrooide zwerm van haar blik de plaats waar hij vandaan is gekomen.
Maar later balt die zwerm zich weer samen en blijft er in haar ogen alleen het donkere gat over van een open venster.
Onverwachte gebeurtenissen mogen dan angstaanjagend zijn, het
zijn wel de gebeurtenissen die de dingen van het stof der gewoonte
weten te bevrijden, die ons de dingen op bepaalde momenten laten
zien met een ongekende frisheid: verrassend en begeerlijk.
Bij haar betekent elke verandering meer nog dan een overwinning
een bloei. De grootste betovering die ervan haar uitgaat, is niet haar
originaliteit maar haar logica. Zelfs de ontzetting op haar gezicht, die
bij andere vrouwen gewoonlijk meer iets van een lachwekkend ongelukje heeft, is bij haar een wonderbaarlijke aangelegenheid, karakteriseert op zeer bijzondere wijze het ogenblik waarin ze boven zichzelf
uitstijgt. Het is als de oorzaak zelf van haar gedrag, of als haar rechtvaardiging, haar beredenering. Ik weet het niet; het is iets vanbinnen
en vanbuiten, iets wat nooit uitgedrukt kan worden. In de houding
die ze nu aanneemt, een houding van teruggetrokken overdenking,
komt haar voorhoofd altijd sterk naarvoren toe, zo sterk zelfs dat ik af
en toe de indruk krijg dat het gegroeid is, veel ronder is geworden en N
dat daar binnenin haar diepste verdriet zit. Haar probleem, haar geheim lijkt van dien aard dat ik het gevoel krijg dat het nieuwe ervan 105
een grapje met me heeft uitgehaald, dat ik onbekend ben gebleven W
met wat wij zelf van plan waren. Ik heb het gevoel alsof ik door haar 0
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bestolen ben, door een blinde kracht die dwars door me heen ging,
die in staat was om alles op het spel te zetten. Zoals al die keren dat ik
haar betrapte terwijl ze met haar hand in mijn zak zat. Als ik die dan
probeerde vast te grijpen, glipte hij, met dat wat ze me afhandig had
gemaakt, als een visje door mijn vingers. Zonder dat ik er ook maar de
minste erg in had, was het nu ook weer zo gegaan: ze was ontglipt
door de kieren van wat ik wilde, tegen de stroom in zwemmend, om al
mijn plannen in het honderd te laten lopen, om een woede in mij op
te wekken waaronder een onuitsprekelijke vreugde aan het ravotten
was.
Een weg! Beter dan welke vaste plek dan ook. Een weg is het enige
wat ik wens. Een lange weg, zonder bergen die hem ingeklemd houden. Een weg geflankeerd door bomen die hand in hand staan zodat
niemand er tussendoor kan schieten, want het is niet gemakkelijk om
hem te volgen. Een weg om elke dag weer te gaan. Ik begrijp nu pas
wat me hier gebracht hee ft , wat me ertoe gebracht hee ft de weg te
verkiezen boven de vaste plek.
Op wegen bestaat die rivaliteit niet die je hebt wanneer je op een vaste
plek zit. Degenen die gesetteld zijn, stellen het eigene boven alles,
omdat ze het eigene in handen hebben, ze weten precies waar het
eigene begint en waar het eindigt. Maar degenen die de weg gaan, bezitten niets, ze behoren de weg toe, ze bevaren hem terwijl ze tegelijkertijd de stroom zijn.
Dit heb ik geleerd terwijl ik dagelijks mijn weg ging. Wij die een weg
moeten volgen, laten daar elke dag onze geestdrift werken, de zwervende instelling zit als een gewoonte in ons bloed, de tijden dat wij een
kampement opslaan, zijn maar van korte duur.
Wij komen en gaan over de weg op verschillende tijden, in verschillende tijden, en als er weer een jaar voorbij is gegaan, begrijpen we de
cirkelgang van de tijd des te beter. Wij genieten van overgangen,
lob vandaag ontmoeten we het licht van vandaag waarin de geur van de
volgende maand al besloten ligt. En onze reisgenoten vertrouwen
ons intieme dingen toe, we nemen appèl af zonder degenen te verge-

ten die ontbreken, we vertellen elkaar dingen die alleen door hen die
aan deze dagelijkse inspectie deelnemen gewaardeerd kunnen worden.
Iemand die goed op de weg let, reist zonder haast, hij heeft niet die
besliste loop van iemand die blind op een einddoel afgaat. Hij neemt
liever het risico om op geen enkele plaats aan te komen of om heel ergens anders naartoe gevoerd te worden. Degenen die recht op hun
doel afstevenen, staan niet toe dat een nietsnut stil blijft staan om hen
te bekijken en zo de weg blokkeert. Trouwens hoe zouden ze ooit
kunnen begrijpen dat hij alleen maar naar hen kijkt vanwege het
genot van het kijken? Hoe zou het ooit tot hen door moeten dringen
dat ze wel eens het schouwspel zouden kunnen vormen waarnaar een
kijkgraag mens het allerliefste kijkt? Als ze daar achter zouden
komen, zouden ze nog veel woedender worden. Stel je voor, het
schouwspel te moeten zijn van een nietsnut, van een bevoorrechte die
het geluk kent te genieten van zijn eigen kijkarbeid, en van wat hij zelf
is, wat dat verder ook mag zijn. Een situatie die voor de doelgerichte
waarschijnlijk een regelrechte kwelling is. Want de intiemste kern
van ons gevoel voor hen blijft verborgen; ze zijn niet in staat om te
zien dat zelfs onze meest indiscrete blik, onze meest onderzoekende
houding nog vervuld is van een vriendschappelijke bedoeling; dat wij
bezig zijn om aan hen te denken, dat wij hen in onze herinnering
koesteren en verzorgen zoals ons liefste speelgoed. Dit zouden zij ons
nooit toestaan. Wij lijken hen wezens te zijn van een schandelijke
nieuwsgierigheid, van een ontoelaatbare nutteloosheid. En waarschijnlijk is dat ook zo. Maar hoe je het ook wendt of keert, het is precies die nutteloosheid van mijn kijkmanie die maakt dat ik helemaal in
mijn geliefde kan opgaan. Deze ontdekking vormt een grote bevrediging voor mij; vroeger schaamde ik me daarvoor, maar ik kon er niets
tegen doen, ik schaamde me ervoor dat ik geen rechtvaardiging kon
vinden voor dit gedrag en er tegelijkertijd ook niet buiten kon. Gewoonlijk wordt er voor een obsessie systematisch gezocht naar een zo
nobel mogelijk klinkende rechtvaardiging. Maar wat wanneer er din-

gen blijken te zijn waarvoor geen enkele rechtvaardiging te vinden is?
Waarvan je alleen maar weet dat ze totaal geen nut hebben... Want
wat voor een excuus kun je nu aanvoeren voor die constante belangstelling voor de ander? Psychologische studie kan voor mij in ieder
geval nooit het eigenlijke doel zijn; ik geloof dat de superioriteit van
de psychologie veel meer wordt bewezen door de vaststelling dat ze
helemaal om niet wordt beoefend, zonder ook maar iets van een na te
streven doel erin. Want hij die een doel heeft... Alle doelen zijn hetzelfde. Uiteindelijk gaan al degenen die een doel hebben in het leven
ertoe over om degenen die er geen hebben voor hun karretje te spannen. Maar misschien loopt het nog wel slecht af met hun juiste doelen. Daarom moeten we vooral onze angst bewaren voor die observerende blik die erop uit is om de bedoelingen van de ander in kaart te
brengen en zo een mogelijk einddoel voor hem te bepalen. Zelf heb
ik dit doel nu bereikt: ik zie af van elk doel, van elk einde.
Alleen door een uit zichzelf voortkomende vermenigvuldiging bloeit
het leven van een doelloos mens, net zoals de verborgen vruchtbaarheid van planten. Al mijn hoop is gevestigd op dat mysterieuze ontkiemen van het niets, van die holle maar voedzame vrucht, de nul,
som van mijn boekhouding. Schat die niet neerdrukt door zijn gewicht, maar juist stimuleert door zijn hevig verlangen om op te stijgen.
Nu er iets over is, kan ik zeggen: begin!

1o
Vertaling M. van der Zee
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Ida Boelhouwer

LEGDE HIJ HET WOORD IN MIJ TE VONDELING
Gedichten over vaders

Onlangs heeft mijn dochter officieel een vader gekregen. Eindelijk – nu ze bijna zestien is – is de wet
naar onze hand en mag een kind de geslachtsnaam van haar moeder
dragen, óók met vader. In het contract met onze drie handtekeningen
staat dat voor de erkenning toestemming gegeven is door moeder en
kind. Dat vind ik er wel leuk uitzien, alsof moeder en kind de dosering
kunnen aangeven van de invloed van de vader. En wat is die invloed
eigenlijk? Mijn vader, wiens geslachtsnaam ik automatisch kreeg,
stierf toen ik tien jaar was. Zijn plotselinge fysieke afwezigheid zorgde ervoor dat ik hem eindeloos ging zoeken, onmachtig als ik was om
hem te missen. Mijn dochter heeft de luxe van zich schaamteloos aan
haar vader te mogen ergeren, zoals ze zich dat aan mij doet, op weg
naar het moment dat ze zich losgeschud zal hebben. En dan? Is ze dan
helemaal vrij zoals zijzelf nu denkt?
Lucie Th. Vermij stelde een paar jaar geleden de bloemlezing 0 wie
was mijn vader wie was ik samen. De gedichten gaan over vaders, en in
het gedicht `Biografisch I' van Ida Gerhardt vind ik een inspirerend
antwoord op de vraag welke invloed een vader heeft op een kinder-/
mensenleven.
De taal slaapt in een syllabe
en zoekt moedergrond om te aarden.
Vijfjaren is oud genoeg.
Toen mijn vader die ik het vroeg,
mij zeide: `dat is een grondel,'
– en ik zag hem, zwart in de sloot –
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legde hij het woord in mij te vondeling,
open en bloot.

Waarvoor ik moest zorgen,
met mijn leven moest borgen:
totaan mijn dood.
De vader introduceert hier zijn kind in de taal, en daarmee in de wereld. Hij reikt haar de taal aan, als de geest waaruit ze kan spreken, als
datgene wat ze te doen heeft in de wereld. Op dat moment wordt voor
het kleine kind de taal de lucht waarin ze ademt, waaraan ze levenslang gestalte zal geven.
Het doet me denken aan het door Martin Buber geïntroduceerde `Ik
en Jij'-principe, dat stelt dat een mens pas volledig wordt in een relatie van wederkerigheid met zijn omgeving. Een relatie die vaak in een
`Ik en Het'-verhouding wordt beleefd omdat het om een opeenhoping van informatie gaat: ik vertel jou over mij, jij vertelt mij over jou,
maar is er sprake van wederkerigheid? Dat moment van het kiezen
daarvoor, voor het onbekende en relationele, noemt Buber het `Jijzeggen'. Daar komt `God' binnen, dat wat niet van tevoren bedacht
en beheerst kan zijn, maar nog geheim is en wacht. Van zo'n `Ik en
Jij'-moment is hier sprake als het kind zich volledig openstelt voor de
uitwerking die het antwoord van haar vader op haar heeft. Er ontstaat
een relatie met de taal die uiteindelijk zal leiden tot het maken van gedichten, het scheppen, wat Buber omschrijft als `het gestalte geven'
aan `een verschijning die op de ziel toetreedt en werkende kracht van
haar eist'.
En dan is de beurt aan de lezer, aan mij. Octavio Paz schrijft hierover:
Na de schepping blijft de dichter alleen; het zijn de anderen,
de lezers, die nu zichzelf gaan scheppen bij het herscheppen
van het gedicht. De ervaring wordt herhaald, alleen omgekeerd: het gaat open voor de lezer en toont hem z'n doorschanende afgrond. De lezer buigt voorover en stort neer. En bij
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het vallen maakt hij zich los van zichzelf met het doel in een
`ander zichzelf - tot dan toe onbekend ofontkend – binnen te
dringen. De lezer, evenals de dichter, wordt tot beeld: iets dat
zich projecteert en zich losmaakt van zichzelf en dat naar de
ontmoeting met het onnoembare toe gaat.

Terwijl ik het gedicht van Gerhardt lees, zie ik het kind bij de sloot
die leert wat een grondel is alsof ik het zelf ben. En ik zie mijn relatie
met het woord in de tijd en hoe ik die aangereikt kreeg en oppakte.
En ik voel de onontkoombaarheid van elk levenslot zo diep als de
dichter het gevoeld moet hebben toen ze er taal voor vond.
In haar boek De schaduwvader doet de schrijfster Mary Gordon verslag van de zoektocht naar haar vader die stierf toen ze zeven was.
Door haar onderzoek in archieven en bibliotheken wordt het beeld
van de held afgebroken en gereduceerd tot nul. De vragen die overblijven, de lege plekken, blijken niet beantwoord en ingevuld te kunnen worden. Tenslotte besluit ze haar eigen verhaal over hem te
schrijven, een verhaal dat recht doet aan haar verbeelding die immers
een product is van haar leven als kind van deze vader.
De rol van de vader, de invloed die het kind de vader geeft, als symbool voor de richting die het – volwassen geworden – gaat, geldt niet
alleen voor dochters, want Joseph Brodsky citeerde hieromtrent in
een interview de Russische dichter Baratynsky (180o-1844) met een
fragment uit diens gedicht 'Desolation':
Long ago the rumour o fhim fell still around me
His distant grave received his ashes.
My memory has not preserved his face
But here yet lies his accessible spirit
[...]
He roils inside me with inspiration
He commands me praise the forests, valleys, waters

He firmly prophesies the country
Where I shall inherit a spring without end
Where there's no decay
Where in the sweet shadow of unfading oaks
Among creeks running everfill
I meet a shade most dear to me.

Er staat nog een gedicht in de bundel van Lucie Th. Vermij dat me in
dit verband erg aanspreekt. Het gedicht `Vader' van de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eijbers. Hier wordt het moment zichtbaar
dat vader en dochter afscheid nemen. De beschermer en gids van
weleer blijft weifelend staan, waar zij met vaste tred haar weg verder
vindt.
Langs nagtelike voetpaadjes, toe daar
geen enkel lig in ons klein dorp meer brand,
was hy my wandelmaat, sy vaste hand
het my teen elke wankeling bewaar.
Vandat my vingers sy vertroude vuis
ontglip het, bly by onbegrypend staan
en prik sy flits se flow en lukraak baan
die donker wat ek sorgeloos doorkruis.

