I

I

VW

I

V
i

m/v zoekt■m/v

4°64

www.vassallucci.nl/lust_en_gratie.html

& Gratie rechthebbenden contact op te nemen met de redactie.

BEELDMATERIAAL Lust & Gratie heeft getracht de rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Waar dit niet is gelukt, verzoekt Lust

worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de betrokken auteurs ©opyright van de artikelen berust bij de afzonderlijke auteurs

mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds ISBN 90-5000-209-9 Niets uit deze uitgave mag

schriftelijk is opgezegd UITGAVE Lust & Gratie wordt uitgegeven door Uitgeverij Vassallucci, Amsterdam. De uitgave van Lust & Gratie is mede

naam, adres en telefoonnummer. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij 66n maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode

verzendkosten] onder vermelding van het gewenste nummer. Betaling op postgiro 3786410 t.n.v. Stichting Lust & Gratie, Amsterdam, m.v.v. uw

Een abonnement [4 nummers per jaargang] kost f 54,- Bfrs 994. Losse nummers zijn te bestellen door overschrijving van f 18,20 [f 15,- + f 3,20

Bestellingen Lust & Gratie, Postbus 18199, 1001 ZB Amsterdam RETOURAANVRAGEN Uitgeverij Vassallucci, 020 623 02 70 ABONNEMENTEN

Postbus 18199, 1001 ZB Amsterdam BIJDRAGEN In tweevoud naar het secretariaat, met insluiting van voldoende retourporto DISTRIBUTIE

ma, Annet Planten, Saskia Wieringa ONTWERP Annelies Ft-dike, Amsterdam DRUK Drukkerij Haasbeek, Alphen aan de Rijn REDACTIEADRES

Hermsen, Lidy van Marissing, Xandra Schutte, Desiree Schyns ERE-BESTUURSLID Maaike Meijer BESTUUR Ineke van Mourik, Pamela Pattyna-

Anna Janssen, Uitgeverij Vassallucci, Weesperstraat 49-51, 1018 DN Amsterdam, 020 623 02 70 WEBSITE Michiel Niesen REDACTIERAAD Joke

van den Berg, Marleen Slob, Clementine van Wijngaarden ZAKELIJKE LEIDING Lex Spaans REDACTIE-ASSISTENTIE/ADMINISTRATIE

LUST & GRATIE Driemaandelijks literair tijdschrift, SCHRIJFSTERS VAN NU, 1999 HOOFDREDACTIE Truusje van de Kamp REDACTIE Sabine

INHOUD
MN ZOEKT MTV

PROZA
Een snoer van mensenharten
De brief die een liefdesbrief...

7 Pam Emmerik
16 Maria Barnas

lets liefs 20 Annet Schaap

37 Marieke Groen
Lidy van Marissing
De loden veer 5o Annelies Passchier
Anthon & Annissa 56 Chandra Doest
Doornroosje 65 Pauline Slot
Heterofilia tardiva 7o Sjuul Deckwitz
Kozmo en ik 89 Barbara Beckers
K. of het gevaar van fictie 92 Hanneke de Klerck
Oog 98 Mayra Verheyen
Beet 102 Hanna de Heus
De aderen van het land 113 Lisa de Rooy
Reflecteren onder nummer 118 Josien Laurier
Venusvingers 122 Hanneke Paauwe
Zwaan

Te voet verder 42

POEZIE

34 Y. Ne
49 Lidy van Marissing
79 Ida Boelhouwer
I I 1 Sjanti Mahabier
PORTFOLIO

8o Claudie de Cleen
MEDEWERK[ST]ERS

136

144 blz.

MN ZOEKT MN

De redactie en uitgeverij zijn het
eens: het vorig jaar verschenen
`Schrijfsters van nu'-nummer
(Lust & Gratie 58) verdient een
vervolg. Een nummer gevuld met
bijna alleen maar proza en poezie
is immers een goede voedingsbodem voor een traditie. Niet voor
niets is Lust & Gratie een podium
voor de koppen boven het maaiveld en het zojuist ontkiemde
talent. Aandacht dus voor hedendaagse schrijfsters, nieuwe namen
en debutanten. Allen bogen zich
over de vraag: wie zoekt nu feitelijk wie? Oftewel het vrij to interpreteren thema `m/v zoekt m/v'
dat de leidraad vormt van deze
extra uitgave van Lust & Gratie.

Pam Emmerik

EEN SNOER VAN MENSENHARTEN
Nu ben ik dood. En nu en nu en
nu ook. Mijn vlees koelt al af. De lokroep van de dood heb ik mijn
hele leven gehoord. Eerst was het sterven van anderen me genoeg,
met plezier zat ik aan hun bed, staarde in asgrauwe gezichten naar een
inzicht dat daar, zo vermoedde ik jeugdig hoopvol, spoedig zou verschijnen. Niet alleen aan hen natuurlijk, ook aan mij. Ik bevochtigde
dienstbaar gebarsten lippen, veegde prut uit mondhoeken en kazend
zweet van voorhoofden, schudde kussens op en leegde po's waarin
het bezinksel van de urine als droesem op de bodem van een fles achterbleef als je ze niet onder de kraan naspoelde. De spettertjes die van
de po afketsten op mijn gezicht, mijn armen, deden me in het begin
kokhalzen, maar het wende. Alles went uiteindelijk. Het gereutel van
stervenden was spoedig vertrouwder dan de geluiden thuis. Er ging
rust uit van die bijna roerloze gestalten, hun wazige oogopslag waaraan de morfine niet vreemd was. Overleden ze in mijn aanwezigheid,
dan stal ik de resterende pijnstillers voordat ik iemand ging waarschuwen. Bij hen die talmden, hun vertrek almaar uitstelden, de leuteraars, angsthazen, onverbeterlijke stijfkoppen, stal ik met veilige
tussenpozen een enkel tablet of poeder, gevouwen in dun wit knisperend papier.
Een keer werd ik daarbij door zo'n halflijk betrapt. Ik zag de woede in
haar halflijkgesloten ogen opglinsteren. Ze murmelde een verwensing, God zou me komen halen, of de duivel natuurlijk, ik schonk
haar mijn liefste glimlach – vijgenstroop – haalde het tablet uit mijn
broekzak, loste het op in een glas water en bracht het naar haar lippen. Ze hield ze stijf opeengeperst. Ik drong aan, bleef haar bestoken
met mijn glimlach, het zonnigste wapen dat ik bezat. Ze hield haar
mond dicht, het water liep tangs haar kin in haar hals, waar het medicijn opdroogde tot een kruimelige witte korst. Toen de wijkverpleegster een uur later binnenkwam trachtte ze haar met opgewonden
kreetjes en ongecontroleerde kinbewegingen to attenderen op wat ik
had misdaan. De zuster, een forse vrouw met diepe porien in haar ge-

zicht, begreep haar verkeerd. Ze schonk me een groot glas limonade
in en zei hoe lief het van me was om dagelijks bij mijn zieke buurvrouw op bezoek te komen. `Niet waar, mevrouw Van Gelderen?'
voegde ze eraan toe terwijl ze de oude vrouw omkeerde. Dat was om
doorliggen te voorkomen. Bij doorliggen duwden je botten je vlees
door je huid naar buiten. De vulling wil niet altijd in het vel blijven
zitten.
De meeste volwassenen die ik ontmoette vonden het prijzenswaardig
dat ik, zodra iemand in mijn omgeving ernstig ziek werd, aanbood
om op visite te komen. Ze zeiden dat andere kinderen een voorbeeld
aan mij konden nemen, streken over mijn haar, geven me koekjes en
limonade en vaak mocht ik na het overlijden iets uit de nalatenschap
kiezen. Meestal koos ik een of ander prul dat op de vensterbank stond
te verstoffen, zodat ze weer mijn bescheidenheid prezen. De waarheid was dat die voorwerpen me volstrekt onverschillig lieten. Het
sterven, daar kwam ik voor. En dat was steeds opnieuw een grote
teleurstelling. Niets wensten de stervenden weg te geven van het geheim dat hen aan het besluipen was. Gulzige tijger of kaken van de
haai, er waren erbij die de nadering van het beest onverschillig liet.
Maar vaker toonden ze paniek, berouw, ontzetting. Irritatie soms,
tegenover de meer-levenden. Als ze hun decorum volledig lieten zakken werd ik weggestuurd. Een oud-onderwijzeres, scherp en puntig
als een breinaald, bij wie door het craquele van het fatsoen heen een
golf smerige woorden opborrelde, schold met de uiterste krachtsinspanning van een dementerende skeletgodin haar verbijsterde zonen
uit, de schoondochters wendden het gelaat gegeneerd af: `Stomme
apenlullen, sloofneukers, kwallenbeffers, steek je neus in het hol van
die slijmteven van je.' Dit keer vergat iedereen me weg te sturen, zo
verbijsterd waren ze. `Moeder, moeder toch,' jammerden de mannen
duoverbijsterd. Maar keurigheid is slechts zelden onbevlekt en moedertoch antwoordde met een nieuwe scheldvloed. Mij interesseerden
8 obsceniteiten niet. Het was het sterven zelfwaar ik voor kwam.
Voor sommigen was de flood mild en gemakkelijk, een bad in ezelinnenmelk. Anderen vochten voor wat ze waard waren geweest. Die

laatsten hadden mijn voorkeur. Ze bogen niet voor de dood, ze gaven
pas op als de laatste cel in hun lichaam was ontploft. Sterven als een
Chinese honderdduizendklapper, was wat ze deden. Hoewel hun
strijd onsmakelijk kon zijn en lang kon duren, genoot ik ervan. Ik bestudeerde alle verschijnselen die zich voordeden met ijver en hartstocht. Als iemand het 's nachts opgafvoelde ik me bestolen.
Een enkele keer vond de familie het laatste moment te intiem om met
buitenstaanders te delen, maar de meeste stervenden die ik bezocht
waren eenzame oudere dames. Op straat hield ik ze scherp in de
gaten. Wanneer ze hun boodschappenkarretje nauwelijks meer konden voorttrekken of hun tuin verwaarloosden maakte ik een praatje
met ze, bood aan om een klusje voor ze te doen. Ik snoeide hun rozen,
maaide het gras, verdroeg eindeloze verhalen over vroeger en bekeek
foto na foto van sproetige blonde kleinkinderen in Australia die daar
in de felle zon naar huidkanker solliciteerden. Ik at hun oma's pudding met vellen, hing vetbollen neer voor de vogels, haalde koffiemelk en postte brieven (meestal wel). Ik kweekte goodwill. Dingen
waar ik bijzonder alert op was: als ze gevallen waren en iets gebroken
hadden, een rib, hand of heup. Het overlijden van een huisdier was
ook zo'n signaal dat het sneller bergafwaarts zou gaan.
Overleefden huisdieren hun bazin, dan lieten de nabestaanden ze