Vader zelf treedt terug, maar de reis die door de dochter trots en
onafhankelijk wordt voortgezet, blijft in het verlengde liggen van de
geheimzinnige weggetjes die hij ooit met haar in het donker heeft
gelopen.
Als het proces van ontdekken beëindigd is, schrijft Buber, wordt het
kunstwerk de wereld van het Het binnengeleid: `ding onder dingen',
`som van eigenschappen': `maar het kan zich keer op keer in levenden 113
W1
lijve stellen voor wie het schouwt en ontvangt.'
Zo werken de gedichten die ik hier heb geciteerd, met hun steeds
cis
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weer nieuwe waarheid, als ik me ervoor openstel. Een waarheid, waar
ik vanuit mijn vertrekpunt als lezer en vanuit mijn ervaring als mens
de dichter ontmoet. Een ontmoeting in taal, als een uitgestoken
hand, die het dagelijks leven en de al of niet bewust gekozen richting
daarin, kleurt en soms vleugels geeft.
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INGEZONDEN MEDEDELING

BIJ UITGEVERIJ VASSALLUCCI VERSCHENEN:
Chaja Polak Zomersonate
Erwin, zoon van een gepassioneerde, egocentrische moeder en
een onbekende vader, staat aan de drempel van zijn puberjaren.
Wanneer hij schoksgewijs wordt geconfronteerd met de voor hem
beangstigende en verwarrende elementen van de volwassen
sexualiteit, zweert hij bij zichzelf dat hij nooit groot zal worden.
In een wereld die hem nauwelijks houvast biedt, te midden van de
overal opduikende en voor hem onbegrijpelijke 'facts of life', zoekt
Erwin troost bij zijn cello, steun bij zijn celloleraar meneer Bar en
diens vrouw, liefde bij zijn moeder (zonder veel succes) en schoonheid bij de zee – totdat hij tijdens een verder saaie vakantie de lach
ontdekt van een meisje van zijn leeftijd...
ISBN 90 5000 068 1 / NUGI 300 / Prijs f 24,90
Elle Eggels Het huis van de zeven zusters
Limburg in de jaren veertig en vijftig: een zevental verweesde
zusters runt een bakkerij. Naarmate zij ouder worden gaan ze stuk
voor stuk op zoek naar een eigen liefde, om vervolgens gedesillusioneerd naar de bakkerij terug te keren. De mannen op wie ze hun
oog hebben laten vallen – een getrouwde burgemeester, een `cowboy' die een oplichter blijkt te zijn, een gebochelde buurjongen
– blijken allen niet de ware te zijn. Net als alles na jaren van zwoegen en ploeteren weer een beetje op orde is, en de zusters de
bakkerij hebben omgetoverd in een supermarkt, komt de dikke
Belgische weduwe van hun vader met haar achterlijke zoontje de
winkel opeisen.
ISBN 90 5000 1 05 X / NUGI 300 /
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34,90

INGEZONDEN MEDEDELING

LUST & GRATIE 56
CHARLOTTE DELBO, TEKSTEN VAN EEN OVERLEVENDE

Fragmenten uit `Auschwitz et après' van de Franse schrijfster Charlotte
Delbo (1913-1985), ingeleid door Ernst van Alphen.
Verder: proza van Sabine van den Berg; poëzie van Anke van Lith;
essay over Lidy van Marissing; schrijversdagboek van Barber van de Pol;
portfolio van BarBara Hanlo.

LUST & GRATIE 57
ELK BOEK IS EEN VERZAMELING

In dit nummer een aantal voorbeelden van verzamelende schrijvers
en geschreven verzamelingen: proza van Annet Planten en Lidy
van Marissing; Truusje van de kamp over `Familielexicon' van Natalia
Ginzburg; Klary Koopmans over het leugenarchief van Anaïs Nin. Verder:
schrijversdagboek en voorpublicatie van Joke van Leeuwen; portfolio van
Renée Kool; proza van Mayra Verheyen en Libuse Moníková; poëzie
van Annelies Karelse; Christiane Hardy over Moníková en Sophie Bertho
over Emmanuèle Bernheim.

LUST & GRATIE 58
SCHRIJFSTERS VAN NU

Na vijftien jaar doet Lust & Gratie haar naam nog steeds eer aan.
Het tijdschrift staat voor kracht en lef, voor ruimte en beweging. Onder
de titel `Schrijfsters van nu' laten zestien jonge, binnen- en buitenlandse
schrijfsters zien wat zich op dit moment afspeelt onder de

femmes des

lettres. Werk van: Yasmine Allas, Maria Barnas, Sabine van den Berg,
Najoua Bijjir, Greet De Coninck, Pam Emmerik, Geraldine Geraghty,
Kerstin Hensel, Rozalie Hirs, Eva de Jong, Josien Laurier, Nausicaa
Marbe, Christine Otten, Annelies Passchier, Nathalie Quintane, Marion
Vredeling.

Losse nummers zijn te bestellen dooroverschrijving van f 18,20 [f 15,—+f 3,20 verzendkosten] onder
vermelding van het gewenste nummer. Betaling op postgiro 3786410 t n v. Stichting Lust & Gratie,
Amsterdam, m v v. uw naam, adres en telefoonnummer

november/december jrg.12, nr.6

tijdschrift over literatuur van vrouwen
GELD

• Renate Dorrestein, Anna Enquist
Marjon Bloem en andere auteurs
over de verhouding tussen literatuur en geld
• Dertig manieren om met schrijven
geld te verdienen
• Economische problemen in de
negentiende-eeuwse Britse roman
• Verder: seks met Rembrandt de
geschiedenis van het feminisme
volgens Fay Weldon, en de nieuwe boeken van Tessa de Loot
Lulu Wang, Barber van de Pol
en Jenny Diski
Losse nummers f 7,50; jaarabonnement (6 nrs) f 42,50.
Surplus is een uitgave van NBLC Uitgeverij, Postbus
43300, 2504 AH Den Haag, tel. 070-3090100.
http://www.dds.n1/-surplus, e-mail: surplus@dds.nl.

lesbisch Archief Amsterdam
Openingstijden:
maandag tIm vrijdag
13.00 -16.30 uur
Telefonisch bereikbaar:
maandag tim vrijdag
9.00-16.30 uur
Telefoonnummer:
020 6 18 58 79

Het Lesbisch Archief
Amsterdam heeft de meest
uitgebreide collectie
audio-visueel materiaal
op het gebied van lesbische
vrouwen en hun cultuur
in Nederland.

COLLECTIES
videobanden
cassettebanden
Ip's en cd's
foto s en dia's
affiches
ansichtkaarten
t-shirts

WELKOM !
Elke eerste zondag

memorabilia

van de maand

boeken en tijdschriften

om 16.00 uur
organiseert het
Lesbisch Archief
een culturele
middag!

scripties
documentatiemappen
egodocumenten

verschijnt in december
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de jaren negentig
in prikkelende columns
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Lover is een uitgave van het HAY. Te koop in de boeklsandetà

I 1150 Kr i95Eenabonnement(4a113kostf4255OJ Mt 765

vow particulieren; f55,00 I Bfr 990 voor organisaties en f 25,00
Bfr 46o voor studenten. Tel: 020-6651318.
URL hIsttrl/www.iiav.nLloverned.ht rnl

boekwinkel & antiquariaat

Westermarkt 5
Postbus 3869
pool AR Amsterdam
020 624 5o 03
Doris Hermanns

Openingstijden:

ma Um vr 11-18 uur
za 11-17 uur

Ja,

ik wil
een abonnement op het
driemaandelijkse
literaire tijdschrift
Lust & Gratie

Ik neem een abonnement op Lust & Gratie
[jaarabonnement f 54,-] en krijg cadeau
de psychologische thriller `Sex Crimes' van
Jenefer Shute [t.w.v. f 34,90; gebonden].
Ik wacht met betaling op toezending van
de acceptgirokaart. Stuur de acceptgiro

cadeau: 'Sex Crimes'

van Lust & Gratie naar:
naam
adres
postcode
plaats

Ja, ik geef
een 1/2 jaarabonnement
cadeau: 2 nrs voor f 27,Abonnementen worden automatisch verlengd
tenzij minstens één maand voor het ingaan van de
nieuwe jaargang schriftelijk is opgezegd

Ik geef een 1/2 jaarabonnement [2 nrs]
cadeau aan:
naam
adres
postcode
plaats

Stuur de acceptgiro naar:
Deze kaart verzenden in een envelop

naam

zonder postzegel naar Lust & Gratie,

adres

Antwoordnummer 11011, 1000 PB Amsterdam

postcode
plaats

de a v o n d zit ik in mijn k o u d e huis met e e n v e l p a p i e r

:|HHni l e e g

i s . Het p r o b l e e m i s niet v a n emotio-

n e l e , m a a r v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d . A l s het o m mijn m o e d e r t a a l
g a a t , heb i k e e n writer's b l o c k . B r i e v e n , e n die schrijf ik zelden,
k o s t e n m e a l d e g r o o t s t e m o e i t e . Mijn o o m , e e n vertaler Frans,
h a a l t e r s t a a l t j e s v e r g e r m a n i s e e r d R o e m e e n s uit e n s c a n d e e r t
z e a l s w a r e n z e dadaïstische l e u z e n . T a a l v e r n i e u w i n g !
Nausicaa Marbe
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Chaja Polak
WIEGEDANS

De straat maakte zich los van de stad, liet de stad achter zich, boog af naar links
en bleef wachten voor een horizon van donkere weilanden die wegzonken in de
duisternis. In de bocht, achter een van de ramen - daar waar een lantaarnpaal
stond - zat een vrouw op haar hurken voor een ledikant. Met een hand hield ze
zich vast aan de blauwe spijlen. Hier en daar schemerde een veeg hout door de
verf heen. Het was een kale kamer, waar ze gehurkt zat, er stond alleen een
scheefgezakte stoel en tegen de muur leunde een zware linnenkast. De gordijnen, waarvan de kleur niet duidelijk te herkennen was - beige, of misschien
eerder grijs - waren dichtgetrokken. Op de grond lag zeil.
De vrouw zong. Haar gezicht stond afwezig en onrustig. Ze zong zonder woorden, zonder erbij na te denken - het was eerder neuriën dan zingen. Iets moest
7

De buitendeur sloeg dicht. Voetstappen vlogen de trap op. Had ze geslapen?
Verstijfd van het lange hurken kwam ze overeind.
Job stond op de drempel, zijn hoed hing scheef op zijn hoofd, hij had zijn overjas
half opengetrokken.
'Sshjt,' zei ze knipperend met haar ogen tegen het felle licht.
'Waarom hebben jullie niet op mij gewacht?!'Job sloot de deur achter zich, het
kostte hem moeite zich te beheersen. 'Waarom?' vroeg hij weer, 'het was toch
mijn beurt!'
Hij nam zijn hoed af. Ze voelde het meer dan dat ze het zag, ze voelde de wind,
alsof dat zou kunnen. 'Ze moet slapen,' zei ze, ze kneep de handen ineen en
bewoog ze krampachtig voor haar buik heen en weer, 'jullie houden haar allemaal maar uit de slaap, ik weet zo langzamerhand niet meer wat ik moet doen!'

haar gedachten in beslag nemen want ze staarde maar naar de mistige muren die
net als de kast, voor haar ogen leken op te lossen - ze werden doorzichtig en
bedrieglijk doorlaatbaar. Gehurkt voor het kinderbed neuriede ze steeds dezelfde melodie, een bijna toonloos refrein, en merkte niet dat haar baby in slaap was
gevallen.
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Ingehouden beet hij haar toe: 'Het was mijn beurt, ik heb juist heel hard
gefietst.'
'Ik kan er niets aan doen,' zei ze.
Hij deed een stap terug, boog diep door zijn linkerknie en hield haar als een
bedelaar met beide handen zijn hoed voor. 'Maurits zegt me net dat hij haar al
een schone luier heeft gegeven. Is dat waar, zusje?'
'Alleen omdat jij er niet was.'
Nog altijd met die smekende hoed schoof hij achteruit tot aan de roerloze
gordijnen. 'Ik was er niet,' hoonde hij met tranen in zijn stem.
'Maar jij mag toch vanavond. Na het eten!'
'Vanavond is Bette's beurt. Maurits en Bette spelen altijd onder één hoedje.'
'Zij heeft het moeilijk, de arme Bette.'
Maar hij ging koppig verder: 'Al zo lang ze getrouwd zijn trekken ze elkaar voor,'
en smalend deed hij Bette's stem na: 'geef haar vlug de fles, Maurits, doe jij haar
maar in bad, je broer is er toch niet.' Hij zweeg abrupt. 'Waarom staat die stoel
uit de kamer hier?'
Ze ontwaakte uit haar houding.
'Waarom staat die stoel daar, naast het ledikant!?'
ii

Ze liep op hem toe, legde haar hand om zijn mond en hij kuste die gewoontegetrouw. Even stonden ze zo, zij met haar wang tegen zijn overjas, hij met haar
vingers aan zijn lippen.
Ze gleed onder zijn omhelzing uit en haar vingers plooiden spelend zijn revers.
'Maurits heeft naar de baby zitten kijken vanmorgen.'
'Alleen?' Hij liet haar los en deed een stap terug.
'Alsof dat er iets toe doet. Jij mag morgen, morgen mag jij het ochtendflesje
geven. En je mag Denise in bad doen, ik zweer het je.' Met zachte dwang wilde ze
hem de gang in duwen maar hij greep haar arm, trok haar ruwer dan hij had gewild met zich mee naar de vensterbank en dwong haar naast hem te gaan
zitten. Het gordijn plooide op achter hun rug en het oranje licht van de lantaarnpaal voor het huis gulpte naar binnen. En hing weer stil. Schuldig keken ze naar
de baby, die wakker geworden door het lawaai en het licht, op haar duim was gaan
sabbelen. In de verte, op de gang, hoorden ze de anderen lopen.
Gerinkel van bestek en glazen. Ze waren aan het tafeldekken.
'Het mistte toen ik van mijn werk ging,' zei hij. 'Je kon geen hand voor ogen zien.'
Opeens vrolijk legde ze haar hand op zijn borst. 'Ik hoor je hart, bonk, bonk,
bonk. Wat een lawaai!'

12

Ze gleed weg in gedachten. Het leek zo kort geleden dat zij met Job en Leo
naar de stad was geweest, met z'n drieën naar het cabaret. Niet meer dan een
jaar
geleden, toen kon het nog, daarna werd het verboden. Ze droeg haar nieuwe
winterjas: een wijnrode, met een chic zwart bontkraagje. Strak in de taille.
Tussen de twee mannen in, haar jongste broer Job en haar man Leo, ieder aan
een kant, allebei met een hoed. Dat was mode. De hemel was volmaakt blauw
geweest, bijna pijn deed het aan je ogen wanneer je omhoogkeek. Ze zouden
ergens gaan eten, dan naar het theater, ze hadden de kaartjes opgehaald. Job
zwaaide met die malle hoed, iedereen keek naar hem. 'Ga daar eens voor die
wagen staan, dan maak ik een foto van jullie.' Ze moest lachen bij het idee,
buikpijn kreeg ze van die jongens. 'Alsjeblieft,' hield Job vol en greep het fototoestel dat Leo hem al toestak. En natuurlijk gaf ze toe en leunde nonchalant en
met een olijke blik tegen het portier, net alsof die glanzende zwarte lakwagen

'Zullen we net doen als vroeger, Floortje?' fluisterde hij als een kleine jongen.
Ze knikte.
Maar ze bleven gewoon zo zitten, hun hoofden tegen elkaar.

1

5

Job nam haar hand van zijn borst en begon hem tussen de zijne te warmen maar
zij trok zich los en keek haar broer uitdagend aan. 'Leo heeft me iets laten brengen.' Onder haar trui haalde ze een ovalen, houten hangertje te voorschijn en
woog het in de kom van haar hand. 'Hij heeft het zelf gemaakt, en zelf geschuurd, het is zo glad als ivoor. Hier, voel maar.'
'Vol eerbied raakte Job het sieraad aan.
'Alleen haar naam, alleen "Denise", staat er, de rest heeft hij weggegutst. Stel je
voor, wat een werk. Al die dunne letters.'
'Ze zijn geverfd,' zei Job verrast. 'Met Oost-Indische inkt.'
'Als hij maar veilig is,' zei ze, 'bij die vreemde mensen. Maar jij moet bij me
blijven.'
'Natuurlijk,' zei hij, 'ik blijf altijd bij je, kom, laten we net doen als vroeger.'
Met de ogen strak op hem gericht liet ze het hangertje onder haar trui glijden.
'Het komt allemaal goed, echt,' zei hij. Hij stond op en maakte een sierlijke
buiging. 'We gingen toch dansen?'

van haar was, en van Leo. En Leo naast haar, met een gespeelde sigaar, stak zijn
buik naar voren...

i6

Ze slikte iets weg, maar glimlachte alweer toen ze soepel en licht overeind kwam
en voor hem ging staan. Hun vingers verstrengelden zich. Overmoedig voerde
hij haar de kamer rond, één arm om haar middel en de andere, waarin de hare
rustte, recht vooruit. Ze dansten om het ledikant waarvoor zij net nog op haar
hurken had gezeten, ze zwierden om die hatelijke stoel waarop Maurits de hele
morgen naar Denise had kunnen kijken terwijl Bette naast hem op de leuning
zat, haar armen om zijn hals.
'Wat draagt u een mooie japon, mevrouw,' zei hij.
'Het is een plezier door u geleid te worden, meneer.'
'Ik zou u dolgraag weer ontmoeten, mevrouw, wanneer u mij dat wil toestaan.'
Opeens liet hij zijn arm zakken. 'Wanneer houdt dit op? Wanneer houdt deze
waanzin in godsnaam op?' Bijna zonder bewegen dansten ze verder, wang aan
wang, voor het ledikant. Het was zo stil dat zij het gesabbel konden horen, de
kleine ijle geluidjes, het lichte bewegen, zo licht alsof het er niet was.
'We moeten naar ze toe,'fluisterdeze, 'ze zitten te wachten met eten.'
'Nee,' zei hij, 'nog even, nog heel even.'

i8
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Inge Pollet

ATMOSFEER
Het was een lange weg die wij moesten gaan om de oude man naar zijn
laatste rustplaats te brengen. Het was koud en de bomen aan weerszijden van de weg waren zwart van de naderende winter. Een raaf sloeg
ons roerloos gade vanaf een hek. Het scheen mij toe dat hij de dood
zelf was, die de oude man kwam halen. Meer nog dan de zes dragers in
identieke ravenkleren. Alles was stilte, en onze adem werd mist. Het
onbehagen strekte zich uit tot ver over ons heen, als een duistere doek.
In de verte zag ik het kerkje liggen. De rechte weg liep daar ten einde,
en een grote kastanjeboom boog ver over het gebouw heen. Vroeger
hoorde het kerkje bij een klooster, maar dat was afgebroken. Men geloofde dat het er spookte.
Wij liepen verder de schijnbare eindeloze weg af. Bij ons in de polder
lijken alle wegen eindeloos. De dragers bewogen welhaast mechanisch, hun ritme onverstoorbaar. De kist losjes op hun schouders. De
maat van hun looppas gelijk aan die van de afstand tussen de bomen. Ik
kneep mijn handen samen in mijn jaszak. De deur van de kerk leek op
een huilende mond. De lucht hing laag en vol sneeuw. De herfst had
zijn beste tijd gehad.
Op het hek voor de ingang zaten zes raven. Ze fladderden onrustig op
en neer. Het roestige hek kleurde bij hun poten. Pas toen wij bijna bij
de kerk waren, gingen ze op een rij zitten. Drie aan de ene kant en drie
aan de andere. Ze zongen. Ze zongen het liedje van de oude man, in
Latijn. Hij had het mij geleerd toen het buiten regende. De dragers
waren niet onder de indruk. Ze liepen gewoon langs de vogels richting
deur. De mensen naast mij deden hetzelfde. Het scheen hen niet te
deren. Ikvoelde me verlaten. Ik was bang voor de raven met hun zwarte ogen. Ik bleef even staan en keek naar de punten van mijn schoenen.
De boom bewoog een tak, alleen in zijn hoogste top waaide de wind.
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De duisternis in de kerk drong door tot op mijn botten. Het sloeg mijn
ogen naar binnen, alleen in mezelf kon ik deze momenten beleven. De
dragers waren naar het altaar gelopen met de dode in hun midden. Ze
hadden de kist op de grond neergezet, zo op de stenen. De geschiedenis van het gebouw stond in deze stenen beschreven in uitgehouwen
letters. Ze verhaalden van brand, oorlog en ketters. Van heksen die in
witte gewaden over de weilanden zweefden. Achter de ramen aan de
rugkant bewogen de bomen, stram als ze waren in ouderdom.
De pastoor zegende de kist en maande ons tot staan. Hij opende zijn
missaal. Zijn woorden verdwenen in een groter geheel van geluid en
duisternis. Ik zag zijn mond bewegen, zijn vingers de bladzijden omslaan na verloop van tijd. Ik kon de tijd niet vangen, het was alsof ik
daar al weken stond. Bizarre verschijnselen in deze gedenkdienst.
Waarom moest de oude man zo koud op de stenen staan? Met mijn
kin diep in mijn jas gedoken stond ik al deze zaken te overpeinzen. De
woorden van de pastoor werden herhaald door de mensen naast mij.
Monotoon en zonder nadenken.
Achter de pastoor was een preekgestoelte, men had het ooit wit geschilderd. Aan de ene kant was een trapje. Plots zag ik de oude man
staan, in een jongere gedaante. Hij lachte mij breed toe en stak zijn
hand op. Zijn tanden waren geel. Het verbaasde mij niet hem zo te
zien. Hij was jong en vreugdevol. Hij leek op een foto die in zijn kamer
had gehangen. Niemand scheen hem verder op te merken. Het was
goed hem nog eens te zien. Hij zag er beter uit.
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Mijn gedachten gingen met mij op de loop. Ik was jong en liep in de
weilanden met de oude man. Hij hield mijn hand vast en wees naar de
fazanten. Wij zongen liedjes en liepen stiekem over de akkers. Ik
dacht altijd datje zo naar het einde kon lopen, dat de aarde ophield bij
de horizon. Ik probeerde mijn voeten precies in een rechte lijn tussen
de voren neer te zetten. Soms tilde de oude man mij op, dan zag hij
verderop iets wat ik niet kon zien. We deden wedstrijden wie het

snelst een paardebloem leeg kon blazen en hij liet mij winnen. Dan
was ik heel trots, en ik nam de lege bloemen mee naar huis. Ik had een
hele verzameling, maar ze vergingen altijd. Niets is te bewaren. Als ik
thuis kwam na zo'n wandeling waren mijn schoenen nat van de dauw.
Het was altijd ochtend. Mijn herinnering aan die tijd is groen. Als ik
mijn ogen dicht toe, ruik ik nog de geur van buiten.
Het was tijd om te gaan. De woorden waren verstomd. Uit het niets
kwamen de zes raven aanvliegen en gingen ieder op een schouder van
een drager zitten. Zo maakten zij zich klaar voor vertrek. Ademloos
was ik. Angst om met de mistige warmte uit mijn mond alles te onderbreken.
De reis naar buiten werd vertroebeld door mijn tranen. Overweldigend verlies. Ik liep mee in de stoet van mensen, achter de wonderlijke
dragers met hun raven aan. De oude man in het midden. We maakten
dezelfde tocht, de wind akelig koud door mijn jas heen. De raven zongen op de schouders van de dragers. Hun stemmen waren net zo laag
als die van het koor waar de oude man deel van had uitgemaakt. Het
was jammer dat hij het niet kon horen.
Er kwam geen einde aan de weg. De populieren bogen naar elkaar toe,
maar weken uiteen zodra de optocht langskwam. Het was een vreemde atmosfeer. Het leek alsof de weg steeds langer werd. Alsof wij nooit
meer stil zouden houden. Ik kon mij niet bevrijden uit deze beklemming. Ik moest mee met de dragers. Zij keken niet op of om. Ze wisten
waar ze naar toe gingen, de stoet achter hen was van geen belang.
Toen ik weer opkeek, zag ik dat de bomen wit waren geworden. De
plukjes gras aan hun voeten leken wel van ijs. Het was magisch, er was
geen wind meer. Er was geen weg meer aan de einder. Ik stond stil. De
dragers liepen met de kist, zij losten langzaam op in de lucht.
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In vellen van wereld, listigheidsdingen,
ben je eruit getrapt, gestopt, bedreigd,
beslopen, gestapt op de hiel - bluf om

Hoe zou niemand je daar zien? Je moet
je maar laten ontmoeten. Een vraagwoord
bevoelt je, als het meest losse meel is

drupt nieuw luisterspel, taalt uit sap

een lonken. Nooit gedacht, jij kwam

trekt naar voltooiing - je zag, nam

als deeg dat gist in duisternis

toe in, hoor je na 100 tellen -'ik kom'

de buut - houd je je gil tot springens

je zijn schaduwen om je lichaam dicht.

van vergelijking toch binnen gegaan.

op stommelt om te plukken, daar,

van de hemel. En van een top

je antwoordje verstopt je goed

Dit vele past je. Hartslaggewijze rijg

voor je verberging als je een trap

immers door geen deur, dat alle fruit op>

Afgesneden blad zoekt niet naar licht.

In verste verte niet dacht je aan
verdrijving, ben je plots het oord

Er ligt al een ruwe schets klaar

De verdrijving

Y. Né
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grafiet en pastel op papier / 64 x 96 cm

'Als jij en jij, zijn we geduid,
naast elkaar monden we uit in uit.'
In een bewerking ben je ingevoegd,
als wortel van verdichtsel in de nde
graad. Wormen, hemelingen, kluit
na kluit, bekennen onbekenden

de lege plekken op het veld, op de rug
van je gekregen jas. 'Waar komen wij
vandaan?' De gedachten stokken
voor een wering op de akker. 'Ik word
beschermd', laat achteraf zich in mij
denken. In bange lijst: de bleke schort

een weg, breed, onberekenbaar

en aan de tuin heb je nog niks gedaan,

het afgeknipt schutblad staat je naakt.

Jou koelt eerste, middagvroege waan

de jas waar je in treurt en ploegt.

Onuitwisbaarheid onder je huid,

van uiting. Je weifelige voet maakt

Buiten zijn als distelbloemvlokken

je bent? Grif wil je zijn verstoken

Je ademt smal. 'Zullen we terug?'

Hoe kun je je niet aangesproken

voelen als iemand je vraagt waar

Een jas van huid
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grafiet op papier / 64 x 96 cm

Er zijn duizenden vreemden ontwaakt
met stiletto's. Je stuift door laag land.
Horizontaal duiden de windrozen je (smaak
aarde, onomwonden) tot op heden
door het oog van een naald. Passant,
eens misschien ontsluit jij in je blikveld
de Ander: plant wind er op radde schreden
je gave als hemelwijzer in het koolzaadveld

land, je eendere de dieren. Zo gelijk
was je, en vast. Tot de eerste gave: hete
tule steeg bij je evenbeeld op - Je zag
de ander, zo nieuw! tot in hemels bereik.
Acuut sloot je oog dat je net had geopend.
Slachtmes gepakt: blind steken in de dag.
Een ander is in lege spiegels leeg gelopen

ze is land van omzwerving

en juist daarin geen plaats. Stof

in de wind is het schurend abuis

dat onbepaald rondgaat: waan dingt

om de velden, ruggen sluiten strak.

Als riet wiegen een wankel huis

en een onaffe dwaalgast op het dak

Geen ruimte is klein genoeg of

Je was met twee. Jij deed het

Kaïns waan

3°

grafiet op papier / 64 x 96 cm

3
ijsrag in ringenfinaalte bekoren In grote, trage tonen doorkruis
je deze plek, zijn rangordeloos wed,
stelt zichtbaarheid je voorzichtig een huis

worden als tuinen aangezegd
voor je memorie die verscheurd is en
gebrekkig. Zwerfstukken hopen
zich op, willen leggen wie je bent

wegen, stopgezette damaanleg.

De streek ontbindt in schappen, gaten,

een stort. Zij helt van daaraf verder

af en krimpt, spat, krult, is losgelaten

stem. Want kou zit als een spin
nog in haar web, zal willen je met

Onbesliste plekken langs het spoor je wordt niet moe daar te lopen -

op het reliëf, de regenval, gesperde

een kruik, dat is genoeg voor een

een stuk muur, een plaat, een heg.

De omschrijving is ongeldig gelet

Doe nu een weinig smeltwater in

Altijd wordt wel iets bedekt door

Elke keer dat je een voet verzet

is de bodem onvast (je zakt erin weg).

Werd jij zó losgekust ooit door de zon

2

acrylverf op linnen / 90 x 200 cm
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Caroline Kortenhorst

Kathedraal
Een ouwe vrouw draalt doelloos door de kou gevoelloos
en verhaalt van schraal verdriet
zij lekt een taal
die perfect verticaal
tot druipsteen van haar snot verwordt
haar mond een grot
met een plafond
als vergehemelte
alwaar het wemelt
van pilaren in de dop
gevaar-gewaar doch let niet op
een laatste drop volmaakt zichzelf
de fluim verwordt gewelf
verdriet verwekt een ruimte
want bevlekkend blijkt de stalactiet
die zij in al haar herenleed
het penetreren had geleerd
ook hij verried de griet
bediende haar tot grienens toe
haar baarmoe werd een zaal
met een portaal naar het balkon
alwaar een gang begon
de maag verbouwde zich
alnaar gelang
de nier de stenen bracht
in al haar pracht
zichzelf verkracht
geen weg terug in waan
haar tranen stollen tot timpaan
een steunbeer in haar rug
een huilbui leidt tot duizend zuilen
netjes in een galerij
een hal erbij van bogen
uit haar ogen rijzen ramen hoog
't is echt gebeurd
dit zot getreur
niet meer in staat
haar eigen kerk nog te verlaten
niets meer viel te dotteren
zij had niet in de gaten
dat er door haar
trieste lot
een Notre Dame is nagelaten.