barmhartig inslapen. Niemand had trek in zo'n klein oud kwijlend
monster dat overal in huis druppeltjes urine verloor, hoezeer `mamsie' ook op z'n reebruine oogjes gesteld was geweest. Indien mamsie
echter de tegenwoordigheid van geest had gehad om Tippy ofJojo in
haar testament te gedenken, was er altijd wel een familielid dat het
vergrijsde gedrochtje als een levende spaarpot in zijn gezin opnam.
Mijn geduld, het mededogen met mijn oude ontvlezende vriendinnen kende geen grenzen. In ruil daarvoor ontving ik dankbaarheid,
zakdoekjes doordrenkt van zoetig parfum en geborduurd met monogrammen die de mijne niet waren, kleingeld en meer chocolade dan
een tenger kind kon verstouwen. Misselijk vroeg ik me of waarom
stervenden zelden hartigheden cadeau kregen. Niemand kwam bij

een ernstig zieke op bezoek met worst, kaas of olijven. Blijkbaar was
doodgaan zelf al pittig genoeg.
Doodgaan, sterven, overlijden, het loodje leggen, het hoekje omgaan, de pijp aan Maarten geven – termen en uitdrukkingen te over.
Toch leek de meeste belangstelling niet uit te gaan naar de dood zelf,
maar naar wat er daarna zou kunnen gebeuren. Mij bevreemdde dat.
Ms de lucht uit de pop geweken was loste mijn interesse ook op. Ik
ging nooit naar begrafenissen. Wel liep ik dagenlang met een somber
gezicht rond. Er waren mensen die dat voor gevoeligheid aanzagen,
rouw zelfs. Dat betekende nog meer snoep en een steeds vetter wordend spaarvarken. Kieffe restanten van een mislukte onderneming,
zo zag ik dat.
Een keer zou het anders verlopen. Zachter.
Frances en ik waren aan het hinkelen geweest. We hadden een te
groot speelveld getekend zodat we halsbrekende toeren moesten uithalen om een beurt uit te kunnen spelen. Elke overtreding of misstap
was aanleiding voor felle discussies. Om mijn argumenten kracht bij
te zetten stompte ik Frances in haar maag. Zij schopte tegen mijn
scheenbeen. Ik mikte een klodder spuug op haar T-shirt. Ze pakte een
hand modeler en kwakte die tegen mijn hoofd. Ik spuugde weer. Zij
spuugde terug. Ik wierp me op haar. Ze gaf zich niet over, kneep me,
beet me, we worstelden. Ik trok keihard aan haar haar en wrong me
los. We schreeuwden klootzak klootzak kutwijf stinktrut tegen elkaar. Uit een huis aan de overzijde van de straat kwam een vrouw. Ik
vermoedde dat ze ons kwam berispen over ons gedrag, maar ze vroeg
vriendelijk of we thee wilden komen drinken. Haar dochtertje Maj
was niet lekker, zei ze, en zou het fijn vinden om leeftijdgenootjes te
zien. Bij `leeftijdgenootjes' moesten Frances en ik allebei giechelen.
De vrouw glimlachte niet-begrijpend mee. We durfden niet te weigeren. De vrouw ging ons voor. `Misschien is die dochter wel een
1 o mongool,' fluisterde ik in Frances' oor.
Dat was niet zo. In een groot ziekenhuisbed dat in een serre aan de
achterkant van het huis stond lag een meisje. Een klein inbleek kaal

mager meisje. Ze had een verrassend diepe stem met kleine trillingen
erin, alsof iemand zijn basgitaar stemde terwijl zij praatte. Na ongeveer een half uur zei Frances met een blik op mij dat we naar huis
moesten. Ik besloot haar te negeren, maar de vrouw antwoordde dat
Maj moest gaan rusten. Maj zelf had haar ogen al gesloten. Het late
zonlicht maakte haar huid doorschijnend, als je heel goed keek kon je
Majs organen misschien zien ronddobberen in dat flinterdunne omhulsel. De vrouw liet ons uit. Bij de deur vroeg ze of we nog eens
terugkwamen. aeken maar,' antwoordde ik opgetogen. Het kwam
me op een nieuwe vuile blik van Frances te staan.
In Maj, lieve kleine lichtdoorschijnende Maj, mijn elfjetwaalfje,
balancerend op de rand van het bestaan, had ik mijn ideale studieobject gevonden. Elke dag ging ik bij haar op bezoek, vertelde stoere
verhalen, maakte haar aan het lachen. Majs lach, steeds zwakker basgitaarspelend, deed haar moeder in de keuken huilen. Ik schonk een
kopje thee voor haar in, we praatten over Majs kansen om beter te
worden. "je kunt nooit weten,' zei ik en gaf een klopje op haar rug.
Met gezwollen ogen keek ze me dankbaar aan.
Toen Maj voor een onderzoek opgenomen moest worden in het ziekenhuis haalde haar moeder me elke dag met de auto van school om
bij haar op bezoek te gaan.
Het was een belevenis. Maj lag op een zaaltje met kinderen van wie de
artsen niet precies wisten wat ze mankeerden. Naast haar, aan de ene
kant, lag Anja. Haar buik was opgezwollen als een ballon, ze kon niet
op haar buik slapen, wel op haar zij. Ze kreeg zelden bezoek, haar
ouders woonden ver weg, ergens in Zuid-Limburg. Ze hadden een
groentezaak en je kon aan de piramide van fruit naast Anja's bed zien
dat ze op bezoek waren geweest. Thuis maakte ik in mijn dagboek
tientallen schetsen van objecten die zich mogelijk in Anja's buik verg
..cc
scholen hielden. Ik maakte een korte heftige ufo-periode door.
Aan de andere kant lag Gijsje. Zijn haar was grijs. Hij was pas zes, 1 1
maar zag eruit als een oud mannetje. Een miniatuurkoboldje.
`Zal ik je een mop vertellen?' vroeg hij de eerste keer dat ik bij Maj op
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bezoek kwam, zijn gerimpelde gezichtje tussen de spijlen van zijn bed
gestoken. 'Het is wit en het zit in een boom...' Voordat ik iets kon
zeggen gilde hij al uit dat het een nest yoghurt was. Maj zei dat hij die
mop de hele tijd vertelde, hij had hem haar zeker vijf keer verteld, ze
haalde er met de ouderdom van haar elf jaren de schouders over op.
Elke keer dat we op bezoek kwamen leek Maj meer gekrompen. Ze
lustte het ziekenhuisvoedsel niet. Alles werd gepureerd. Ze kreeg gepureerde groente, gepureerde aardappels en grijsuitziend gemalen
vlees voorgezet. Het eten bleef onaangeroerd op haar nachtkastje
staan tot het ijskoud was. We brachten chocolade voor haar mee,
broodjes ham, appeltaart, maar ook daar at ze zelden van. Ze at niet,
sliep nauwelijks, ze was langzaam aan het verdwijnen, maar lachend
vertelde ze dat ze 's nachts de ballonnen die een cadeautje van mij
waren geweest, had opgeblazen. Ze had ze onder haar dekens opgestapeld tot er een berg was ontstaan. Toen belde ze om de nachtzuster, kermend: `luster, zuster, mijn buik!' De nachtzuster, een strenge
Indische, kon er niet om lachen. Voor straf kreeg Maj een week lang
haar fijngemalen toetje niet.
Om haar op te vrolijken stuurde ik haar ansichten met apen erop. Je
had in die tijd een verbazingwekkende keuze aan ansichten met apen
erop. Ze bestuurden een driewieler, lazen een boek aan een lessenaar,
vierden feest met drank en sigaretten en feesthoedjes, maakten een
abstract schilderij of poseerden trots met hengel en een zojuist gevangen vis. Alle apen waren aangekleed om een komisch effect te
bereiken. Apen zonder kleren waren blijkbaar niet grappig genoeg,
pas als ze op mensen leken werd het geestig. Wij lachten apen uit die
ons nadeden. Het leek erop dat we zonder het te willen beseffen onszelf uitlachten.
Maj kwam zieker uit het ziekenhuis dan ze erin was gegaan. 's Ochtends hadden we het huffs versierd, haar moeder had taart gebakken
en ik had een bord geschilderd met WELKOM THUIS en ook nog een
piratenvlag met een doodskop en gekruiste beenderen, wat Majs
moeder bedenkelijk deed kijken, maar ze zei er niets van. Samen versierden we de serre en het bed met slingers.

Maj zat in een rolstoel bij de uitgang van het ziekenhuis op ons te
wachten. Zonder zich in te hoeven spannen tilde haar moeder haar
op en legde haar op de achterbank van de auto, ik schikte een deken
over haar heen. Ze glimlachte tegen me. Als haar moeder erbij was
zeiden we niet veel, alsof we een overeenkomst hadden gesloten die
in gezelschap van anderen alleen bekrachtigd hoefde te worden door
een knipoog, een lachje, een raar gezicht te trekken.
Nu, jaren later, vermoeid, dood, badkamervloer, is het moeilijk de
exacte inhoud van de gesprekken die we voerden terug te halen. Gesprekken tussen mensen, van welke leeftijd dan ook, kunnen verder
reiken, ijler zijn dan de meeste conversaties doen vermoeden.
Op zomaar een nacht stierf Maj. De dag erop duurde het langer dan
gewoonlijk voor Majs moeder de voordeur opendeed. Ze nam me mee
naar de huiskamer. In de serre was de luxaflex neergelaten. We zwegen. Na een poosje vroeg ze of ik Maj nog wilde zien. Maar Majs lichaam was een visloze zee geworden. Ik schudde mijn hoofd en liep
de kamer uit, de gang door, trok de voordeur met een klap achter me
dicht. Ik ben niet naar de begrafenis gegaan, ik zag mijn nederlaag
dapper onder ogen. Majs moeder begreep het niet, ze zag het als verraad. Een week later wachtte ze me op toen ik uit school kwam. Bewegingloos bleefik staan tot ze klaar was met schelden. Daarna stapte ze
huilend in haar auto en reed weg. Ik voelde geen spijt of schaamte.
Iedereen heeft immers een snoer van mensenharten om zijn hals hangen.
Toen ik een paar maanden later langs hun huffs fietste zag ik dat de
luiken gesloten waren en het gras hoog opgeschoten was, er bloeiden
allerlei bloemen in, paardebloemen en boterbloemen, klaprozen en
witte bloemen waarvan ik de naam niet kende. Midden in het grasveld stond een groot bord. Van de weg afkon ik de serre niet zien.
Ik zag mijn nederlaag volledig onder ogen. Ergens moest een zwakke
plek in mijn methode zitten, want noch het microscopisch bestuderen van bejaarden, noch de persoonlijke benadering van Maj had enig 13
resultaat opgeleverd. Maar wat was die zwakke plek? Als ik niet naar
school moest zat ik op mijn kamer en las mijn aantekeningen na. Op
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een avond, het piekeren moe, besloot ik mijn kast op te ruimen. Weggestopt op de onderste plank vond ik een plastic tasje gewikkeld in
een oude zijden sjaal van mijn oma. In het tasje zaten de pijnstillers
die ik in de loop der tijd had verzameld. Ik telde ze na en kreeg een
prima idee.
Dat was toen, lang genoeg geleden. Je bent er geweest, Isabeldarling.
Nu en nu. En nu ook. Alle kleintjes ingeruild voor een groot Nu op
de badkamervloer. Je eigen dood is een nieuwe, onverdraaglijke, toch
zoete, niet te evenaren dood. Hier lig ik dan eindelijk, celverdoofd,
anusstulpend, zonder mondvoorraad, kleding, wapens of keramische
krijgers. Wel heb ik uit voorzorg een munt onder mijn tong gelegd.
Klinken mijn woorden niet kostbaar?
Ik wil een dood die uit schoongemaakte witte botten bestaat. Mijn
karkas afgekloven door gieren het rottende vlees een delicatesse.
Moet vlees niet altijd besterven? Rotting is lust is leven is de dood uitdagen op het puntje van je tong. Ook de doden willen van het leven
genieten. In Mexico werden eind negentiende eeuw spotprenten gemaakt waarin alle figuren uitgebeeld werden door skeletten. Je ziet ze
Jansen, neuken, sigaren roken, hun ondergeschikten vernederen.
Van de indiaan Posada, de beroemdste maker van deze populaire gravures, is slechts bekend dat hij corpulent was en graag een vest, bolhoed en zakhorloge droeg. In 1 9 1 3 , op eenenzestigjarige leeftijd,
stierf hij kerkratarm aan de gevolgen van een blindedarmontsteking.
Dat zijn de uitgeklede feiten. Op zijn begrafenis waren slechts Brie
vrienden aanwezig, van wie er twee, beweert men, niet konden lezen.
Maar, vraag ik je, wat valt er te lezen op een begrafenis?
Kostbare woorden heb ik in overvloed, maar geen hartslag meer,
geen ademhaling meer, geen bloedcirculatie meer, geen zenuwwerking, geen celstofwisseling. Slechts haargroei, nagelgroei, uitdrijvende darmbewegingen, zwemmerseczeem. Liggend op de badkaI 4 mervloer, toen en nu versmolten tot een taaie klomp, terwijl naast me
een doodsengel met vierduizend vleugels en vier opgeluchte gezichten zijn urine goudgeel in de we laat spetteren. Mij bespat, me met de

punt van zijn laars opzij duwt, als straatvuil. Ten lichaam is mens en
ding tegelijk en het is maar waar je de nadruk op wenst te leggen,' zegt
hij honend terwijl hij zijn gulp dichtritst. Het zal niet lang meer
Buren voor ik naar schors en hars, afgevallen bladeren en verteerde
varenresten ruik.
Restverwerking.
Uitgeklede feiten.
Compost.
Ms ze me onder een boom begraven. Ms ze me tenminste onder een
boom begraven. Feit is alvast dat ik hier afgekoeld, boomloos, pikvrij
en voldaan lig. Een badkamer is de ideale plek om zelfmoord te plegen. Donker en rustig en voor de nabestaanden makkelijker afneembaar dan het tapijt in de huiskamer.
De lokroep van de dood heb ik mijn hele leven gehoord. Eerst was het
sterven van oude mensen me genoeg. Toen kwam Maj. Lieve kleine
lichtdoorschijnende Maj, naar wier dood ik ongegeneerd uitkeek.
Hart aan mijn snoer. Nooit meer heb ik met iemand zo hartstochtelijk over sterven gesproken. Hart aan mijn snoer? Later, ouder, wijzer, later in elk geval, besefte ik dat Majs moeder het verkeerd heeft
gezien, dat ik Maj niet heb verraden, dat ik de enige ben geweest met
wie ze over Naar naderende dood heeft kunnen praten. Daarna heb ik
geprobeerd mijn oma te vermoorden en nu ben ik zelf dood. Een dik
vet ongeremd NU op de spiegelende vloer van de badkamer. En NU
en NU en NU ook. In de verte boor ik Maj zachtjes het liedje zingen
dat ze altijd voor me zong:
Laat je hart dichterbij komen
Je kwelt me
Je schenkt me de dood
Ik ga weg, zulje nog eenmaal om me huilen?
In werkelijkheid waren we vrienden
Ik moet er vandoor
Ik moet
vandoor.
er.

Maria Barnas

DE BRIEF DIE EEN LIEFDESBRIEF MOEST ZIJN
LIEFSTE, Soms moet je de dingen laten
staan als woorden. Maar er is informatie, als een vos in een kippenhok, in mijn gedachten.
Afstand, afstandiger, afstandigst. Ik vraag me of waar de afstanden en
omstandigheden in mijn hoofd afhankelijk van zijn. Het is een vlak
land, een Hollands land met moestuinen, rijtjeshuizen, flats, bruine
steden van baksteen. Rechte wegen. De bomen in strenge rijen en op
gelijke afstand van elkaar. Kort gras, aardappels, modeler, mest,
strontvliegen, pissebedden, padden, geborstelde oude honden en een
blauwe reiger, waarboven de wolken zich verdringen als dagen waarin te weinig tijd is. Waar een warme witte middaglucht het zeewater
donkerbruin kleurt en grijs fonteinwater in een stall de beeltenis
draagt van een bleek hoofd van een jonge vrouw. De vrouw vindt het
moeilijk te geloven dat ze bestaat. Soms is het koud in het hoofd van
de vrouw. Wanneer het ochtend wordt bijvoorbeeld, en de lucht tintelt, zich spant, omdat er dingen moeten gebeuren. Dingen?
Ik ben de vrouw en ik probeer me de dingen zo zuiver mogelijk te
herinneren. Maar tussen herinneringen staan obstakels, als angsten
en gebeurtenissen, groot en onvermijdelijk. En ernaast staat als mogelijkheid een man. Hij is een lange, jonge man. Ik kan zijn gezicht
niet zien. Hij lijkt niet op jou. Hij beweegt zich bijna niet. De jonge
man zou Marnix kunnen zijn, of iemand die ik nog niet heb ontmoet,
van wie ik vijf kinderen zou willen.
Ik ben een reiger, verstrikt in de linten van een meidanspaal. De
meisjes die elk met een vaste hand het uiteinde van een lint omklemmen, zijn vergeten in welke patronen ze moeten dansen, of het
interesseert ze niet meer. Ik raak steeds verder geknoopt in de linten
en mijn loopcirkel om de paal wordt kleiner met elke pas die ik zet om
mezelflos te rukken. Ik weet dat ik mezelf zal doen stikken in de bont1 6 gekleurde linten als ik niet ophoud met lopen. Zwaar, traag en log.
Maar ik wil niet dat de meisjes me oppakken, me kaalplukken om hun
vlechten te tooien met mien veren.

Laat me met rust.

Ik verlang ernaar aan het water te staan, op een poot. Licht en zo stil
dat ik er haast niet ben. Ik doe alsof ik op een vis let die net onder het
wateroppervlak tegen de stroom in zwemt. Maar ik kijk rustig voor
me uit, oefen mezelf in het er haast niet zijn.
De linten waar de meisjes mee dansen zijn gebeurtenissen, de sprongen van de meisjes zijn de mogelijke wendingen die aan de gebeurtenissen gegeven kunnen worden. De hijgende meisjes zijn betekenissen die staan te springen om zich te hechten aan de dingen.
Laat de dingen met rust.

Een meisje hangt met vier punaises een poster boven haar bed van
een man met gladgekamde haren. Ze geeft hem elke nacht voor het
slapen gaan een zoen op zijn wang. Ze vraagt zich of hoe deze man
aanbeden moet worden. Ze bedenkt zo veel manieren dat ze bijna
vergeet hoe de man eruitziet. Ze zoent de man op zijn mond.
De meisjes dansen steeds wanordelijker en maken het mij onmogelijk een overzicht te krijgen. Zijn ze mij vergeten? Weten ze niet
meer hoe ik eruitzie?
Voel je me trillen als je me vasthoudt? Misschien houd je me te lang
vast. Of ben ik niet in staat om lief te hebben. Er is een stilte in mijn
hoofd gedaald. Als sneeuw. IJskoud en geweldig. Ik zou het ook
woede kunnen noemen, of minachting. In dit wit, zo licht dat het de
lucht zou kunnen zijn, is de wereld overzichtelijk: er zijn vrienden en
er zijn verraders. Ze staan tegenover elkaar op een groen drassig veld.
Iemand houdt een rode vlag vast op een stok. De vlag wappert langzaam en zwaar. De vrienden en de verraders kijken naar elkaar. Moet
er gevochten worden? Niemand durft de eerste stap te zetten. Ze
blijven staan, net zo lang tot de vlag ophoudt met wapperen. De
voorstelling vervaagt.

g'
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Mijn voorstellingsvermogen is een tekening, gemaakt door een on- 17
vaste hand, of met een ongeduldig oog, angstig voor de ruimte die LI.
i
bestaat buiten mijn denkvermogen.
7,
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Er is een rood lint in mijn handen. Er is een hart in mij en er is liefde.
Die liefde is niet een hart. Maar dit moet een liefdesbrief worden.
Een brief waarin duidelijk wordt dat er liefde is in mij. Voor jou, in
het bijzonder.
Mijn handschrift is veranderd sinds mijn knokkels zijn gehecht met
draad, dun en inktzwart, als de letters van een fijnschrijver. Ilc kijk of
en toe onder de pleister om to zien hoe de weke huid trekt aan de
draad als ik van mijn hand een vuist maak. Wanneer mensen vragen
hoe ik aan mijn gezwollen hand kom, zeg ik dat ik ergens tegenaan
ben gebotst, dat ik niet meer weet waartegen.
`Luister,' zeg ik.
Jij schreeuwt: Wie is Marnix?'
Je bent onaantrekkelijk wanneer je schreeuwt.
Marnix heeft een diepe stem, hij spreekt woorden zorgvuldig uit. Hij
stampvoet niet wanneer hij kwaad is, er komt geen speeksel uit zijn
mond als hij veel woorden tegelijk zegt. Marnix is ervan overtuigd dat
de wereld zo scherp mogelijk bekeken moet worden. Hij kijkt en
schrijft de Bingen op. Bekijkt en beschrijft. Marnix wandelt elke dag
een rondje door het park, bestelt een glas water in een blauw theehuis. Hij zit op een stoel en ziet een hond rennen. Hij vergelijkt het
doorzichtige water met de bleekheid van de lucht, de kleur van zijn
hand. Er valt een takje op zijn tafel. Hij schrijft een gedicht over een
hond die een kuil graaft in de aarde – dat eigenlijk over zijn moeder
gaat.
Hij schrijft boven het gedicht: `Voor Ellen'. Het gedicht zal geplaatst
worden in een tijdschrift dat gemaakt wordt van duur papier. Marnix
kent geen vrouw die Ellen heet.
Het maakt me rustig dat Marnix naar de wereld kijkt wanneer ik niet
goed oplet.
Marnix zou nooit mijn dagboeken lezen.
Laat mijn woorden met rust.