Aan de oevers van de Rotte tussen slib en overschot
hoor ik ritmes van gebitten,
roffelen gipsen tanden droef.
Zij drijven aan de randen van de aderen des landen.
Dáár vergaderen de wijven, spannen bogen
van hun broze botten,
oefenen hun lijven aan een eindeloos herkauwen.
Plichtsgetrouwe eeuwen beklijven hun betoog,
vastgelopen op de klippen.
't Grauwe stijve koor van klagen wast hier
trots behaaglijke lasten, in de blauw-gespoelde
stroom van dagen, hopend op een mededogend' schipper
strandend op de rotsen.
De vraag om wat waardering spekt de natte droom.
Rivieren zelfrespect larderen stramme spieren
reeds vermarmerd door de tijd.
Hun warme brits verslijtend – iedereen voor gek.
De oude bokken maken herrie, `bijna drieën!' slaat de klok,
`tiet veur kommer kijft de sherry, `drijft de motte uit de sokkel'
Kromme knieën naderen,
de biedermeiers lokken.
Dadelijk wordt hier beklonken wie de
deinende kap'tein zal zijn.
Reeds beschonken klinken liederen en ratelen verbolgen kiezen, niets
meer valt hier te verliezen, zinken zal de volgende.
Zachtjes zeuren furieuzen dat 't menens is.
Hun flikkerende vuren wachten serieus.
Zowaar diep in de nacht.
Zo sikkeneuriën sirenes van wel achtentachtig jaar!

vorige pagina: monumentaal kunstwerk/
staal en hamerslaglakken / 250 x 450 x
700 cm !winkelcentrum Dieren
links: Sirene ! purschuim, staal, kunstofcoating / 900 x 1300 cm
rechts: De verbeelding van een bewogen
historie / brons, granitobeton, hout!
120 x 250 x 310 cm / markt Zaltbommel

In 't kreupelhout beland op knieën,
gebruik ik alles wat gebroken is,
bekruip ik gribus, ruik ik rand van hoop,
mijn trots bereik als misantroop.
Ik braak terrein, verspreid mijn trots,
een bruin gebreid gelag,
verdiept getuin ik in gezagvol roep, de rots mijn kroon
verdekt mijn troep.
En plots daar gaapt een onbekende uit het puin mij aan,
gestroopt in verregaande staat van zijn.
Mijn tong gedrieën lekt en slaakt een onverstaanbaar
doch effectvol spraakgebrek,
gesprokkel in contreien, waar rafels garens zijn,
de zijden draadjes aan elkaar gesponnen fabels
maar géén praatjes zijn.
Een onontgonnen blikveld strekt zich tussen
vuil-en-deerniswekkend' maatjes uit.
Gesprek van slik en scheer je weg, je geld, je baard,
je ledig leven; `helden op de sloop!'
Geweldig is de heerschappij, integer om het zelden even.
Lappen aan de laarzen slepen zeven mijl en kilometers loper.
Een leger uitverkoop aan heil bevindt zich proper
onder zeil, terwijl wij spaarzaam eindjes knopen van het oude
en het nieuwe jaar,
een macramé van garens, kabels die ooit rafels waren,
zijden draadjes aan elkaar gehoopt tot stoffen van gesprek.
Een netwerk langs de grenzen van bestaan, géén praatjes
maar gesponnen fabels, zó verzonnen wij verhalen,
sterke staaltjes goede raad;
ons warm gerief
met vissengraat-motief!
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Mirjam Kuitenbrouwer
DE WERELD IS EEN OMLEIDING

De wereld is een omleiding.
Ik ben een kopstation, mijn camera een boemerang.
Ik werp mijn blik vooruit, fixeer een scherp beeld en vang het met
twee dagen vertraging weer op in een papieren zakje van de fotohandelaar. Wat zich daarin bevindt is een gecomprimeerd uitzicht
in zesendertig delen, klein in beeld en grotendeels teleurstellend
anders dan de te vangen geworpen blik. Elke foto is een opname
van een beeld dat onmetelijk groot is en terugkomt in een gestandaardiseerd kader: tien-maal-vijftien-glanzend. Die verkleinde
weergave is een uitvergroting van een kortstondig beeld. Een gepasseerd station dat is opgeblazen.
Zeldzaam is de opname waar het beeld het overneemt van de blik.
Een gefixeerd beeld is bestendig. De blik niet. Die dwaalt, onbepaald voor mij uit. Ik heb het nakijken.
Wat ik zie komt altijd te vroeg. Ik ben onvoorbereid. Dat is een
voorwaarde. In het her–inneren komt het beeld geformatteerd retour, daaruit ontcijfer ik wat me is bijgebleven.
Onmogelijk grote achterstanden in de verwerking van gebeurtenissen zijn pure noodzaak. Omdat ik uit dat voorbijgaande mijn
werk opdiep. Ik kan niet anders dan achteraf reageren. Alsof ik de
grens waarop iets er nog is en waarachter het kan verdwijnen zo
scherp mogelijk wil stellen.
Een overvloedige vracht wereldbeeld komt binnen en bijna de hele
zending gaat retour afzender. Wat achterblijft is duurzaam.
Dat blijkt nu wel na al die jaren: dat ik maar een zeer beperkte interesse heb in de wereld die leidt tot grote hoeveelheden waarnemingen, en om met die waarnemingen in een zekere voldoening te
leven, ik weinig kan achterlaten zonder het verwerkt te hebben.
46 Met terugwerkende kracht. Daar ligt de openbaring: in de wederkering van de werkelijkheid.

Schrijven gaat tegen de richting van de gedachtestroom in. Het
probeert steeds iets op te vissen uit wat net in het hoofd gepasseerd
is. Voorbij. Daarom voltrekt dat schrijven zich zo sleurend.
Het probleem van schrijven is dat het lineair is. De ene zin volgt op
de andere. Parallelle gedachten moeten in serie gezet.
Als ik denk aan een begin, dan is dat iets waar ik naar terug zou kunnen gaan. Een zeker punt. Een moment. Niet iets wat nog staat te
gebeuren. Een begin is een ijkpunt dat pas achteraf kan worden
vastgesteld.
Ik ben op een totaal nulpunt komen te staan. Nul is niets. Niets is
oneindig. Niets is geen begin. Geen punt. Wat ik vooral wil nu, is
alles uit het niets halen.
Het begin dient ertoe die stuurloze op drift geraakte gedachtezee in
banen te leiden. Dat deel van het begin is er om je aan vast te klampen; een reddingsboei uit eigen zee opgedregd.
Een begin. Opnieuw. En opnieuw een poging een brug te slaan tussen mijn hoofd en mogelijk te schrijven tekst.
Ik ben al dagen bezig te beginnen. Ben al eens eerder begonnen.
Het begin is zolang als de aanloop tot de aanvang. Die aanloop
wordt gedwarsboomd door vele hindernissen. Alles zelf zorgvuldig
voor de voeten geworpen; een hordeloop zonder tegenstander, bij
de eindstreep een nieuwe start – en zo voort. Overal waar mogelijk
dringt de vertraging voor. De vertraging is mijn tegenligger. Zij
toetst mijn reactievermogen. Een gebrekkige concentratie heeft als
reactie een nog grotere versplintering tot gevolg. Terwijl ik mezelf
juist wil toespitsen op het bijeenbrengen van alle losse gedachten.
Ik ben iemand die zichzelf steeds afbreekt. In mijzelf liggen mijn
brokstukken danig overhoop. Mijn omgeving: een obsessief geordende ruimte. Het atelier. De camera waarin ik mijn intrek heb genomen. In dit kopstation wordt eindeloos veel aan- en afgevoerd. 47
Een vierentwintiguurseconomie.

In mijn atelierkeuken is het overdag altijd avond. Vooral in de ochtend. Er komt zo weinig licht hier binnen dat de lampen meestal
aangaan als ik er ben.
Tegen het einde van de middag wordt 't langzaam licht. Dan gaat
de zon onder, heel traag, en schieten lage stralenbundels van het
namiddaglicht door de bomen over het schuurtje de keuken binnen. Dan is het even ochtend. Het eerste vroege licht krijg ik alsnog; op het zuidwesten.
Fascinatie wordt veroorzaakt door een onverwacht `geraakt' worden: waar het geziene raakt aan het eigen leven. Zo'n raakvlak
scherpt het inzicht op het bewustzijn, alsof je daar heel kort een
stap buiten zet en het als een beslagen ruit schoonwist. `Hé, dat
ben ik daar!' Dat is wat je uiteindelijk opzoekt: je eigen contouren.
48 De grenzen waarbinnen je leven speelt. De identiteit die zich
openbaart door de identificatie met de ander waar je even in opging.

De herkenningspunten waar je geraakt wordt zijn oriëntatiepunten. Innerlijke coordinaten, die geen vaste positie innemen. Als los
zand door elkaar heen rollend vormen ze steeds andere formaties,
die in de kern steeds hetzelfde verhaal uitzetten, het tot in de puntjes steeds weer navertellen. Ik lees steeds dezelfde boeken. Hetzelfde boek steeds anders.
Het is dus niet het onderwerp van je obsessie dat je verliest. Het is
de invalshoek die wisselt. Daar moet je je op instellen. Daarom
moet je er af en toe ook uit. Afstand nemen. Omdat je je zo geconcentreerd hebt op een bepaald gebied dat alles gezien is, dat je
blindgestaard bent. Niet eens uitgekeken. Maar totaal verzadigd.
Er is geen ruimte meer om nog een beweging te maken. Dan blijkt
dat die afstand alleen achterwaarts genomen kan worden. In het
zich terugtrekken uit het werk. Niet door 't de rug te keren. Met die
afstand groeit het overzicht over waar vandaan je vertrokken bent
en krijg je ook zicht op wat daar achteraan komt. Om het werk een
vervolg te geven moet je je eerst over het vorige werk beenzetten.

Je wandelt een stuk terug over het spoor van de laatste maanden,
en in dat teruggaan zie je om naar wat nu voor je ligt. Zo sta je áán
het begin. Door niet in het nieuwe te staan, maar er op een afstand
over uit te zien, krijg je een voorstelling van waar je op af zal gaan.
Het spoor loopt perspectivisch dood: in het begin. Het verdwijnpunt is een stip in de horizon die als een koord een nieuw gebied in
omtrek omzoomt. Die zoom moet losgetornd en uitgelegd worden. Zodat het land verlengd wordt. Een proces van ontginning.
Je wilt weten waar je vandaan komt als je nog maar nauwelijks op
weg bent, waar je bent gebleven, in dat hele kleine stukje van huis
tot aan hier. [Waar dat `hier' en `huis' ook mogen wezen.] Ik denk
dat ik nooit anders heb gedaan dan zo te leven, zo voort te gaan,
steeds weer te willen `hervinden'. Zo trok ik van kleins af aan naar
zolder om daar de grote kartonnen doos met het opschrift 'Mirjam' te doorzoeken met daarin mijn schoolschriften en tekeningen
uit de lagere klassen. Terwijl ik nog geen tien jaar oud was. Wat ik
dan vond was me vreemd en vertrouwd tegelijk. Ik wilde terugzien
wie ik ook al weer was, maar wat ik terugvond was niet wat ik bedoelde, ik dacht steeds dat er meer in die doos zat, en dat was onvindbaar. Omdat ik nog moest worden tot wie ik dacht dat ik was.
Carry van Bruggen heeft ooit geschreven `wat ik zoek is nergens en
overal', dat drukt uit dat het specifieke zich heeft verdeeld, verspreid over een ontoereikend gebied. En dat wat je zoekt onbestendig is.
Hoe dichterbij het nabije is, hoe meer het zijn contouren verliest.
Ze zijn nog maar net te ontwaren. Wat binnen in je zit, dat is al opgenomen; is niet meer op te pakken. Terwijl de directe omgeving
dat wel is. Daarom hang je daar alles aan op. Als aan een kapstok.
Je moet je volledig afhankelijk verklaren van die kapstok. Alles wat
5o dierbaar en verschrikkelijk is hangt eraan.
Om tot een inzicht te komen moet er altijd iets tussen het zicht en
waar het op ingaat geschoven worden. Iets wat de blik niet blok-

keert, maar omleidt. Zodat de waarneming indirect wordt. Er
komt een geleide tussen het oog en waar de blik op rust in te staan:
afstand, een raam. Die geleide is de gids van de waarnemer.
Wat me voor ogenstaat, dat ligt er tegenover: als een projectiebeeld in de binnenkant van mijn hoofd.
De richting die je aan het kijken geeft, is tegengesteld aan die van
de registratie. Je kijkt vanuit jezelf, van je af, en de beelden vallen
je toe.
Ik leef in de schaduw van mijn oogkassen. Mijn hoofd is een huis
vol opname- en montagekamers. Een obscure camera.

5I

H.F. van Steensel

Overeenkomen om niet te antwoorden
ik zag u vanmorgen lopen
een been vooruit
door een kamer heen
ik zag de straten gek worden,
de moeheid op den duur
vogels fluiten
mijn dochter,
Millie weet niet dat het zondag is
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Zij was de lange weg
naar hier gekomen
om niet de bloemen
te bewaren
om niet op de boomtoppen
te gaan zitten (die
zij zelf had geplant)
om niet haar handen
te controleren
onder het duimdikke
mes
iemand die voortdurend
voorop bovenop de kop
krabt en langzamerhand
naar binnengaat,
kranten neerlegt.

.
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Een halfgegeten vogel, van boven
af gezien.
Een regel zonder niet.
Een stil kopje de verkeerde kant op
gedraaid, het hele lichaam
gaat er naar staan.
Ik kan maar langzaam
vergeten tot half
de kop of de benen.
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Formula pressure proved

wat voor een kleur
moeten die beestjes
hebben
wit

als het medelijden met de olifanten

wit als de permanent bevroren bodem
(soms bedank ik iemand)
wit als sophie, gelet
op haar 2 I officiële minnaars en haar
bijna voortdurende staat van zwangerschap
rood rijtje huizen
met een half mensje
er tegenaan gezet

Er is wel één bejaarde vrouw
in het zwembad die heel
kolossaal is, zonder dat ik daar
vervelend over wil zijn, met
een klein dik hoornen brilletje en
een witte badmuts met veel lucht
bovenin. Zij kijkt mij argwanend
aan. Ik kijk door een felroze zwembril en zij ziet dat ik haar een naam
wil geven. Anders dan die haar eigen is.
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P'i ?
De langste reis, de onderwatervis
heeft rode vlekken, de trap
naar beneden is weggeslagen
de telefoon gaat wel. Een vogel
heeft geen armen, heel gek, wit,
waarom zou ik hem een kleur geven.
Dat was wat ik was vergeten, het portret,
de stapel kleren hangend boven
het kastje. Hand voor het gezicht,
ik heb liever een'bruine vogel.
Ik heb nog een ander boek gelezen,
met minder tekst. Gevangen
in bezinksel, in wat eens een zee was.
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Sabine van den Berg

dr
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hij ontleent zijn leven
zoekt naar wat hij ziet
steelt beelden
lachende blinden dansen
ongezien bespied

met gesloten ogen
trekt zijn tong sporen
langs ronde voren, verborgen monden
wringt tussen tenen en vingers door
een tweede spier
viert in een gesloten tent
zijn eigen kleine feest

6o

dan is daar zijn muze
een furie met allure
rode haren waaien in tegenstelling
tot haar kamgaren poes
ze zwenkt, zwiert
hij bevrijdt haar uit de kluwen
beroert voeten, krast patronen
en schudt met gemak zijn zakken leeg

gehuld in latex en satijn
bewegen zij leeg op bassende gruw
als Queen Ann wordt verkozen
komt hij
klaar wakker door vorstelijke kou
in de voortuin van een huis waarin men fuift 6i

Maria Barnas
VERGELIJKINGEN

Het gaat licht suizen in mijn hoofd, wanneer je me vraagt wat ik denk. Alsof mijn
hoofd plotseling op een verkeerdefrequentieraakt. Niet de vraag, maar je opengesperde ogen nadat je die vraag stelt, je hoofd wat naar opzij. Je handen, je vingers
verstrengeld op je buik. Je zet je af met je gympen tegen het geblokte zeil op de
grond en de kantoorstoel waarop je zit, rolt naar achter.

Het is natuurlijk niet zo dat wij elkaar beter zien wanneer we elkaar in de ogen kijken. Toch is het de blik, jouw blik die ik volg; je pupillen wijd in het halfdonker.
Misschien omdat jij niet de man bent in het donkerblauwe overhemd met een rood
geborduurd paardje op je borst, of met de ogen van Malkovitz tegenover mij.
Maar jij. Van wie ik wil weten wat hij ziet, wat hij onthoudt en niet wil weten. Hoe
hij kijkt naar de dingen, of hij weet wie ik ben, hoe ik eruitzag.
Ik zeg de zinnen die zich vormen in mijn hoofd liever niet hardop. Daar heb ik mijn
redenen voor. Voornamelijk slechte redenen.
Ik schrijf je letters en woorden. Nee, ik lieg. Was het maar waar dat mijn geheugen
uit letters bestond. Een archief van taal, gestructureerd volgens de regels van grammatica. Alfabetisch geordend op stofvrije planken in een stille leeszaal.
Ik schrijf je om je te vertellen wat ik mezelf liever niet herinner.
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6

Aan de kade staat een reiger. Het water van de Schinkel is donkerbruin, zoals het
water zich kleurt op bewolkte dagen wanneer de lucht boven de stad neerzakt en de
mensen gekromd en sneller dan anders de brug oversteken.
De bel van de brugwachter klinkt schel. Langzaam naderen platte brede boten de
sluis. Er drijft een witte plastic zak op het water waarop in dikke rode letters staat
Just do it' De lange bek van de reiger omklemt een donzig bolletje. Er hangen
pootjes aan het eigele pluisje. De reiger vreet een kuiken op.
Alsof er een antwoord bestaat op je vraag kijkje me aan. Ik pak een podood.
Ik steek de punt van het podood in een puntenslijper. Ik schil een kraag van hout.
De kraag krult van plezier.
'Kan je niet stilzitten? Ik probeer een tekening van je te maken,' zeg ik.
Omdat je denkt datje niets mag zeggen wanneer ik je teken.
Je halflange haar goed kort, je neus wat groter. Je ogen wat verder uit elkaar, je kin
wat verder van je hals. Je oren wat naar voren stekend, ik hou vanflaporenop kortgeknipte hoofden. In je ogen staan wat Laurens de demonen in zijn hoofd noemde.
'Mag ik kijken?' vraag je.
'Nee hij lijkt niet,' zeg ik.
Ik kijk naar de tekening op mijn schoot. Ik heb een portret van Laurens getekend.
'Jij lijkt niet,' verbeter ik mezelf.

4
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Elma van Haren

I r Fishing

Het licht is hier belachelijk sidderend anders.
Als ik riddervrouw was,
liet ik op deze plek
een vesting bouwen.
Maar riddervrouw met sidderhart,
als ik die eigen burcht moet betreden.
Het donker dat daar slaapt met die tanden
voor het knagen aan het goede humeur,
gezonde verstand.
Het grommen dat ophoudt als ik denk
het te horen.
- Welke constella ti e, bijeengezet door welke hand?
Het middelpunt, de zwierende kern, spotlicht waaronder
ik sta,
uitgerekend ik!
De wervelingen van het verdwijnen.
De onzichtbare horizon
als sneeuwlucht versmelt met sneeuwveld.
De één-voor-één gezichten met hun
passerende ademhaling -

Burcht met onverze tt elijke muren, die
ruimte binnen/buiten houden.
Ik siddervrouw,
die zich maar niet kan verzoenen
met het ijzeren mij,
dat zich onwrikbaar gesloten houdt
rond het vloeibare melkachtige zelf.
Daarom dat verlangen naar
onnoembaar zijn,
een zekere wezenloosheid.
Naar confectie, assimilatie, mimic ry ,
naar een breed scala van klappende handen,
inzamelingen, brunches, aktetassen.
Een benoembare veilige plek.
- Is dit de thee die je gezet hebt?
Ja, dit is de thee die ik gezet heb 66 Naar romans die goed aflopen

Bloembollen planten.
Het kind verhaaltjes vertellen.

Een middag vissen in de baai en
kijken naar het water.
Het vliegje aan de haak
niet meer dan een zwart veegje
Niet eens meer een kwestie van pijn.
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Voorlopig Doornroosje

Alsof ik onder het ijs ben geschoven en
— mijn lichaamsfuncties door de kou vertraagd —
een kwartier lang onder water kan blijven,
terend op de zuurstof in mijn bloed,
zo strekt één nacht slapen zich uit tot honderd jaar.
Ik wacht, maar niet op
`ooit zal iemand komen om de boeken op tafel
te openen, het stof weg te blazen en
ze opnieuw te lezen, omdat
hij de verhalen niet wil laten verdwijnen'.
Ik wacht,
maar niet om over rozen te horen.
Dat volkomen manipuleerdbare,
zich gewillig aan de snoeischaar onderwerpende en
daarom tot ver in november bloeiende,
gekunstelde
rood en oranje.
k wacht,
maar niet op de gedroomde klanken
van het sprookjesuur.
Die twaalf seconden, waarop de twee wijzers elkaar bedekken.
Eén,
samenvallend met de meest breedgemeten toon
(wijd als een trouwjapon).
Niet,
dat suikermoment van `wakker gekust'.
Liever de distel!
Pas op,
uit het stekelig zonlicht mag ik de distels niet plukken.
Verboden! Beschermde bloemsoort!
Liever de gladiolen, dolken uit de aarde.
de blauwe regen, die met langzaam geweld de muren ingroeit,
de oostindische kers vol schorpioenkevers.
Liever de valse toon van het
tegen het bederf aanleunende,
ordinair overdadige,
haast perverse
ronken van
paarse seringen.
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MargretBrugmann
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Orfeus I olieverf op linnen 1100 x 110 cm
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Ruw
de stem
nog rest een bloedend hoofd —
spijt en verlangen
drijven de schreeuw voort

^.:u;

Zusters I en II / olieverf op linnen 160 x 50 cm

De ene leeft
de ander is al dood —
of andersom —
slechts als verbeelding
zijn zij elkaar nog
toegeneigd

7I

Eurydice / olieverf op linnen / 100 x 200 cm
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Ik weet geen naam meer —
de weg terug was lang
terug naar harmonie
en donkerte en slaap
van ongekende lichtheid

Het alziend oog / olieverf op linnen 1100 x 200 cm

Alziend oog
bewaakster van de slaap
gezel van de nachtlaat mij met rust
ik heb toch niets misdaan
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Annet Schaap

Zevenbeer

Zo stil is het.
Zo stil is het.
Ik lig naast Zevenbeer in bed.
Net sliep ik nog, maar nu niet meer.
`Het is zover,' zegt Zevenbeer.
Vannacht zijn ze gegaan,' zegt hij,
`Terwijl je sliep. Ik zei het nog:
Nooit slapen, maar je deed het toch.
Nu is hier niemand meer dan wij.'
Mama heeft het bed verschoond,
Witte lakens, witte slopen.
Pappa heeft je ingestopt,
Is de treden afgelopen.
Hou je beide ogen open,
Zet er kleine stokjes tussen,
Zetje tanden in het kussen,
Anders word je morgen wakker
In een huis waar niemand woont.
Het is niet waar.
Het is niet waar.
Ze zijn niet weg, zo lijkt het maar.
En anders komen ze wel weer.
`0 dacht je dat?' zegt Zevenbeer.
'Ze deden zachtjes, maar ik rook
ze bij de voordeur, alletwee.
Ze namen alle meubels mee.'
`En Lapje?' vraag ik, `Lapje ook?'
Het is zo stil.
Het is zo stil.
Ik wil hard gillen, maar mijn gil
Is zachtjes als ik het probeer.
`Probeer maar niet,' zegt Zevenbeer.
Zevenbeer heeft glazen ogen
En een harde buik, hij zegt:
`Je wist het toch, ooit gaan ze echt.
Ze houden niet van jou, ze logen.'

Mama heeft het bed verschoond,
Witte lakens, witte slopen.
Pappa heeft je ingestopt,
Is de treden afgelopen.
Hou je beide ogen open,
Zet er kleine stokjes tussen,
Bijtje wakker in het kussen,
Bijtje wakker tot de morgen
In een huis waar niemand woont.
Zo stil is het.
Zo stil is het.
Ik huil niet, maar zo lijkt het net.
Nu is er voortaan niemand meer.
`Behalve ik,' zegt Zevenbeer.
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Zoen
Ze weet wat er nu komt:
Nu komt er een zoen.
Ze staart naar de vloer
Naar de neus van zijn schoen,
Die ver weg lijkt, omdat hij zo lang is.
Zijn wang is geschoren,
Zijn mond ruikt naar rook.
Zijn handen doen dingen,
Dus haar handen ook.
Maar wel beverig, net of ze bang is.
Ze denkt aan de film die ze zag op tv,
Hoe dat meisje het dee.
Zo moet ze het ook doen:
Haar ogen halfdicht.
Ze had nog gelachen,
Gezegd: geen gezicht.
Met die tongen, dat leek haar zo vies.
Maar zo hoorde het wel, volgens Wies.
Nu proeft ze er zelf een
En hij die van haar.
Haar spuug en het zijne
loopt nu door elkaar.
Nog even, dan moet ze wel slikken.
Maar ze krijgt nog wel lucht.
Terwijl Wies had gezegd:
Dat kan op tv wel
Maar niet in het echt.
Als dat lang duurt, dan moetje toch stikken.
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Ze denkt aan die film die ze zag vorige week,
Hoe dat meisje daar keek.
Zo moet ze ook kijken:
Alsof ze zo vaak...
En niet almaar denken:
Hij weet hoe ik smaak,
Maar ik zelf niet, misschien wel heel vies.
En dat kan je nooit weten, zei Wies.
Hij smaakt naar metaal
En zijn tong naar sigaar.

Wies zei: naar asperges.
Dat is dus niet waar.
Dat heeft ze nu zelf kunnen proeven.
Hij zucht in haar haren,
Hij hijgt in haar oor,
Een hand is nu achter,
De andere voor.
Dat zal ze bij hem toch niet hoeven?
Ze denkt aan die film die ze vorige week zag,
Hoe dat meisje daar lag.
Zo moet ze ook liggen
En kreunen van: 0!
En niet of ze bang is,
Naar huis wil, of zo.
Maar de tong in haar oor voelt zo vies,
Dat ze alleen maar naar huis wil,
Naar huis wil,
Naar huis
En dan bellen met Wies.
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Minoetje

Ik heb al bedacht
Het zou zo kunnen gaan:
Op een dag gaat de bel,
Een meneer zal daar staan.
Hij heeft jou in een tas,
Hij heeft bloed op zijn hemd
En hij zegt: ze stak over,
Ik heb nog geremd.
Of de dierenarts zegt,
Als hij aait langs mijn wang:
Ik kan niet meer veel voor haar doen, ben ik bang.
Ze moet maar een spuitje, Minoetje, een spuitje.
Die dag komt vanzelf,
Dat weet ik allang.
Dus ga van mijn schoot af,
Minoetje, Minoe.
Ik hou niet meer van je,
Dat heb ik besloten.
Ik wil dat ik denk:
Wat een lelijke poten,
Zo'n lelijke kop,
Wat een rotkleur, oranje.
Ik hou niet meer van je.
Ga weg. Donder op.
Ik ga je niet missen.
Ik weet hoe dat is.
Eerst bij mijn oma
En toen bij mijn vis.
Ik ga je niet missen,
Ik neem wel een ander.
Ik denk: ach, die rotkat,
Ik hield toch niet van d'r.
Ik ga er nooit meer aan denken
Hoe je zat in de zon
En niet aan je staart, hoe die kriebelen kon.
Nooit meer aan je voetjes, Minoetje, je voetjes
En niet hoe je sliep op mijn buik
En dan spon.