18 Ik zie de meisjes Jansen met de betekenissen. Ze schaterlachen als
ontevreden vrouwen en jij vraagt me waarom ik niet iets zeg. Nooit
iets, zeg je. Langzaam, als een boot die, door een gat niet groter dan

het topje van een pink, volloopt met water, wordt mijn hoofd aan de
binnenkant koud. Net zo koud als daar waar een wolkje uit een mond
verschijnt op het moment dat er hardop gesproken wordt. Een wit
plat wolkje. Wanneer ik iets hardop zeg hangt er een steeltje aan, in
de richting van mijn hoofd. Wanneer ik iets denk, staan er witte stippen, in een baan naar mijn hoofd gebogen. Tekstwolken. Spierwitte,
aan een strakblauwe hemel.
In de wolken staat genoteerd waar mijn hoofd zich tot nu toe over
heeft gebogen. Tijd, ruimte, en een andere dimensie, in wat ik interpreteerde, wat ik verliet om een reden, wat ik afstootte, waar ik aan
gewend raakte omdat ik leerde liefhebben. Wat ik kwijtraakte.
Ile ben mijn tong verloren.
Met liefs,
M.
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Hij blijft zachtjes praten, gaat
niet schreeuwen. 'Nee,' zegt hij. 'Nee, we gaan niet. Vandaag niet
naar het park.'
Park! Park!, blaft Wanda. Haar poten schrapen over de stoeptegels
als hij een ruk aan de riem geeft. Wel park! Hij voelt haar trekken aan
zijn arm. Maar het park is tien minuten lopen, plus terug, dat is twintig. Plus nog minstens tien om haar weer bij zich te roepen als de riem
eenmaal los is. Geen denken aan. Om twee uur moet de winkel weer
open en hij moet de nutsen nog uitpakken. Ze kan best een keertje in
de goot. `Niet vandaag,' zegt hij nog eens. `Morgen gaan we, zondag.
Met de tram naar mama en de hele middag naar het park.'
Mama, verstaat Wanda. Park. Ze zet zich schrap en jankt, diep vanuit
haar keel. Haar nagels hebben houvast gevonden in de groeven tussen de tegels. Ze staat met haar kop in de richting van het park, haar
achterwerk naar hem toegekeerd, de staart omhoog. Hij wendt zijn
hoofd of en trekt harder. 'Korn, Wanda. Kom mee nou.'
Achter zich hoort hij voetstappen. Ze komen klikkend en huppelend
dichterbij. Het dringt tot hem door hoe mal hij erbij moet staan,
wijdbeens als een passer staat hij aan de hond te trekken, de riem strak
tussen hen in. Snel doet hij een stap naar voren, probeert te ontspannen, gewoon leuk te staan. Even komt de riem losser te hangen.
Wanda voelt het en vliegt naar voren. Wel park! Met een ruk trekt ze
hem uit zijn evenwicht en hij valt.
Hij ziet de stoep dichterbij komen. Ik val langzaam, denkt hij nog, als
in een herhaling bij Studio Sport, en: kom, straks krabbel ik op of er
niks aan de hand is. Maar zijn hoofd draait opzij en vlak voor het de
grond raakt ziet hij dat zij het is, met haar groen-roze strik en haar
jasje met bont Tangs de rand, dat zij het is die er aan kwam lopen en die
hem nu ziet vallen, met armen en benen ziet maaien en hij kan zich
nog net beginnen te schamen voordat hij voelt hoe de riem uit zijn
hand slipt en zijn hoofd op de stoeptegels smakt.
Als hij weer kan kijken ziet hij haar ogen boven zich, groot, starend

naar zijn gezicht. Hij voelt nog geen pijn. Hij veegt met een hand
langs zijn slaap. Nat en rood komt hij terug. Bloed, denkt hij. Alles
met bloed is heel erg.
`Hemel,' zegt hij schor. Langzaam tilt hij zijn hoofd op. Het meisje
wordt even vlekkerig, vaag. Op zijn netvlies Jansen zwarte ballen en
sterren. Hij raapt zijn bril van de grond en gaat wankelend staan. Opeens steekt hij weer boven haar uit, kan hij de scheiding zien in haar
haren, en voor hij lets antlers kan denken, aan Wanda, aan pleisters,
de winkel, hoe laat het al is, verlangt hij opeens dat niet hij was gevallen maar zij, dat zij op de tegels gesmakt was en o, dat hij haar nu kon
troosten. Hij zou daar zo goed in zijn: eerst haar jasje uit, zodat er
geen vlekken op kwamen, haar wang zachtjes aanraken. Meisje toch,
fluisteren. Stil maar.
' Stil maar, hoor,' zegt hij.
Het meisje zegt niets, kijkt hem alleen maar aan, haar hoofd in haar
nekje. Ze heeft zilveren lieveheersbeestjes in haar oren.
`Het is niet heel erg, het lijkt eh... misschien.' Hij wil er niet eng uitzien, hij veegt snel wat bloed uit zijn oog.
`Mijn moeder heeft EHBO, ' zegt ze. 'Die kan er wat opdoen.' Dan
wijst ze. 'Die hond is daarheen.'
Die hond! Opeens kan hij niet meer goed staan en voelt hij de pijn
door zijn hoofd schieten. Hij wankelt. Iemand moet hem helpen, zij,
of haar moeder die EHBO heeft, iemand moet hem verbinden en thee
voor hem zetten. Hij steekt een hand naar haar uit. Of ze die even wil
vasthouden. En later kunnen ze naar het park gaan om Wanda te roepen, het meisje en hij, als de zon laag staat en het geluid ver draagt
tussen de bomen. Zijn knokkels zijn geschaafd en doen pijn. Alles
doet opeens pijn.
`Ik moet naar school,' zegt ze. Ze draait zich om op haar glimmende
schoentj es. `Doeg.'
N
Voor hij het weet is ze verdergelopen, hij hoort haar voetstappen Lc
wegklikken. Hij laat zich bibberig door zijn knieen zakken en gaat op 21
de stoeprand zetten. Zijn hoofd bonst als hij het draait om haar na te
kij ken .
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Was jij weg, stouterd? Was jij dan zomaar weggegaan? Op avontuur? Was jij dat?' De hand van zijn moeder woelt tussen de plooien
in de nek van de bond op haar schoot. `Ach nou toch.'
Ze zitten op het bankje voor het tehuis waar zijn moeder al twee
maanden woont, met dassen om tegen de koude wind. Wanda glijdt
telkens krabbelend van de magere knieen. Het is of zijn moeder kleiner is geworden sinds ze hier is. Ze lijkt wel te verdwijnen onder de
aanhankelijke massa poten en vel. Ze drukt de vochtige zwarte snuit
tegen haar wang. Toef toch.'
"a,' lacht hij. 'En mij zo omver trekken.'
Zijn moeder kijkt hem koud aan. `Ik vind het niet zo om te lachen,'
zegt ze. `Ze had wel ik weet niet wat, overreden kunnen worden, of
meegenomen. Er zijn genoeg gekken die zoiets doen.'
`Ze is toch weer terug,' mompelt hij. 'Er is toch niet echt iets gebeurd.'
`Noem het maar niks. Ze heeft wat, iets opgelopen, kou gevat. Ze is
zichzelfniet. Ik merk dat.' Ze klapt haar mond dicht en staart over het
grasveld, dat vol bruine bladeren ligt. Achter de bomen rijdt snerpend de sneltram voorbij. `Ik zit hier maar, ik kan niks doen.'
Hij had iets verzonnen voor hij hier naar toe kwam, een ander verhaal
bij de pleister op zijn slaap. Een verhaal waarin Wanda gewoon veilig
thuis bij de kachel lag, terwij1 hij van de keukentrap duikelde toen hij
de buitenboel deed.
`Dat blauwe wankele trapje mama, waar u zelf ook ooit...'
Tieg niet, Karel Maria,' had ze gezegd. Trobeer het maar niet, want
je kunt het niet.' Dat was zo, dat had hij nooit gekund, niet tegen haar.
Als zij hem aankeek, haar ogen strak uit het benige gezicht, vroeger
boven hem, nu van onderaf, was het altijd of de woorden die hij had
bedacht uit zijn hoofd wegstroomden en alles wat hij juist niet wilde
zeggen, wilde verbergen voor haar, boven kwam drijven tot zij het
kon zien.
2 De houten bank is vochtig en koud, hij voelt het door zijn jas been.
Hij trekt zijn schouders op. Het had twee uur geduurd voor Wanda
te voorschijn was gekomen, onder de struiken vandaan, grijnzend,