Dus ga van mijn schoot af,
Minoetje, Minoe.
Nee, ga nou niet spinnen.
Nee, weg met die poten.
Ik hou niet meer van je,
Dat heb ik besloten,
Dat ik dat niet doe.
Nee, geef me geen kopje,
Ga weg of ik schop je.
Ik hou niet meer van je,
Minoetje, Minoe.
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Marion Vredeling

HOTELSCHAKELING
Een lichaam ligt in het schemerdonker languit op bed en zou als het voor zich
uitkeek over de buik heen langs de lengte van de benen, vier voeten moeten
zien
Als het voor zich uitkeek.
Maar het geluid van de klok heeft de laatste schemer verdreven en een donker
gordijn neergelaten.
Het getik.
Het getik van naaldhakken op de traptreden.
Close-up van de kuiten. Er is zwart nylon overheen gespannen.
Een stuk groene stof met witte ballen golft om de bewegende benen. Het
lichaam wordt door een onzichtbare kracht omhoog getrokken langs de ronde
leuning die een lange schaduw op de muur werpt als het licht weer aangaat.
Ver weg rijdt een trein over de metalen brug. Dichterbij, achter een muur,
fluiten twee kanaries. De schoenen passeren diverse kleine kokosmatten in
het trappenhuis. Hoe wonderbaarlijk is het om zovele dichtbijzijndheden te
zien die onbeantwoord blijven.
Voordeuren die gesloten blijven, bezoeken die nooit plaatsvinden.
Na iedere zestien treden is er op de muur een oranje lichtpuntje te zien, als het
licht weer uitgaat. Na iedere negendertig treden gaat het licht weer uit. Negen
treden worden in het donker beklommen.
In de mond komt de herinnering op aan de smaak van witte wijn.
Nog zestien treden en ze zal een uitzicht bedenken.
Ze zal daar zwijgend, rook verspreidend, uitzien over een verte.
Ze zal zo lang blijven staan tot de ogen gaan tranen en de lichtjes beginnen te
dansen. Dan zal ze een lichaam in een donkere glanzende jurk verzinnen en
samen met haar in het uitzicht stappen. Ze zullen elkaar daar zonder berekening omhelzen. Op het groen van de jurk verschijnen rode monden die om
witte wijn vragen. De witte wijn zal worden geserveerd op de plaats waar door
een zonwering oranje licht op de gezichten valt. Ze zullen praten over herfstbladeren en zich vrolijk maken over het verkleuren van het groen. De lippen
worden steeds natter nu ze onophoudelijk lachen. Dan strijken ze het haar
glad en kijken naar het glas in de handen en zwijgen na een tijdje.
Nu het daar stiller en stiller wordt, klinkt dichterbij het gekwaak van eenden in
het water. Het geluid kaatst omhoog tegen de gevels en sluipt de oorschelp
binnen.
In het donker beweegt het lichaam de handen naar de oren en drukt ze dicht
met de wijsvingers om niet te merken hoe de nacht onafwendbaar voorbijgaat.
Maar de trein in de verte brengt de weke grond onder de stad in beweging.
De trilling plant zich voort tot in het lichaam, dat zachtjes geschud wordt.
Heel langzaam beginnen geluiden het donker te verdrijven.
Hier en daar knipt het licht achter de ramen uit en worden gordijnen opengeschoven.
Nu het lichter wordt en de verticale lijnen zich weer beginnen af te tekenen,
kijkt het lichaam over de buik heen langs de lengte van de benen en denkt de
voeten terug te vinden... Maar nog voordien spat het beeld uiteen.
Onmogelijk om als de oude op te staan.
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Joke van Leeuwen
VIER VOOR EEN VERHEEMDE
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Ze kookt iets uit haar land. Zegt dat het wacht.
De tafel staat gedekt. Ze vouwt servetten
(elk zeil zijn boot die rond is en niet vaart,
geen stuurboord en geen bakboord): ga maar zitten.
(Soldaatjes waren vroeger van oud brood.)
Ze schenkt iets uit een fles: ik heb reserve,
drink eerst maar wat en praat wat, praat maar wat,
misschien krijg jij de woorden in 't gelid
en vang je ze van mik wanneer ze zwerven
en zullen we dan aan tafel?

Hoe moet ze losgeslagen tijd nog maken.
Misschien met handen peddelend langs jassen
in rekken in de rij, of als ze rokken
staat aan te trekken in te kleine hokken,
haar oude kleren aan te harde haken.
Of bij de juwelier met gouden ringen,
als zij haar ogen zet op onvolwassen:
die daar en die en die, zou zij die mogen
om even vast te houden aan haar vingers?
Wie kwijt kent wil wat past.
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Haar oude ouders zonder oude spullen,
die hun beroofde hoofden van nog gekker
weg wilden trekken, zijn op droge benen
hierheen gekomen, hopend op gedogen.
Hun Heer kwam mee, die kan hier ook aanbeden
en hun Maria heeft hier ook die ogen.
Hun tenen schieten wortel in hun schoenen.
Hun woorden durven zich niet te vertonen.
Ze krijgen tweedehandse voor het hullen:
ze hebben Dag al en Tot Ziens en Lekker.

Soms gaat ze even dood. Ze legt zich plat.
Ligt tijdelijk zacht zappend te verleppen.
Moet iemand iets? Moet iemand koffie zetten?
Moet iemand kunstjes doen voor haar gezicht?
Moet iemand met beleid een beetje meppen
(zoals toen het geschiedde in die dagen
dat voor het eerst gezien hoe een granaat
en toen vergeten hoe een adem gaat
en toen en toen weer ademend geslagen)?
Of nee.
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Voebe de Gruyter

Verfrommelingen
Telkens wanneer je een papiertje verfrommelt,
wordt er vanzelf een verhaal in gezogen. Wanneer
je zo'n verfrommeling op straat weggooit, ontstaat er
een samengebalde ruimte in een andere ruimte. De
teksten 'Verfrommeling nummer 6' en'Verfrommeling nummer 12' zijn klonteringen van gebeurtenissen die in de propjes zouden kunnen zitten. Ze zijn
niet fictief

Verfrommeling nummer 6
Haring zonder botten
Er was eens een vriend die vertelde dat hij op een terras
zat achter een klein rond tafeltje. Op het tafeltje stond een bord
en op het bord lag een haring. De haring was in de lengte doorgesneden en lag opengeklapt op het bord.
De twee roze met zilverachtige helften waren omringd door
plakjes donkergroene augurk en een blaadje lichtgroene sla.
De gedeelde haring lag min of meer verticaal op het bord. Links
van deze vriend zat een goede vriendin van hem die een aantal
uren later zou afreizen naar Parijs.
Aan zijn rechterkant zat een andere vriendin die echt aan vakantie toe was en die diezelfde avond vertrok met de nachttrein
naar Zwitserland. Beiden waren zij heel goede vriendinnen van
hem. Misschien wel zijn allerbeste. Zij
hebben daar zo'n drie kwartier gezeten en gepraat. Toen ging
de een na de ander weg en bleef hij alleen, achter zijn haring.
Hij vroeg zich af waarom een haring geen botten heeft.
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Verfrommeling nummer 12
Mijn zuster kan eigenlijk niets verbergen
Alles wat er binnen in haar omgaat is op hetzelfde ogenblik
aan haar buitenkant af te lezen
Los van haar miljoenen gezichtsuitdrukkingen
zijn er de ontelbare geluiden die ze maakt
Er zijn geen woorden nodig om haar te verstaan
Doordat je gewoon op een stoel beleefd naar haar luistert en
kijkt, wordt de voorstelling die ze maakt reusachtig ruimtelijk
Een gefronst voorhoofd met een schorre stem
wordt een markt in gure wind
Ronde lage klanken eindigend in scherpe hoge tonen
met een strak gespannen tegen-het-lachen-aan gezicht
zijn de talrijke kleuren van glinsterende stoffen die in de wind
hangen, en het is het gekakel van verkopers
Zo hoef ik niet naar de betekenis van haar woorden te luisteren
om te weten wat ze zegt
Ik luister alleen naar haar klanken en kijk in haar gezicht
De beelden stromen binnen
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Het vallende dirigeerstokje
De ruimte tussen de naar links en rechts geslagen steile zwarte haren,
vormt de plek waar het blankhouten dirigeerstokje uit is komen vallen.
De volle lengte van de scheiding komt overeen met de lengte van het
stokje, en de opgekrulde breedte van de scheiding met de dikte van het
stokje. De punt van het stokje begint bij het voorhoofd en het stokje is ook
vanaf dat punt naar beneden getuimeld.
In het zachte hout van het stokje zijn hier en daar ondiepe inkepingen te
zien, alsof er in geknepen is.
De inkepingen (dunne ondiepe streepjes) kunnen mogelijk ook de geschampte overblijfselen zijn van haren, toen het stokje er is komen
uitvallen.
De foto van het dirigentenhoofd liet ik vervolgens via een dia zien aan
een commissie. Zij zaten met z'n tienen rond een ovale tafel en ik stond
recht tegen de muur naast mijn geprojecteerde dia's. Ik vertelde hen van
het vallende dirigeerstokje. Maar om het uitleggen te vergemakkelijken,
boog ik mij, in de houding van de dirigent en praatte mompelend door.
Ik merkte al snel, toen ik met mijn hoofd naar beneden hing, dat het
tijdens mijn korte voordracht doodstil werd. Toen ik na een minuut mijn
hoofd weer omhoog richtte, zag ik dat ze mij allemaal met opengesperde
mond aankeken.
Het duurde even voordat ik begreep dat mijn beeld zich voortzette in de
vorm van hun monden. De ei-vorm van het naar hen toegebogen hoofd
was precies de vorm die ze maakten met hun van verbazing opengevallen monden. Het leek alsof zij de vorm naar binnen wilden zuigen en dus
fysiek het beeld absorbeerden.
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Begin jaren tachtig werd

Lust & Gratie opgericht. De ondertitel

luidde `Lesbisch kultureel tijdschrift'. Indertijd was er voor vrouwen
in het algemeen en lesbische vrouwen in het bijzonder nog veel
te bevechten. `Het was toen,' zoals de mede-oprichters Maaike
Meijer en Ineke van Mourik onafhankelijk van elkaar zeggen,
`ondenkbaar dat er zoiets als het homohuwelijk zou komen.'
Vijftien jaar later bestaat

Lust & Gratie nog steeds. Het woord

`lesbisch' werd enkele jaren geleden uit de ondertitel geschrapt en
vervangen door Driemaandelijks literair tijdschrift'. Maar nog

Lust & Gratie het podium voor, al dan niet lesbische,
vrouwelijke auteurs. Een overzicht van vijftien jaar Lust & Gratie.
altijd is

`Je moet niet mauwen dat het niet meer is zoals vroeger.'
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Clementine van Wijngaarden

DE OUDE ERFENIS NIET KWIJT
Vijftien jaar Lust & Gratie

`Het is feest: het nieuwe lesbisch
kultureel tijdschrift "Lust en Gratie" wordt ten doop gehouden,' luidde de openingszin van het redactioneel van de allereerste Lust & Gratie,
die in de herfst van 1983 verscheen. De lay-out van het omslag: een
grote L, een grote G, de kleuren grijs, wit en geel – of zoals een literatuurcriticus het omschreef `de roomse tinten wit en geel, gedempt
door een toetsje grijs' – de opmaak, de typografie en vooral de spelling: k's in plaats van c's, waren geheel in de geest van de vroege jaren
tachtig.
Lust & Gratie wilde `een tijdschrift zijn waarin vorm en inhoud zowel
esthetisch als inspirerend zouden zijn'. Het tijdschrift was bedoeld
voor wetenschappelijke artikelen, essays, poëzie en proza, maar ook
voor kunst en fotografie. `De gemeenschappelijke noemer waaronder
de publikaties in dit tijdschrift vallen is geëngageerdheid met lesbische
kultuur,' zo staat in het redactioneel te lezen. Hetgeen wordt gevolgd
door de in de pers toentertijd veel geciteerde regels: Wij zien het begrip lesbisch niet uitsluitend als een verwijzing naar bedpraktijken –
hoewel dit aspect vooral niet weggemoffeld mag worden. Het bed is
en blijft de parameter van het patriarchaat. Het terrein van de lesbische kultuur wordt door de redaktie veel ruimer ingevuld. Wij willen
een wereld laten zien, waarin vrouwen voor elkaar centraal staan, niet
alleen erotisch, maar ook sociaal.' Ook al ging de interesse van de
toenmalige redactie uit naar het terugschrijven van vrouwen in de geschiedenis, hoe die reconstructie er uiteindelijk uit zou zien werd open
gelaten. ` "Lust en Gratie" formuleert haar bedoelingen als een utopische reis waarvan het doel nog lang niet bekend is.' Voorop stond het
scheppen van ruimte voor vrouwen, het bieden van mogelijkheden
`om nu en in de toekomst vorm te geven aan nieuwe ideeën'.
Het heeft heel wat vergaderingen 93
gekost voordat die eerste Lust & Gratie het licht zag. Het initiatief voor
het tijdschrift kwam van Carla Briinott, in de medewerksterslijst van
GELEERDE MEISJES

het eerste nummer omschreven als 'work-aholic, hedoniste, diehard,
manager eerste klas met gevoel voor theater'. Brunott was een van de
maaksters van het in 1 979 verschenen Lesbisch prachtboek en zag daarin een vervolg in de vorm van een tijdschrift dat twee keer per jaar zou
moeten verschijnen. `Een activiste tot in haar tenen,' zegt Ineke van
Mourik, Lust & Gratie-redacteur van het eerste uur, over haar. `Ze was
ook de oprichtster van vrouwenboekhandel Xantippe en vrouwendrukkerij Virginia.' In de eerste werd Lust & Gratie verspreid, in de
tweede gedrukt.
De vrouwen die in het eerste nummer deel uitmaakten van de redactie, waren voor het grootste gedeelte afkomstig uit de feministischlesbische beweging èn hadden nagenoeg allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Het waren, zoals ze vaak werden aangeduid,
`geleerde meisjes' die weinig fiducie hadden in het dominante circuit.
Maaike Meijer, eveneens vanaf het allereerste begin bij Lust & Gratie
betrokken: `We gingen uit van de premisse "als je het niet zelf doet,
dan gebeurt het niet". We zagen het niet als een haalbare kaart om
met de ideeën die we hadden in een bestaande redactie te zitten. Lust &
Gratie was geen opstapje naar een ander tijdschrift: dit was het gewoon.'
Het eerste jaar was de redactie groot: ze telde twaalfvrouwen, die misschien niet allemaal even actief waren, maar tijdens vergaderingen wel
de kamer vulden en allemaal hun zegje wilden doen. Van Mourik: `Het
waren gigantische vergaderingen. Als we artikelen bespraken, bleef er
geen stuk heel. Iedereen bemoeide zich er mee.' Net zoals met alle andere taken die horen bij het maken van een tijdschrift. Hoe groot de
redactie ook was, van arbeidsscheiding of werkverdeling was geen
sprake. Meijer: `Als redacteur deed je overal aan mee – de verzending,
de abonnementenadministratie, de financiën. Ook al had je er geen
verstand van, het moest. In de vrouwenbeweging werd in die tijd heel
94 wat afgeamateurd.' Het abonneebestand groeide gestaag. De notulen
van 1 november 1983 vermelden trots: `We hebben vijfentwintig
abonnees, waarvan twee voor twee jaar.'

In de eerste jaargangen lag de nadruk sterk op essayistische artikelen. Er was veel stof: wereldwijd en
door de hele literatuur waren er genoeg vrouwen die door de dominante cultuur werden genegeerd, terwijl de redactie onderwerpen
en ideeën te over had. Veel meer dan een halfjaarlijks verschijnend
tijdschrift kon bevatten. Al na een jaar, met ingang van het derde
nummer, werd Lust & Gratie dan ook een kwartaaltijdschrift. Toch
was het, zo vertelt Van Mourik, niet makkelijk vrouwen te vinden die
konden schrijven. `We bedachten alles zelf en zetten het dan uit. Het
was moeilijk talent te vinden. De meeste vrouwen die schreven hadden een gortdroge, academische stijl. Het begeleiden van auteurs
kostte ontzettend veel tijd. We hielpen ze echt bij het schrijven.'
ECRITURE FEMININE

Een ander probleem bij het vinden van auteurs was de lesbischfeministische signatuur van het tijdschrift. Het maakte niet alleen de
spoeling dun, maar het was ook niet voor iedereen helemaal duidelijk wat er nu verwacht werd: wanneer is een roman, een verhaal of
gedicht lesbisch? Als de auteur ervan de damesliefde praktiseert of
als het werk een lesbische thematiek heeft?
Natuurlijk werden lange verhandelingen gehouden over bijvoorbeeld de écriture féminine, het vrouwelijk schrift, dat in Frankrijk opgang had gemaakt onder de generatie schrijfsters na Simone de
Beauvoir. Maaike Meijer heeft voor zichzelf altijd duidelijk geweten
hoe ze wil schrijven: `Ik probeer een lesbisch perspectief te geven op
de wereld. Daarbij ben ik een essayist; het gaat erom welk perspectief ik ontwerp, vanuit mijn achtergrond en mijn ideeën.'
A-STATUS In eerste instantie keek de pers
de kat uit de boom. Het eerste nummer van Lust & Gratie kreeg wel
een aantal kritieken, maar die waren voorzichtig van toon. De mannelijke – want dat waren de meeste – literatuurcritici durfden zich
niet te branden aan een oordeel. Een angst die door Hans Maarten
van den Brink in NRC Handelsblad als volgt werd verwoord: `De
meeste bijdragen in Lust & Gratie heb ik met een lichte bevreemding

gelezen. Een oordeel erover is waarschijnlijk bij voorbaat gediskwalificeerd omdat de pen die het neerschrijft door een man wordt vastgehouden en het dus wel gedomineerd zal zijn door "mannelijke esthetische normen" – wat die ook mogen inhouden.'
Volgens Van Mourik bracht de A-status, die het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds in 1993 toekende aan Lust &
Gratie een ommekeer: `We werden in het begin toch niet echt serieus
genomen in het literaire circuit. Toen we de A-status kregen, stond
literair Nederland op z'n kop.' Opeens was Lust & Gratie tijdschriften
als Maatstaf en De Revisor voorbijgestreefd en gelijk gesteld aan De
Gids, Raster, Tirade en Optima. De A-status was niet alleen een eervolle kwalificatie, maar bracht vooral financiële zekerheid met zich
mee. Drie jaar lang kon Lust & Gratie rekenen op een subsidie van
tachtig procent van het exploitatietekort. Het betekende rust. Meijer: `Het kostte altijd zo veel tijd, die financiële kant, subsidies verzamelen, aanvragen doen. Veel kwam ook voort uit contacten. Ik gaf
vaak lezingen en dan ontmoette ik mensen en die wisten dan wel
weer ergens een potje. Nu kwam er een voor onze begrippen vette
subsidie binnen.'
UNIVERSEEL Nog voordat Lust & Gratie de Astatus kreeg, was de redactie bezig met enkele hervormingen. Er
kwam een nieuwe vormgeving die het tot dan toe nogal streng ogende boekje een speelser en meer visuele aanblik gaf. De redactie, die
op dat moment bestond uit Ineke van Mourik, Xandra Schutte,
Désirée Schyns en Robertine Romeny, wilde bovendien meer themagericht gaan werken: steeds vaker zou één auteur of onderwerp
worden belicht. Dit resulteerde in een aantal prachtige nummers,
zoals `Het schrijvende ik', `Adolescentie: pubermeisjes' en een nummer ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig schrijverschap en de
96 zestigste verjaardag van Andreas Burnier. Ook werd geëxperimenteerd met ondertitels, dat ging van `Lesbisch cultureel universeel'
naar `Homoseksueel universeel', `Lesbisch Oostenrijks universeel',

`Lesbisch literair klimatologisch' en `Maniakaal lesbisch tijdschri ft '.
Tot er in de lente van 1993 geen enkele ondertitel meer stond en het
redactioneel begon met: `Inderdaad, de geruchten die in de subculturele wandelgangen gonsden zijn werkelijkheid geworden: Lust &
Gratie laat met ingang van dit nummer na ruim negen jaar haar vaste
ondertitel "Lesbisch cultureel tijdschrift" vallen.' Volgens de redactie was het altijd `sukkelen' gebleven met deze ondertitel. Van binnenuit: de (lesbische) achterban vond dat het lesbische te breed werd
opgevat; van buitenaf: er werd kritiek geuit dat het lesbische een te
beperkt etiket was en de inhoud in feite verderging. Bovendien werd
het probleem schrijfsters te vinden steeds nijpender. Veel nieuwe
schrijfsters wilde niet geafficheerd worden met het `lesbische' van
het tijdschrift, waardoor er steeds maar weer gevist moest worden in
dezelfde vijver van auteurs.
Xandra Schutte was de motor achter de verandering, die niet bij iedereen in goede aarde viel. Van Mourik en Meijer stonden er wel
achter. Van Mourik: `Ik was het er wel mee eens. Je moet mee gaan
met bepaalde veranderingen in de tijd. De nieuwe generatie heeft
geen boodschap meer aan dat expliciete.'
Meijer, die in die tijd alle veranderingen als bestuurslid meer vanaf
de zijlijn volgde, vond het zelfs `prima'. `Ik dacht: het is heel verrassend als het lesbisch is zonder dat het erop staat. Dat benadrukken
van die aparte, marginale positie heeft soms een tegengesteld effect.
Van mij mogen aparte categorieën weg – mits er een goede integratie is, want voor je het weet ben je je steunpilaren kwijt. Er moeten
mensen blijven die zich in analytische zin bezighouden met sekseverschillen. Ik vind dat er sinds de afschaffing van de ondertitel hele
goede nummers zijn gemaakt. De nummers over Vita SackvilleWest en Djuna Barnes bijvoorbeeld, vind ik subliem.'
Maar zoals gezegd was niet iedereen blij met het verdwijnen van de
ondertitel. Van Mourik: `Het is wel de reden geweest dat bijvoorbeeld Robertine Romeny is weggegaan. Het lesbisch-zijn was natuurlijk ook een politieke daad, als je dat laat vallen, dan laatje op een

bepaalde manier ook vallen waarvoor je altijd hebt gestreden. Ik
merk dat er soms wel aan voorbijgegaan wordt. Zo werd er vlak
voordat de ondertitel wegging, een themanummer gemaakt over
Ingeborg Bachmann. Ik zat toen een paar maanden in het buitenland en had me niet echt beziggehouden met dat nummer, maar
toen ik terugkwam en de onderwerpen zag, dacht ik: nu wordt er iets
vergeten. Bachmann heeft ooit een klein lesbisch boekje geschreven,
en dat vond ik nergens terug. Je ziet het ook wel aan meer recente
nummers. Ik vind dat jammer: het feit dat er niet meer aan gedacht
wordt. Als het politieke verdwijnt, haal je het speciale uit het tijdschrift.' Ook de achterban was niet onverdeeld enthousiast. Sommige vrouwen zegden hun abonnement op. Van Mourik: `Ons abonneebestand was vooral afkomstig uit de lesbisch-feministische hoek.
Ze steunden ons uit idealisme en waren niet speciaal geïnteresseerd
in een algemeen literair tijdschrift.'
In de winter van 1993 bestond
Lust & Gratie tien jaar. Er werd een mooi en extra dik lustrumnummer
gemaakt: `Lust & Gratie – De encyclopedie', met daarin mini-essays
over en gedichten van schrijfsters die het tijdschrift zo dierbaar
waren. In 19 9 5 stopte Ineke van Mourik ermee. `Ik had er genoeg
van, kon geen stuk van iemand anders meer zien. Ik was van 1977 tot
1 995 actief geweest in de feministische beweging. Opeens was het
op. Altijd maar weer dat corrigeren, verfraaien, overleggen. Ik had al
die jaren geen baan gehad, of alleen een klein baantje. Lust & Gratie
ging voor. Toen ik vierenveertig was, vond ik een baan en ben ik definitief gestopt.'
VASSALLUCCI

Lust & Gratie had na het lustrumnummer opnieuw een ander uiterlijk
gekregen. Meer 'mainstream', volgens sommigen; `erg mooi', volgens anderen. De productiekosten lagen hoger. Dit was een van de
98 oorzaken dat het voortbestaan van Lust & Gratie in de loop van 1995
ernstig werd bedreigd. Als klap op de vuurpijl verving het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds in 1 996 het

A-B-C-beoordelingssysteem door een `kwaliteitssubsidie' die alleen
nog maar aan Raster en De Gids werd toegekend. In haar tussentijdse
beoordeling van 1997 schreef de tijdschriftencommissie van het
fonds dat er binnen het literaire landschap `zeker plaats is voor een
tijdschrift dat specifiek aandacht besteedt aan literatuur geschreven
door vrouwen', maar ze was ook van mening dat Lust & Gratie `minder
schools, spiritueler en sprankelender' moest worden.
Er werd naarstig gezocht naar nieuwe, financiële bronnen. Van
Mourik: `Op dat moment kreeg Maaike weer nieuwe energie. Samen
met de redactie is ze als een gek achter geld aangegaan. Ze is altijd
erg goed geweest in het oplossen van problemen.' Eind 1996 werd
een overeenkomst gesloten met Uitgeverij Vassallucci, waar Lust &
Gratie vanaf nummer 53 wordt uitgegeven. De samenwerking met
Vassallucci betekent een nieuwe impuls voor de redactie van Lust &
Gratie. In de acht nummers die sinds de samenwerking zijn verschenen, ligt de nadruk meer dan voorheen op nieuw talent. Lust & Gratie
wil zich vooral richten op primair werk en schrijfsters actief bij het
blad betrekken. Het jonge-schrijfstersnummer dat vorige zomer
verscheen, is daar het meest uitgesproken voorbeeld van. In dat nummer lieten zestien schrijfsters zien wat er zich op dit moment afspeelt
op het hedendaagse, literaire podium. Ook blijft Lust & Gratie zich
profileren met essays en nog niet eerder gepubliceerd werk van buitenlandse schrijfsters. In de voetsporen van Vassallucci wil de redactie bovendien meer aandacht besteden aan cross-culturele ontwikkelingen in de literatuur.
PARADOX Met het vijftienjarige bestaan is er
voor Ineke van Mourik en Maaike Meijer op een bepaalde manier ook
een hoofdstuk afgesloten. Meijer gaat binnenkort naar Maastricht,
waar ze op de universiteit een centrum voor Gender en diversiteit begint, en met haar vertrek uit Amsterdam wil ze ook stoppen met Lust &
Gratie. Hoewel beiden niet stoppen met de `feministische zaak', is er in
hun ogen veel bereikt. Meijer: `De feministisch-lesbische beweging
kan succesvol worden afgesloten. Tenminste als je kijkt waar we voor

streden. Als je het mondiaal en multicultureel bekijkt, is er nog wel
veel te doen. Het paradoxale van feminist-zijn is dat je met iets bezig
bent wat moet worden afgeschaft.' Van Mourik: Wie had vijfentwintig jaar geleden kunnen denken dat het homohuwelijk zou bestaan...
Er is in korte tijd zoveel bewerkstelligd. Mensen hebben het altijd
over de Tweede Wereldoorlog als belangrijkste gebeurtenis van de
twintigste eeuw. Ik vind de feministische beweging de meest revolutionaire beweging van deze eeuw. Ik hoor wel teleurgestelde geluiden van vrouwen om me heen. Die denken dat waar we nu zijn aangekomen het eindpunt is. Ik deel die teleurstelling niet. Je moet niet
mauwen dat het niet meer is zoals vroeger. Ik ga dan wel niet meer de
straat op, ik ben mijn oude erfenis niet kwijt.'
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Soms feest (Nijgh & Van Ditmar) en schrijft kunstbeschouwingen voor De Groene Amsterdammer en NRC

Pam Emmerik [1964] is beeldend kunstenaar en schrijver. Ze debuteerde in 1997 met de verhalenbundel

in Arnhem. Zij publiceert over literatuur en kunst(theorie). Haar werk wordt geregeld tentoongesteld.

de KUN in de Vergelijkende kunstwetenschap. Zij studeerde in 1994 af aan de Hogeschool voor de Kunsten

Lust & Gratie 56. Een roman is in voorbereiding. Margret Brügmann [1948] is universitair hoofddocent aan

Beeldhouwen aan de kunstacademie te Rotterdam en volgde de opleiding aan 't Colofon. Zij debuteerde in

& Gratie en Elle Wonen. Zij volgde een opleiding Reclametekenen in Amsterdam, studeerde Tekenen en

prijs. Eerder werk van haar verscheen in Lust ér Gratie 58. Sabine van den Berg [1969] is redacteur van Lust

verscheen haar roman Engelen van ijs (Arbeiderspers), die in 1998 werd genomineerd voor de Debutanten-

dam, was redacteur van MilleniuM en publiceerde gedichten in Tirade en verhalen in Maatstaf. In 1997

MEDEWERK[ST]ERS Maria^arnas [1973] studeerde in juni 1998 af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amster-
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Naast haar beeldend werk, dat vooral uit korte films bestaat, neemt het schrijven een centrale plaats in.