haar yacht vol takjes. Twee uur waarin hij tot huilens toe haar naam
had geschreeuwd en tegelijkertijd bijna blij was geweest dat ze niet
kwam, voorzichtig gehoopt had dat ze nooit meer zou komen, nooit
meer in de donkere hoek bij de kachel zou liggen met ogen die hem
overal volgden. Dat had hij niet verteld. Ook niet van het meisje. Zijn
moeder wist niets van dit meisje, een paar weken geleden was zij hem
pas opgevallen, haar donkere ogen, haar strik, tussen de andere gezichten voor de toonbank. Hij kijkt naar de flats aan de overkant, naar
de hoge witte lucht erboven. Morgen, maandag, dan zal hij haar zien.
Wandaatje, Wanda,' fluistert zijn moeder in een van de oren. `Als ik
jou niet meer had.' Ze zucht. 'En wat heb ik je nou, tweemaal per
week een uurtje, zo weinig. We moeten elkaar zo missen. En waarom
toch, wat geeft dat nou, zo'n hondje op de zaal. Iedereen wil dat toch,
iets liefs, om te aaien.'
Hij voelt op zijn knokkels de schaafwondjes bijten. Zijn handen zijn
rood en koud door de wind. Hij klemt ze tussen zijn knieen.
"Je hele leven hard gewerkt en dan dit. Merk je erg dat ze me mist?'
vraagt ze hem.
"Ja mama, ze mist u heel erg,' zegt hij braaf. Wanda piept ter illustratie en duwt haar kop harder tegen zijn moeders smalle borst. Haar
hand verfrommelt de slappe oren. `Mensen zijn eerder dieren dan
dieren zelf,' begint ze. `Dieren zouden nooit...'
`Trouwens, woensdag is het Sinterklaas, mama,' zegt hij monter
tegen de lucht.
`Sinterklaas,' spuugt zijn moeder. `Daar deden we nooit aan. Hoef ik
nu alsjeblieft ook niet?'
`Ik kan toch iets voor u meebrengen,' zegt hij. 'Fen cadeautje.'
`Als je haar maar meebrengt. Dan heb ik feest genoeg.' Ze kroelt
Wanda over haar buik. 'He boef?' Wanda jankt van genot en rolt
klauwend van haar schoot. Ze bonst op het asfalt en blijft even ver- iti
dwaasd liggen. Zijn moeder bukt zich om haar te aaien. 'Kind toch, ..cc
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meissie toch, boef, heb je je pijn gedaan?'
Hij voelt aan zijn pleister.
ii
`Heeft u een verlanglijstje, mama?' vraagt hij.
3

Thuis zet hij water op. Wanda heeft de hele weg gejankt en geprobeerd
om hem de verkeerde kant op te trekken, terug naar het tehuis. Ook nu
nog blijft ze onrustig bij de voordeur op en neer drentelen, haar poten
tikkend op het zeil. Misschien gaan ze nog een keer? Misschien, misschien? Ze kreunt en zwaait met haar kop alsofhij te zwaar is.
Hij doet het zakje vast in de pot en loopt naar beneden om uit de winkel iets lekkers te halen voor bij de thee. Het schemert al, het grijze
licht valt over de rekken met tijdschriften. Vanaf de omslagen kijken
de papieren vrouwen hem aan. Elke week zijn het anderen, maar altijd met dezelfde blik: honend en hongerig, of ze iets van hem willen.
Als hij nog aarzelt tussen een mars en een hazelnootreep, ziet hij de
mand vol cellofaanzakjes die hij donderdag heeft ingekocht. In ieder
zakje zit een breedlachende zwarte piet met zilverpapier erom, chocoladesigaretten, een kikker. Pietenverrassingspakkee staat erop.
Hij neemt er een in zijn hand.
Misschien mag ze niets aanpakken van vreemde mannen, denkt hij.
Dat leren moeders aan meisjes. Maar hij is toch niet echt een vreemde, hij ziet haar bijna elke middag, als ze iets komt kopen voor een
kwartje – zoethout of een rijtje dropmannetj es. Hij ziet haar gezichtje voor zich, hoe ze lacht, als ze lacht, hoe haar blonde haar over haar
ogen valt. Bijna wit is het, met iedere dag een andere strik er in. Hij
welt vaak met zichzelf welke het vandaag zal zijn. De groen-metroze is zijn lievelingsstrik. Die zou ze moeten dragen. Het zou wat
later op de middag moeten zijn en rustig in de winkel.
Hij zou van achter de toonbank vandaan lopen, een zakje nemen en
het haar voorhouden, zijn hand vlak bij haar gezicht. Misschien wel
zo dichtbij dat hij heel even langs haar wang zou gaan of langs haar
haren.
Het is een verrassing, zou hij zeggen. Wil je weten wat er in zit?
Ze zou knikken, ernstig, niet lachend. Hij zou langzaam achteruit
kunnen lopen naar de deur en het bordje OPEN dat daar hangt achter
2 4 zijn rug kunnen omdraaien. Terwijl hij terug zou lopen zou hij naar
haar blijven kijken. Zij naar hem. Hij slikt.
Zullen we het openmaken?

Kom maar.
Hij buigt zich over haar heen, pakt haar voorzichtig onder haar okseltjes en zet haar hoepla op de toonbank. Haar ogen zijn nu op gelijke
hoogte als de zijne, kijken hem aan van heel dichtbij. Hij zou...
`Hi,' zegt hij hardop in de lege winkel. Hij laat het zakje terug in de
mand vallen en strijkt een paar keer door zijn haar. Boven begint
Wanda tegen de fluitende ketel te blaffen. Hij draait zich om en loopt
de trap op, haastig, alsof hij ergens voor vlucht.
Hij droomt van haar, die zondagnacht. Hij staat achter de toonbank,
de winkel lijkt lang uitgerekt, de deur ver weg, de schappen onbereikbaar, de TL-lamp mijlen ver boven zijn hoofd, en als zij binnenkomt
– want natuurlijk komt zij binnen, hij had zijn hartslagen geteld van
veertig naar beneden en precies geweten dat bij nul de deur zou opengaan – staat ze zo ver bij hem vandaan dat hij zou moeten schreeuwen
om haar te bereiken.
Maar geen geluid verlaat zijn mond, hij kijkt alleen. Zo ver is ze, toch
kan hij alles haarscherp zien. Haar strik, haar jas, het randje bont erlangs. De lieveheersbeestjes in haar oren. Haar blik zoekt hij, maar
haar ogen kijken niet naar hem.
Hij wil een stap naar voren doen, het zakje in zijn hand. Hij heeft zijn
arm vol zakjes, met grijnzende pieten van zilverpapier. Het is een verrassing, zeggen alle pieten. leder zakje heeft zijn verrassing.
Haar blik zoekt hij, hij ziet de schaduw van haar wimpers op haar
wang. Wil je het niet weten, lachen alle pieten, wil je het niet openmaken? Het is voor jou.
Ze kijkt niet op. Hij ziet haar blonde haar. Zijn handen trillen.
Alles is voor jou. Als je maar. Ms je maar eerst.
Als je me aankijkt, wil hij zeggen. Hij duvet zijn stem naar boven, hapt
naar adem als een vis.
N
Iedereen wil dat toch, gillen alle pieten, iedereen wil wel iets liefs om ....cc
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een letter van banket.
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en de deur is uitgelopen, dat daar alleen nog het bordje GESLOTEN
hangt, wiebelend aan een touwtje. De zakjes met de pieten vallen giechelend uit zijn hand, hij hoort hoe ze hem uitlachen en hoe hij zelf
piept als een hond, hoe hij jankt als Wanda.
Het houdt niet op als hij zijn ogen opendoet. Het blijft zijn oren
binnenkomen, niet uit zijn eigen keel, het huilen komt van de gang.
Nagels krabbelen aan de slaapkamerdeur. Langzaam begint hij de
contouren van het raam te zien, grijs, door de donkere gordijnen
heen. Hij wrijft met een hand langs zijn ogen en luistert. Wanda jankt
heel zacht, alsof ze pijn heeft. Zo jankt ze alleen in de sneltram, als hij
haar meegetrokken heeft, weg van zijn wild wuivende moeder. Misschien ligt zij nu ook in bed, denkt hij, en mist ze Wanda. En Wanda
haar, hier op de donkere gang. Voor het eerst heeft hij medelijden
met de hond. Hij doet zijn ogen dicht, op zijn netvlies bungelt nog
steeds het bordje GESLOTEN aan een touwtje heen en weer. En ik?
denkt hij. Ik weet niet eens hoe ze heet. Dus wie moet ik dan missen?
's Ochtends jankt Wanda nog steeds. Als hij uit de slaapkamer komt,
staat ze niet, zoals antlers, hijgend op hem te wachten om hem met
haar neus in zijn knieholtes naar de keuken te duwen. Eten! Pens!
Snel! Hij loopt de kamer in en ziet haar op de stukgekauwde deken in
de hoek liggen, haar kop op haar poten, haar voorhoofd in grote rimpels. Er komen zachte geluidjes uit haar keel.
`Eten, Wanda?' zegt hij, maar ze kijkt niet op.
In de keuken schept hij grote klodders voer uit het blik. Op het etiket
danst een hond met wapperende oren door het gras. Vanochtend
kunnen ze wel naar het park, even. Het is pas bij achten, tijd genoeg.
En voor hem is het ook goed, een frisse neus. De gedachten van vannacht laten verwaaien in de gezonde buitenlucht.
`Kijk eens, mmm!' Hij zet het bordje voor haar op de grond. Wanda
ruikt er even aan, maar laat haar kop dan met een zucht weer neer26 ploffen. Ze staart langs hem heen de kamer in. Hij gaat voor haar
staan, zijn handen op zijn knieen. Ik moet haar maar aaien, denkt hij,
en iets liefs zeggen. Voorzichtig legt hij zijn hand op haar kop. Onder

de yacht voelt hij de bultige schedel. `Geen honger?' zegt hij. Toef
nou toch.'
Met een grauw hapt Wanda naar zijn hand. Hij voelt haar tanden
langs zijn pols schaven. `Af!' roept hij. `Af hoor!' Hij stapt struikelend
achteruit. Wanda heeft haar oren plat in haar nek en gromt met opgetrokken lippen.
`Ik deed niks, ik wou niks doen!' Hij duwt zijn handen in de zakken
van zijn ochtendjas. Dan niet. Dan ook niet naar het park. Hij gaat
zich scheren. Hij gaat een kop thee maken en die beneden opdrinken.
Als hij de kamer uitloopt hoort hij het grommen achter zich weer
overgaan in zachtjes janken.
Telkens als de winkelbel gaat kijkt hij naar de deur. Maar steeds is het
een ander kind dat binnenkomt en wendt hij zijn blik naar de gezichtjes vlak voor hem. 'Van wie was die gulden?'
`Van mij.'
`Met, van mij!'
`Met, je liegt het. Hij liegt het, meneer.'
Schelle stemmen hebben ze en overal handen. Hij probeert snel te
zijn als hij zich omdraait naar de planken met lolly's en trekdrop, hij
voelt hen bewegen achter zijn rug, ziet hun ogen snel wegschieten als
hij zich terugdraait. Maar nooit ziet hij precies wat ze doen. Zijn
moeder praat in zijn hoofd: je merkt toch wie jat, Karel Maria. Ik
merk het altijd, ik kijk ze maar aan en ik weet het. En zij weten dat ik
het weet. En dat ze er nooit meer inkomen hier.
Geen kind durfde te stelen toen zij hier nog achter de toonbank
stond. Maar bij hem wel. Hij raakt in de war van hun blikken, hun
ogen wijdopen, heel blauw of heel bruin.
`Echt waar, meneer, het was mijn gulden, ik heb echt betaald.'
`coed goed,' zegt hij maar en kijkt naar de deur. Geen groenroze
strik. Zij kijkt nooit zo, het meisje, met stiekeme ogen die hem uitlachen zonder te lachen. Ze glimlacht maar zelden, legt haar kwartje
altijd ernstig op de toonbank. Een van de verrassingszakjes heeft hij
vanochtend apart gelegd in een la.