(Uitgeverij Vassallucci). Inge Pollet [1973] studeerde in 1997 af aan de Hogeschool voorde Kunsten Arnhem.

romans zijn Stenen halzen (1994) en Tweede vader (1996). Vorig jaar verscheen haar novelle Zomersonate

Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Later legde zij zich geheel op het schrijven toe. Haar laatste twee

eland (De Bezige Bij) met poëzie. Chaja Polak is schrijfster. Zij volgde de avondopleiding Vrije grafiek aan de

Zij debuteerde in 1994 met de gedichtenbundel Dun land (De Bezige Bij). Binnenkort verschijnt Dans is een

Buddinghprijs. Laatste publicaties: Bezoekjaren en Kukel. Y. Né [1958] is beeldend kunstenaar en dichter.

ken werden veelvuldig bekroond en vertaald. Voor haar poëziedebuut Laatste lezers ontving ze de C. J.

en een artikel van Alex de Vries. Joke van Leeuwen [1952] is auteur, tekenaar en performer. Haar kinderboe-

Mirjam Kuitenbrouwers vertrek bij Uitgeverij De Zwaluw met een selectie werkboekteksten (1990 t/m 1998)

en werkt in Arnhem. Exposeert geregeld in binnen- en buitenland. In 1998 verscheen het boek Het verblijf:

zijn te zien in Zaltbommel, Dieren en Balkbrug. Mirjam Kuitenbrouwer [1967] is beeldend kunstenaar. Woont

de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Zij exposeerde o.a. in Tokyo. Monumentale beelden van haar

dichter en declamator. Zij studeerde Modevormgeving en Architectonische vormgeving/monumentaal aan

Galerie in Antwerpen en het Postmuseum in Brussel. Caroline Kortenhorst [1965] is beeldend kunstenaar,

poëzie voor kinderen vanaf tien jaar. Zij exposeerde o.a. in Galerie D'Eendt in Amsterdam, Mark Pairon

Grondstewardess (1996) ontving de Jan Campert-prijs. In 1998 verscheen De Wiedeweerga, een bundel

1988 debuteerde zij als dichter met De reis naar V welkom geheten (C. J. Buddinghprijs). Haar laatste bundel

Elma van Haren [1954] studeerde in 1977 af aan de kunstacademie in Den Bosch, afdeling Schilderen. In

beelden, foto's en tekeningen. Heeft geregeld tentoonstellingen bij Galerie van Gelder in Amsterdam.

de Gruyter [ 1960] studeerde van 1992 tot 1994 aan de Rijksacademie in Amsterdam. Schrijft teksten en maakt

Handelsblad. Vanaf 1984 exposeert zij geregeld. Eerder werk van haar verscheen in Lust & Gratie 58. Voebe
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Soms worden beide media naast elkaar gebruikt tijdens tentoonstellingen. Annet Schaap [1965] studeerde

Festival.

heeft ze de afgelopen jaren de eindredactie gedaan van diverse bladen, zoals de dagkrant van Het Holland

dam. Zij publiceert geregeld in diverse tijdschriften en dagbladen. Daarnaast is ze redacteur van Skrien en

studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en Film- en Televisiewetenschappen in Amster-

verzoening zal gaan. Clementine van Wijngaarden [1970] is sinds nummer 60 redacteur van Lust & Gratie. Zij

scheen in Lust & Gratie 58. Zij is gastredacteur van Lust & Gratie 61, dat over wraak, vergelding en

Blaman-prijs. Haar toneelstuk Onschuldige verhalen werd eind 1998 opgevoerd. Eerder werk van haar ver-

verhalenbundel Godin van het vuil (vh. Thomas Rap). In maart 1998 werd zij genomineerd voor de Anna

(cultureel) programmamaakster bij het bureau Studium Generale van de TU. In 1997 debuteerde zij met de

Marion Vredeling [1954] studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Daarna werd zij beleidsmedewerkster en

première bij jeugdtheatergroep Saga in Utrecht. H.F. van Steensel [1965] is dichter en beeldend kunstenaar.

het jeugdtheaterstuk Marina Marino. In februari 1999 gaat Voor één nachtje (een thriller voor kleuters) in

kinderboeken. Schreef tijdens haar studie aan 't Colofon het libretto voor de kinderopera De tweeling en

af als illustratrice aan de kunstacademies in Kampen en Den Haag. Illustreerde tot nu toe ruim vijftig
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LUST & GRATIE IS 15 JAAR
EN NODIGT U,
IN SAMENWERKING MET
UITGEVERIJ VASSALLUCCI EN
GALERIE VAN WIJNGAARDEN,
UIT VOOR DE TENTOONSTELLING
`DUBBEL EN DWARS'
DE VIJFTIEN DUBBELTALENTEN
UIT DIT JUBILEUMNUMMER LATEN VAN
3 TOT 17 JULI HUN WERK ZIEN IN
GALERIE VAN WIJNGAARDEN
U BENT VAN HARTE WELKOM
TELIJKE OPENING
Or,,^ ^
DAG 3 JULI
TOT 20UUR

I

GALERIE
VAN WIJNGAARDEN
LIJNBAANSGRACHT 318
1017 WZ AMSTERDAM
T 020 626 49 70

Galerie Van Wijngaarden is geopend
van woensdag t/m zaterdag 13 tot 18 uur en de
eerste zondag van de maand

INGEZONDEN MEDEDELING

LUST & GRATIE 55
DOSSIER FRANKRIJK

Interviews met Geneviève Brisac, Nancy Huston, Pascale Roze,
Jaqueline Harpman. Proza van Michelle Grangaud en Sarah Kofman.
Essays over Assia Djebar en Calyxthe Beyala. Foto's van Corinne Filippi,
met een tekst van Jean-Francois Lyotard.
Verder: schrijversdagboek van Chaja Polak en twee verhalen van
Patricia Lasoen.

LUST & GRATIE 56
CHARLOTTE DELBO, TEKSTEN VAN EEN OVERLEVENDE

Fragmenten uit `Auschwitz et après' van de Franse schrijfster Charlotte
Delbo (1913-1985), ingeleid door Ernst van Alphen.
Verder: proza van Sabine van den Berg; poëzie van Anke van Lith;
essay over Lidy van Marissing; schrijversdagboek van Barber van de Pol;
portfolio van BarBara Hanlo.

LUST & GRATIE 57
ELK BOEK IS EEN VERZAMELING

In dit nummer een aantal voorbeelden van verzamelende schrijvers
en geschreven verzamelingen: proza van Annet Planten en Lidy van
Marissing; Truusje van de Kamp over `Familielexicon' van Natalia
Ginzburg; Klary Koopmans over het leugenarchief van Anaïs Nin.
Verder: schrijversdagboek en voorpublicatie van Joke van Leeuwen;
portfolio van Renée Kool; proza van Mayra Verheyen en Libuse
Moníková; poëzie van Annelies Karelse; Christiane Hardy over Libuse
Moníková en Sophie Bertho over Emmanuèle Bernheim.

INGEZONDEN MEDEDELING

LUST & GRATIE 58
SCHRIJFSTERS VAN NU

Na vijftien jaar doet Lust & Gratie haar naam nog steeds eer aan.
Het tijdschrift staat voor kracht en lef, voor ruimte en beweging. Onder
de titel `Schrijfsters van nu' laten zestien jonge, binnen- en buitenlandse
schrijfsters zien wat zich op dit moment afspeelt onder de femmes des
lettres. Werk van: Yasmine Alias, Maria Barnas, Sabine van den Berg,
Najoua Bijjir, Greet De Coninck, Pam Emmerik, Geraldine Geraghty,
Kerstin Hensel, Rozalie Hirs, Eva de Jong, Josien Laurier, Nausicaa
Marbe, Christine Otten, Annelies Passchier, Nathalie Quintane, Marion
Vredeling.

LUST & GRATIE 59
FUSION•L.ITERAUUR

In dit nummer van Lust & Gratie wordt het werk gepresenteerd van schrijfsters die vorm geven aan de globalisering van onze tijd. Zij pendelen allen
heen en weer tussen twee werelden, of dat nu culturele of literaire zijn.
Zij trachten, in de woorden van Lulu Wang, `met de geuren van twee totaal
verschillende talen een nieuw parfum samen te stellen'. Schrijven zonder
grenzen: Sabine van den Berg, Najoua Bijjir, Ida Boelhouwer, Rosa
Chacel, Nausicaa Marbe, Barber van de Pol, Lisa de Rooy, Petra
Smulders, Alfonsina Storni, Edel Verzijl, Wik van Vuren, M. van der Zee.

Losse nummers zijn te bestellen door overschrijving van f 18,20 [f 15,—+ f 3,20 verzendkosten] onder
vermelding van het gewenste nummer. Betaling op postgiro 3786410 t.n.v. de Stichting Lust & Gratie,
Amsterdam, m.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.

INGEZONDEN MEDEDELING

UITGEVERIJ VASSALLUCCI:

Lisa de Rooy

In de ogen van mijn broer

Hosni Ezzet, een Egyptisch zakenman die al twintig jaar in Nederland woont,
keert voor het eerst weer terug naar zijn geboortedorp wanneer zijn moeder
hem schrijft dat zijn nichtje Nawal is overleden. Tijdens zijn zoektocht naar de
waarheid omtrent de dood van Nawal wordt Hosni geconfronteerd met zijn
eigen verleden en de redenen waarom hij al die tijd niet in Egypte is geweest.
Op de laatste avond van zijn verblijf, tijdens een dorpsfeest, dreigt hij slachtoffer te worden van een langgekoesterde wraak. Lisa de Rooy (1961) debuteert met een dramatische en rijkgeschakeerde roman over broederliefde,
familiewaarden en schuld en boete.
Zij betoont zich hiermee een bijzonder knap schrijfster met een zorgvuldige
pen en een grote overtuigingskracht.
ISBN 90 5000 104 1 /NUGI 300 /f 34,90 / verschijnt april 1999

Clark Accord

De koningin van Paramaribo

Prachtige kroniek in romanvorm over Wilhelmina Rijburg (1902-1981) alias
Maxi Linder, de prostituee die bij leven een legende werd, onder meer omdat
ze van haar royale verdiensten de studies van vele mannen bekostigde en zo
hun maatschappelijke positie hielp verbeteren. Verteld vanuit meer dan vijftien verschillende perspectieven wordt deze vrouw, die de `Zwarte Parel van
de West' werd genoemd, geportretteerd, van haar geboorte tot haar glorietijd
en haar uiteindelijke tragische levenseinde.
Op virtuoze en vaak ontroerende wijze doet Clark Accord (1961) verslag van
de opkomst en ondergang van de beroemdste prostituee van Suriname,
tegen het decor van bijna een eeuw Paramaribo.
ISBN 90 5000 093 2 / NUGI 300/646 /f 36,90 / verschijnt januari 1999

INGEZONDEN MEDEDELING

Tsruya Shalev

Liefdesleven

Ja'ara, een jonge, getrouwde vrouw, leidt een gelukkig leven met haar echtgenoot Jonathan – toch voelt zij zich sexueel aangetrokken tot de dierlijke
Ariëh, de beste vriend van haar vader, die haar meevoert in een spel van
macht en onmacht waarin de scheidslijn allengs ijler wordt en de weg terug
keer op keer wordt afgesloten. De beklemmende wijze waarop dit in kaart
wordt gebracht is op z'n zachtst gezegd schokkend te noemen. Wanneer
Ja'ara er in het verloop van de roman achter komt dat haar moeder ooit
eveneens een relatie heeft gehad met Ariëh, komt ze tot ontluisterende
inzichten. Tsruya Shalev (1959) plaatst zichzelf met

Liefdesleven — dat in

Israel werd bekroond met de Golden Book Prize – tussen Israel's bestverkopende vrouwelijke auteurs van dit moment.
ISBN 90 5000 085 1 / NUGI 301 /verschijnt maart 1999
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tijdschrift over literatuur van vrouwen

Scandinavische literatuur
• Waaraan hebben Anna, Hanna en
Johanna en Simon hun succes te
danken?
• Waarom gaan er zoveel mannen
dood in de boeken van Kim Smoge
en Unni Lindell?
En verder

• Aandacht voor de debuten van
Nederlandse schrijfsters in 1998
• Latijns-Amerikaanse thema's in de
roman van Elie Engels
• De nieuwe boeken van Manon
Uphoff, Kristen Hemmerechts, Eva
Gerlach en Inez van Dullemen
Losse nummers f 8,50; jaarabonnement (6 nrs) f 47,50.
Surplus is een uitgave van Stichting Surplus en NBLC
Uitgeverij. Verkrijgbaar in de betere boekhandel of bij
NBLC, afd. Klantenservice, Postbus 43300, 2504 AH Den
Haag, tel. 070-3090300, fax 070-3090400.

lesbisch Archief Amsterdam
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
13.00 -16.30 uur

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag
9.00-16.30 uur

Telefoonnummer:
020 6 18 58 79

Het Lesbisch Archief
Amsterdam heeft de meest
uitgebreide collectie
audio-visueel materiaal
op het gebied van lesbische
vrouwen en hun cultuur
in Nederland.

COLLECTIES
videobanden
cassettebanden
Ip's en cd's
foto s en dia's
affiches
ansichtkaarten
t-shirts

WELKOM !
Elke eerste zondag

memorabilia

van de maand

boeken en tijdschriften

om 16.00 uur

organiseert het
Lesbisch Archief
een culturele
middag!

scripties
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egodocumenten
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Lover is een uitgave van het IIAV.Te koop i n de boekhandel
f 11,50/ Bfr 195. Een abonnement (4
lostf42,50 / Mr 765
voor particulieren; f55,00 l Bfr 994 voor organisaties en f 25,00
/ .81~r460 voorstudenten. Tel: 020-6651318.
URL; http ://wwv.iiav.nl.loverned.htm1

boekwinkel & antiquariaat

VRO^^
Westermarkt 5
Postbus 3 869
1001 AR Amsterdam
020 624 50 03
Doris Hermanns

Openingstijden:
ma t/m vr 11-18 uur
za 11-17 uur

Ja,

ik wil
een abonnement op het
driemaandelijkse
literaire tijdschrift
Lust & Gratie

Ik neem een abonnement op Lust & Gratie
[jaarabonnement f 54,•] en krijg cadeau
de psychologische thriller `Sex Crimes' van
Jenefer Shute [t.w.v. f 34,90; gebonden]
Ik wacht met betaling op toezending van
de acceptgirokaart. Stuur de acceptgiro

cadeau: `Sex Crimes'

van Lust & Gratie naar:
naam
adres
postcode
plaats

Ja, ik geef Ik geef een 1/2 jaarabonnement [2 nrs]
een 1/2 jaarabonnement cadeau aan:
kado [2 nummers voor f 27,-] naam
Abonnementen worden automatisch verlengd
tenzij minstens één maand voor het ingaan van het
nieuwe jaargang schriftelijk is opgezegd

adres
postcode
plaats

Stuur de acceptgiro naar:
Deze kaart verzenden in een envelop

naam

zonder postzegel naar Lust & Gratie,

adres

Antwoordnummer 11011, 1000 PB Amsterdam

postcode
plaats
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de a v o n d zit ik in mijn k o u d e huis met e e n v e l p a p i e r

:|HHni l e e g

i s . Het p r o b l e e m i s niet v a n emotio-

n e l e , m a a r v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d . A l s het o m mijn m o e d e r t a a l
g a a t , heb i k e e n writer's b l o c k . B r i e v e n , e n die schrijf ik zelden,
k o s t e n m e a l d e g r o o t s t e m o e i t e . Mijn o o m , e e n vertaler Frans,
h a a l t e r s t a a l t j e s v e r g e r m a n i s e e r d R o e m e e n s uit e n s c a n d e e r t
z e a l s w a r e n z e dadaïstische l e u z e n . T a a l v e r n i e u w i n g !
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16 jaar Lust & Gratie
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