Als het rustiger is, tegen half een, hoort hij dat Wanda boven nog
steeds zachtjes jankt. Hij loopt de trap even op, de deur naar beneden
open, zodat hij de winkelbel horen kan. Wanda heeft haar eten niet
aangeraakt, ze ligt op haar zij. Ms ze hem ziet trekt ze even een lip op
en gromt. Hij buigt zich over haar heen, maar probeert haar niet nog
eens te aaien.
`Ben je ziek?' vraagt hij. 'Of wat? Wil je uit, Wanda? Park? Wil je
naar mama?'
Wanda zucht.
`Mama?' probeert hij nog eens. `Uit? Tram?' Hij klopt op zijn
knieen. `Ja? Ga je mee?' Misschien haalt hij het net voor tweeen, hij
kan een briefje `zo terug' op de deur hangen. Zijn moeder zal blij zijn,
hij komt nooit zomaar op maandag.
Ze miste u zo dat ze niet meer wou eten, mama.
Ik wist het, ik wist het wel, we kunnen niet zonder elkaar. Ach boef
toch.
Of zal ze hem verwijten maken? Je had haar meteen naar de dokter
moeten brengen, ze is niet goed, dat ziet toch een kind. Ik moet jou
ook alles voorkauwen, nog steeds.
Beneden gaat de winkelbel. 'Ik kom, ik kom!' roept hij. Hij streelt
snel de lucht boven Wanda. 'Ik kom zo terug. Stil zijn, hoor.'
Woe, jankt Wanda. Ze rolt zich op haar andere zij.
Haastig draaft hij de trap af. 'II( kom hoor!' roept hij nog eens. Ms zijn
hoofd om de hoek van de deur is ziet hij haar. Ze heeft een andere
strik in, een blauwe. Hij ziet haar ogen en durft meteen niet meer te
kijken. Zijn hand pakt de deurpost en knijpt erin.
`Ik was,' zegt hij tegen haar schoenen. 'Bovenf Hij voelt zijn hart in
zijn hoofd bonzen. 'Want de hond. Jankte zo.'
`II( hoor het,' zegt een stem, maar niet de hare.
Hij kijkt. Naast haar staat een vrouw in een rode jas. Ze heeft hetzelfde witblonde haar en dezelfde donkere ogen, die hem recht in zijn ge2 8 zicht kijken. Ze is lang, even lang als hijzelf. Hij ziet dat haar hand de
capuchon met het randje bont erlangs vast heeft en ermee speelt. 'Is
hij ziek?' vraagt ze.

Hij voelt hoe hij rood wordt en langzaam steeds roder. Zijn handen
handen aan zijn armen naast hem. Het enige waar hij naar kan kijken
is de hand, de capuchon. Het enige wat hij kan denken is: ik ken haar
niet. Ik ken dat meisje niet. Ik heb nooit iets gedaan, nooit iets willen
doen.
`Die hond,' zegt de vrouw. 'Is hij ziek?'
`Ja,' brengt hij uit. `Misschien. Ik weet niet.'
`Het klinkt wel zo,' zegt ze. 'Of hij niet goed is.'
Ze kan het niet zien, het zakje in de la, zegt hij tegen zichzelf. En al
kon ze het zien, dan weet ze nog niets, natuurlijk. Het kan wel voor iedereen zijn, niet speciaal voor dit meisje, dat hij niet kent, waarvan hij
de naam niet eens weet. Hij ontspant een beetje, wil iets gaan zeggen,
hij heeft gewoon klanten, hij moet gewoon...
`Je was gevallen,' zegt zij, zegt het meisje. "le hebt een pleister.'
`0,' zegt hij. Ja.'
`Ik heb het gezien.'
`Ja,' zegt hij weer.
`0, was u dat,' zegt de vrouw. `Ze had het verteld.'
Hij voelt aan de plek waar zijn voorhoofd de stoep heeft geraakt. Het
is even stil, alleen het woewoe van Wanda klinkt van boven.
`Mag ik er zo een?' Het meisje wijst op de mand met verrassings-

zakj es.
`Nee, en dat weet je best. Altijd dat snoep,' zegt de vrouw tegen hem.
`Je kan honderd keer nee zeggen. Bent u al naar de dokter geweest?'
Hij haalt zijn hand van de pleister. 'Ach,' zegt hij. 'Nee.'
`Ik zou het maar wel doen als hij zo blijft janken.' Ze kijkt hem aan,
haar wenkbrauwen hoog. Ze is 'anger dan hij, ziet hij nu. 'Heeft u de
NRc? ' vraagt ze.
Jawel, eh...' Hij kijkt naar de schappen met vrouwen. Honderdmaal
liever hun ogen dan die hem nu zien. 'Maar die krijg ik om vijfuur pas g
0
binnen.'
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Boven jankt Wanda weer harder, met lange uithalen. 'Arm dier,' zegt 29
de vrouw. 'En u zeker altijd beneden. Dat is toch ook niks. Zo'n hond El
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is een dier voor de jacht, eigenlijk.'
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Hij wil wel iets terugzeggen, maar kan niets verzinnen. Hij kan alleen
denken: laat ze weggaan. Nu, allebei, weg. 'Anders nog?' vraagt hij.
De vrouw schudt haar hoofd. `Ik stuur Samantha om vijf uur wel
even. Kom lieverd.' Ze trekt het meisje aan haar capuchon zachtjes
mee naar de deur. 'Tot ziens.' Bij de deur draait het meisje haar hoofd
even om en kijkt hem vanonder haar haren aan. `Doeg,' zegt ze.
Hij zegt niets terug, ziet hoe de winkeldeur achter haar dichtvalt en
het bordje GESLOTEN blijft wiebelen tegen het glas. Als het stil hangt
drukt hij zijn hand tegen zijn mond. Samantha, denkt hij. Samantha.
Hij kan niet ophouden met rillen. Telkens veegt hij met zijn hand
Tangs zijn ogen, maar er blijven tranen komen. De stoeptegels worden vlekkerige strepen, hij loopt gehaast, zijn hoofd naar beneden, de
boodschappentas met Wanda als een flood gewicht aan zijn arm. Op
de heenweg naar het spreekuur was ze zo zwaar geweest dat hij haar
telkens van hand moest wisselen. Nu merkt hij er niets van.
Ten paar weken?' Hij had het bijna geschreeuwd.
`Of maanden. Of dagen.' De dierenarts was met zijn rug naar hem toe
blijven staan, zijn handen streelden zachtjes de hondensnuit. `Als ik
iets moet zeggen, een maand. Maar u kunt haar ook meteen hier
laten, dat is misschien...'
`Hier?' had hij gebibberd.
`Ze is van uw moeder, zei u?' De dokter had zich nog dieper over de
tafel gebogen. Wanda likte even proevend aan zijn vingers, haar ogen
bleven dicht. 'Is ze erg aan het dier gehecht?'
Hij steekt blind de weg over, laat zijn gedachten stoppen waar ze nu
zijn. Niet aan het gezicht van zijn moeder denken, niet aan haar stem.
Hij struikelt over een stoeprand, hervindt zijn evenwicht en loopt
door, dicht langs de huizen. Wanda is stil, haar kop bungelt over de
rand van de tas. Als hij eerst maar thuis is, met de winkeldeur dicht en
een kopje thee tegen het rillen.
3 o Hij loopt zijn eigen straat in, ziet op de deur van de winkel het witte
briefje `zo terug'. De zaak alleengelaten? Zomaar op een maandagmiddag? Weet je wat dat schelen kan?

Ja mama, maar...
Denk je wel eens aan de omzet? Denk je wel aan mij? Ik zit hier maar.
Een hersentumor? Dat kom je me zomaar vertellen, Karel Maria?
Wat heb je gedaan? Wat heb je met haar gedaan?
Hij tast in zijn jaszak naar de sleutel. Nee, het zal nog erger zijn.
Wanda, huilt zijn moeder. Boef. Wanda. Hij zal naast haar op het
bankje zitten. Onbeweeglijk, met loodzware handen. Zelfs niet huilend, omdat hij een harteloze zoon is. Hij veegt weer langs zijn ogen
en probeert het slot te vinden, maar de sleutel valt uit zijn vingers en
stuitert rinkelend over de stoep. Hij laat zich door zijn knieen zakken.
Wanda piept even schel als de tas de grond raakt. `Hou je bek,' fluistert hij. `Hou alsjeblieft je bek.' Hij tast met zijn hand over de vlekkerig grijze tegels, maar voelt de sleutel nergens.
Iemand giechelt achter hem. Hij draait zijn hoofd om en kijkt recht in
het gezicht van een kleine zwarte piet die hem staat uit te lachen, handen in de zij, een witte kraag, een gele muts, een kleine giechelende
roodgestifte mond. Even kan hij niets bedenken dan: dat was mijn
droom, misschien droom ik dit ook. Dan dringt het langzaam tot hem
door van wie de ogen zijn die naar hem kijken uit het slordig opgebrachte zwart, ziet hij de plukjes witblond haar die onder de papieren
rand vandaan komen.
"Jij valt ook steeds,' zegt Samantha.
Ze raapt de sleutel voor hem uit de Boot, en legt die in zijn hand. Langzaam gaat hij staan en pakt de tas op. Wanda piept zielig en kwijlt
druppels op de stoep. Hij steekt de sleutel in het slot en draait hem om.
Achter zich hoort hij haar praten, maar hij luistert niet naar wat ze
zegt. Zijn ogen glijden langs haar heen als ze onder zijn arm door naar
binnen loopt. SAMANHTA leest hij op haar crepepapieren muts.
`Ik mag hem de hele middag ophouden, ook onder het eten,' zegt ze.
`En vanavond. En dan hoefik pas onder de douche.'
Achter haar aan stapt hij de winkel in, bevend of hij koorts heeft.
`Maar ik moest eerst de krant halen. Waarom zit die hond in een tas?'
Hij zet Wanda voorzichtig op de toonbank. `Ze is ziek,' zegt hij en
wendt zijn hoofd af.

`Huil je?' vraagt ze. 'Kan hij niet meer lopen?'
Hij schudt zijn hoofd. Wat komt ze doen?, denkt hij. Jets kopen?
Wat? Hij kan het niet verzinnen. Hij kijkt naar Wanda, die haar ogen
weer heeft dichtgedaan. Wat als ze niet meer opengaan, denkt hij, als
ze vannacht al doodgaat, wat als hij morgen, wat moet hij morgen
doen? Hij draait zich om en schrikt omdat ze zo dicht bij hem staat.
Het is donker in de winkel, boven de witte kraag lijkt haar gezichtje
een zwart gat.
`Als ik hem aai,' zegt ze, `vindt hij dat fijn?' Ze gaat op haar tenen
staan en legt haar handje op de bungelende kop.
Hij wist niet dat ze zo hard zou kunnen gillen. Het hoge snerpende
geluid bonst tegen zijn oren, vult zijn hoofd. Hij ziet haar staan, haar
rode mond wijdopen in het zwarte gezicht, ze houdt haar bloedende
hand zo ver mogelijk van zich af. Op de toonbank blaft Wanda, woest
en hoog. Ze kijkt woedend over de rand van de tas, klaar om opnieuw
te bijten in de hand die te dichtbij komt. Het kleine zwarte pietje blijft
maar krijsen. Hou op, denkt hij. Hou je mond. Er vallen druppels
bloed op haar jas, ziet hij. Hij loopt naar haar toe, pakt haar bij de pols
om te kijken.
`Er is niks gebeurd,' zegt hij. 'Er is niets gebeurd. Hou je stil.'
`Blijf af!' gilt ze. Ze rukt haar hand los en loopt achteruit van hem
weg. De papieren muts is op de grond gevallen, ze glijdt erover uit en
komt op haar knieen terecht. Haar ogen branden in het zwart. `Blijf
van me af!'
`Ik doe je niks!' roept hij. 'Doe ik je wat? Doe ik je soms wat?' Hij staat
gebogen over haar heen, zijn hand omhoog, alsof hij wil gaan slaan.
Hij voelt zich beven. Wanda gromt vanaf de toonbank.
`Mama!' gilt het meisje. Ze is zo klein, ziet hij. Haar tranen hebben
witte strepen over haar wangen getrokken. 'Mama! Mama!'
Hij pakt haar onder haar oksels en zet haar op haar voeten. Ze spartelt
3 2 onder zijn handen vandaan en holt naar de deur. Hij kijkt haar niet
na, hoort alleen de winkelbel en dan haar voetstappen die de straat
uitrennen.

Zo zwaar is hij dat hij niet meer kan staan. Hij laat zich zakken en gaat
zitten, midden in de winkel, zijn handen als vuisten voor zijn gezicht.
Ms hij ze langzaam opent, ziet hij dat er zwart aanzit.

Y. Ne

het raakt zoek
het voorbij e, wat komen kan en elk moment nu
het raakt zoek
de geworpen steen, de kringen
in het stille water, de precieze plaats
het raakt zoek
een ogenblik schrijft ogenblikken over en
elk raakt zoek
mijn snelle stap verkruimelt wegen als brood, wat er zoal
zoek raakt
in randen van de nacht en in de menigte
zo ben ik alle dagen
op zoek
ik lees de uren tot een trap tot beter zicht
o ze staan ver boven mij: het licht, het raam, het gras
snellen voorbij en
ik raak zoek
ik snel voorbij en
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geef haar namen

naamloos gelaten wie je niet
ziet omdat je haar geen namen
geeft: je verkeert op haar gebied
wanneer jij aankomt is zij weg
open staan de deuren, ramen
het geluid, maar geen taal beaamt
dat zij er is, jij praat haar weg
tuin, onweer, buien: ingeraamd
je gaat vannacht in een hotel
je schrijft er regels voor niemand
koffer, telefoon, bed, goot, spel
dit is je laatste kans misschien
je zag haar nog niet op afstand
of je zei al to moeten gaan
ze heeft je veroordeeld sindsdien
en beloften zijn langsgegaan
met andere ogen ziet zij
de Bingen: zij verzorgt de tijd
je staat op, zult terug want zij
weet: spiegels bestaan niet, zij heeft
tot water de namen herleid
je hoort haar: 'drink in mijn paleis
waar de lichtvogel leeft
waar afscheid toe ligt als ijs'
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iets nabijs

je vertelde van je reis door
een Broom, hoe je er getrokken
werd in weer en brand, hoe je oor
een stem zocht en de tong bokken
schoot, hoe jij, op je karrenspoor
bedreigd bent met aanwijsstokken
hoe je het vanzelfverloor
je vertelde van je reis met
het kind, hoe je het gedragen
hebt, hoe je het in een warm bed
in het uur tussen de dagen
hebt beschut, hoe je nauwgezet
je zacht antwoord uit haar vragen
zocht, hoe het niet is gered
je vertelt dat je op doorreis
bent, hoe je in je gedachten
uitziet naar de tuin, iets nabijs
hoe herinneringen er wachten
op bloeien, hoe merkwaardigerwijs
je levens, voorbij al, als vachten
dingen warmen, hoe dan de toespijs
36

niet meer naar zoeken verwijst

Marieke Groen

ZWAAN
Het was dinsdagochtend en niet
erg druk. Het werkvolk zat op kantoor, de studenten lagen nog te slapen en de hordes Britse toeristen zaten zichzelf moed in te drinken in
de omliggende cafes. Het regende. Een jonge zakenman was schuchter de steeg ingelopen en stil blijven staan voor haar raam.
Ze glimlachte naar hem, een moederlijke glimlach. Onder het flatterende rode licht zag ze er geen dag ouder uit dan negenendertig, wist
ze, maar de concurrentie was groot. Ware het vroeger louter vrouwen
zoals zij die de steeg bevolkten, tegenwoordig werd er een ware
schoonheidswedstrijd achter de ramen uitgevochten en... Hij stapte
naar binnen.
Zwaan sloot het gordijn. `Ga maar even op bed zitten,' zei ze. Ze
pakte een grote, rulle handdoek uit de kast. Waarom ga je niet naar
een van die jonge bloemen verderop?' Ze was op haar knieen achter
hem gaan zitten op het bed en droogde zijn natte haar. Het rook naar
pas gemaaid Bras en paardebloemen. De jongen had zijn hand op haar
naakte dij gelegd. `Gewoon. Ik ga liever naar u.'
Zwaan glimlachte. `Je mag wel jij zeggen, hoor. Tenslotte ben jij de
baas. Mijn opdrachtgever, zogezegd. Jij zegt wat er moet gebeuren.
Daar betaal je mij voor.' Ze nam de handdoek weg en hing hem over
het rekje bij de wastafel. Wat wil je dat ik doe?'
De jongen aarzelde. `Kunt u illes bij me doen?'
`Sterker nog, ik kan alles voor je zijn. Ik kan je minnares zijn en je
moeder, je slaaf, je meesteres, je...'
Hij onderbrak haar: `Mijn oma?'
Zwaan was gewend haar verbazing te verbergen. `Ook je oma. Als jij
dat graag wilt. En wit wil je dat je oma bij je doet...?'
`Ik wil dat u me wast.'
`Dat is standaard. Ik was mijn klanten altijd vooraf.'
`Nee, niet alleen &in..' De jongen aarzelde even. `Overal.'
Taat eerst maar eens zien hoeveel geld je bij je hebt. Dan kunnen we
altijd nog bepalen wat we daarvoor doen.'

4
0"
.
37

1.-2g

fc,

4
N

7

Een voile portemonnee.
`coed,' besloot Zwaan. Ten wasbeurt? Van top tot teen? '
Ze liep naar de wasbak, draaide de kraan open en controleerde met
haar andere hand de temperatuur. De geiser was oud, net als zij, en
deed er lang over om warm te draaien. Ze pakte een fles geparfumeerde douchegel van het plankje.
`Nee, hiermee,' zei de jongen. Hij was naast haar komen staan, poedelnaakt, en reikte haar een wit stuk zeep aan. Tux, dat gebruikte
mijn oma vroeger altijd. En het liefst heb ik dat u koud water gebruikt,' voegde hij eraan toe.
Koud water: lustkiller numero een, dacht Zwaan, die bovenal praktisch bleef. Maar een blik opzij was voldoende om haar die gedachte
in te laten slikken. Zijn lid danste vrolijk door de lucht. Hij stond
roerloos voor haar, zijn kin opgeheven en zijn borst vooruit. Toen ze
haar koude, ingezeepte handen in zijn nek legde rilde hij. Ze zeepte
zijn hals in, zijn borst, prikkelde zijn tepels en kietelde hem onder zijn
oksels. Daarna gleed ze met haar zeephanden over zijn rug naar beneden waar ze verdwenen tussen zijn stevige kleine billen. Zijn hele
lichaam was bedekt met een laag kippenvel. Hij kreunde zachtjes.
Nog voordat ze haar handen opnieuw had ingezeept klonken zijn gesmoorde kreten door de kamer. Hijgend steunde hij op de wasbak.
Zwaan maakte van de gelegenheid gebruik en liep naar de kast, waar
ze een badstoffen badjas uithaalde die ze over haar halfnaakte lijf
trok. Ditmaal was zij degene die beschaamd was.
Twee weken later was hij terug.
Wat kan ik voor je betekenen?' zei Zwaan, `ik kan je slaaf en je meesteres zijn, je grootmoeder en je...
`Mijn kleuterjuf?'
Zwaan was zijn kleuterjuf.
In de weken die volgden was ze achtereenvolgens zijn verpleegster,
38 zijn min en zijn interieurverzorgster, en hij haar vaste klant.
Ze speelde haar rollen vol overtuiging. Ms de klant een min wilde

begonnen haar borsten spontaan melk te lekken en als hij een interieurverzorgster wilde verschenen er als bij toverslag kloofj es op haar
handen en nam haar huid de geur aan van allesreiniger. Voor het halfuurtje dat hij binnen was verbeeldde ze zich dat ze iemand anders was.
Iemands grootmoeder, iemands kinderjuf. Ze wilde niet meer alleen
iemands hoer zijn. Het kleine kamertje met het grote raam, de etalage
waarin ze zichzelf elke dag te koop aanbood, benauwde haar soms.
Steeds vaker hield ze tussen twee klanten in de gordijnen 'anger dicht
dan nodig was. Gewoon, om even de illusie te hebben dat dit een
doodgewone slaapkamer was.
Hij kwam nu elke dinsdagmorgen en de sessies werden steeds langer.
Hij vertelde haar over zijn leven – zijn saaie leven, zoals hij niet kon
nalaten te benadrukken – zijn saaie baan en de saaie straat waarin hij
woonde. Zijn kroegbezoek op zaterdagavond en zijn psychiater op
maandagmiddag. Een hospita die voor hem kookte – 's woensdags
gehaktballen en op vrijdag vis.
Wekten haar klanten vroeger nooit meer dan medelijden op, ditmaal
merkte Zwaan dat ze met afgunst zat te luisteren.
`Ik heb bewondering voor u,' bekende de klant haar een keer. `Ik sta
op en ga naar kantoor. Dag in dag uit, met als hoogtepunt de borrel
op vrijdagmiddag. Maar u, u hebt gekozen voor een yak waar op neer
wordt gekeken, daar is moed voor nodig.'
Hou toch op, ouwehoer, wilde ze zeggen, maar ze slikte het in – er
was hier maar een ouwe hoer en dat was zij. De felicitatiekaart voor
haar vijfentwintigjarig jubileum stond te vergelen in de vensterbank.
Als ze de moed had gehad had ze hem weggegooid. Ms ze de moed
had gehad had ze gisteren nog haar bullen gepakt en haar gordijn
voorgoed gesloten. Maar ik kan niet zomaar stoppen, hield ze zichzelf telkens voor, ik heb een verantwoordelijkheid. Er zijn klanten die N4
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op me rekenen.
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Kende ze maar iemand die de nering van haar over kon nemen, 39
iemand die dezelfde soort kwaliteit kon bieden als zij, een blijvertje.
Ze had de beste kamer van de steeg en wist dat er collega's waren die
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erop aasden. Ze dacht aan de siliconenstumperds wier peeskamertjes
die benaming eer aandeden. Ze dacht aan de Braziliaanse bouwdozen
die er alleen zaten om hun operaties of to betalen. Wat plastic was had
geen passie, was haar mening, een goede, gemotiveerde hoer was een
zeldzaamheid geworden.
Wat kan ik voor je betekenen,' zei ze, en ze hoorde de vermoeidheid
in haar stem. `Ik kan je grootmoeder zijn of je verpleegster, je gymjuf
of je kindermeisje. Wat zal het wezen dit keer?'
`Ik wil dat u mij bent.' Uit een plastic tas haalde hij een tuigje te voorschijn, plus een bescheiden formaat dildo. Niet alleen Zwaan was
steeds meer attributen gaan verzamelen waarmee ze het rollenspel zo
overtuigend mogelijk kon spelen, ook de klant nam sours Bingen mee.
Ditmaal ben ik de hoer en jij de klant. Ik wil dat je me "u" noemt.'
Hij legde zijn kleren of en sommeerde Zwaan hetzelfde te doen.
Toen trok hij haar kanten neglige aan en ging op het bed liggen.
Zwaan nam de voorbindpiemel op.
Terst betalen,' klonk het streng.
Braafpakte ze de goedgevulde portemonnee uit het colbertje.
Omdat ze vermoedde dat dit was wat hij wilde zei ze: `Gewoon een
potje neuken, hoeveel kost dat?'
Nadat ze een oorverdovend orgasme had voorgewend, trok de klant
met neergeslagen blik de spijkerbroek en het overhemd aan. Zwaan
strikte de schoenen over de veel te grote sokken en nam het colbertje
van de stoel. Voor ze de deur uitliep wierp Zwaan nog een blik achterom. De hoer keek haar vragend aan. Zwaan gaf een kort knikje
richting wastafel. `Ga je wassen. Als je klaar bent voor de volgende
klant trek je het gordijn weer open.' Zonder om te kijken liep ze de
deur uit.
Op de gracht bleef ze even stilstaan om de frisse ochtendlucht op te
snuiven.
Het was een mooie ochtend, de zon weerspiegelde in het
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water. `Zo, Zwaan, daar ga je,' zei ze hardop. Ze haalde een zakagenda uit de binnenzak van het colbertje en bestudeerde het adres dat

voorin geschreven stond. In haar broekzak rinkelden de huissleutels.
De volgende ochtend werd ze wakker van een onbekend soort jeuk in
haar kruis. Ze was met haar kleren aan in slaap gevallen en toen ze
omlaag keek zag ze dat zich een tentje had gevormd in haar broek. Ze
ritste haar gulp open om de dildo te verwijderen, maar bedacht zich
toen, waarna ze het ding schikte zodat hij beter zat. Linksdragend, ze
was nu linksdragend. Dat moest ze niet vergeten.
In de keuken beneden was de tafel gedekt voor een persoon en in het
koffiezetapparaat zat verse koffie. Zwaan schonk zichzelf een kop in
en sloeg de krant open op de sportpagina. Ze merkte dat de jeuk in
haar kruis onverminderd doorging. Waar het jeukt moet gekrabd
worden,' zei ze in zichzelf. Ze sloeg de krant dicht en ging op pad.
Het was nog rustig in de rosse buurt. De straten blonken en roken
naar een mengeling van bleekmiddel en verschaald bier. Ze sloeg een
straatje in en stuitte op een barricade. Een vrachtwagen van Albert
Heijn was bezig een pallet keukenrollen uit te laden.
Zwaan maakte van de gelegenheid gebruik om eens goed om zich
heen te kijken. Van deze kant had ze het niet vaak bekeken. De meeste ramen in het straatje hadden hun rode lichten nog niet ontstoken,
maar dat leek niet de reden dat er zich voor dat ene raam zo veel mensen hadden verzameld.
Nieuwsgierig kwam ze naderbij. Er klonk een ongeduldig tikken op
de ruit. Werktuiglijk stak Zwaan haar hand in haar broekzak. Er
zaten slechts wat munten in. Ze keek op naar de hoer achter het raam
– ze was jong en oogde als een jongetje. Sorry, Zwaan wierp hem een
verontschuldigende blik toe.
Ze voelde zich niet schuldig. Deze had klandizie genoeg. De siliconenhoeren klopten hun vingers stuk op hun ramen en de donkere
ogen van de Braziliaanse hoeren blonken van woede – het haalde allemaal niks uit. Achter het raam dat tot gisteren aan Zwaan had toebehoord zat een nieuw exotisch hapje.
En terwijl het getik achter dat raam tot woedende hoogten zwol, 4'
dacht Zwaan maar aan een ding: aan de gehaktbal van vanavond. Het
water liep haar in de mond.

Lidy van Marissing

TE VOET VERDER
Aan het eind van de ochtend
wordt zij door een vriend afgehaald om met hem door de straten te
gaan lopen. Hannes treft haar aan op de rand van het bed, waar zij
zich nog de benauwenissen van de slaap uit het gezicht wrijft.
De kamer uit, het huffs uit – het lijkt een goede manier om herinneringen en kwellende vragen uit de weg te gaan. Alles begint op straat.
Zodra ze de stoep betreden raken ze bedolven onder een laag van geluiden – een zware deken van herrie en rumoer valt over hun hoofd.
Ze knipperen tegen het zonlicht. Vanaf de voordeur naar links loopt
de straat met een bocht naar beneden. Eerst zet Laura een paar stappen, daarna ook Hannes, waarna beiden langzaam op gang komen
met los langs het lichaam hangende armen. Hoewel Laura een zwaar
hoofd heeft zijn haar voeten licht. Het is de eerste warme dag na de
maandenlange winter, de mensen komen uit hun bouwsels te voorschijn. Een meisje ligt languit in het plantsoentje aan het einde van de
straat: rose benen van vlees op Bras. `Alsof zij zich in het veld heeft
gegooid, bevrijd van alle banden,' denkt Laura. Het regent nog niet,
het is onbewolkt als ze de straat uit stappen, de man voorop, de vrouw
een goede tweede.
Net om de hoek komen ze al een kennis tegen; de jongen klaagt luidkeels dat hij in deze stall rust noch duur heeft: `Overal drukte, harde
muziek en lawaai! Liefst ieder stukje muur bedekken ze met schreeuwerige kleuren, knipperlichten, schrille reclame. Je zou willen zingen
maar je moet huilen.' Ze knikken hem toe, al passerend.
Aanvankelijk lopen ze zwijgend achter of naast elkaar, zo dicht mogelijk bij de ander, om die nabijheid vast te houden. Laura verbeeldt
zich hun schoenzolen of en toe over de tegels te horen schuren `als de
hoefjes van ezels of veulens'. Ze slepen een kleine onzichtbare stof42 wolk achter zich aan. Als gewoonlijk dwalen ze eerst over pleinen en
binnenplaatsen, in hoes, waar altijd wel lets aan de hand is, door
vaag bekende buurten of totaal vreemde stegen, langs huizen met

hele families erin – met achter de ramen slechts hier en daar een
gezicht. Zo'n wandeling bestaat uit lijnen die elkaar kruisen en wendingen van hoeken en bochten. Ms ze midden in een steeg (niet veel
breder dan de gang van een woonhuis) hun armen links en rechts uitstrekken, blijven ze aan beide kanten nog geen handbreedte van de
muur. Boven hun hoofd zijn soms van gevel naar gevel Braden gespannen waaraan alle mogelijke lappen hangen. Iemand steekt ergens
een brutale kop naar buiten waar elders een schuwe figuur schielijk
naar binnen glipt.
Eenmaal onderweg laat Hannes zich graag door zijn verbeelding leiden; dit is het pad naar de luchtkastelen. Na verloop van tijd beweegt
hij zich zwierig en licht slingerend als iemand die zich bevrijd voelt of
tenminste opgelucht. Lukraak slaat hij een toevallige dwarsstraat in,
in de hoop te kunnen genieten van de leegte die zich in hem begint uit
te breiden. Laura houdt een enigszins onzekere manier van lopen,
alsof ze voortdurend moet nadenken over de te volgen route hoewel
ook zij gestart is zonder een eindbestemming voor ogen te hebben.
Haar hangen glijden langs oude stenen. Iemand schopt een roodgevlekte doek over de stoep heen en weer. Terwijl op de muur schaduwen trillen en okerkleurige vegen schuiven. Zomaar dwalen door de
straten, zien waar je terechtkomt, op goed geluk zwerven, Bolen,
wegdromen bij gangen achter openstaande deuren. Steeds opnieuw
en onvermoeibaar gaan haar gedachten van start, om toch weer uit te
waaieren.
De hele middag loopt het tweetal over de schots en scheef liggende
keien van dalende en klimmende straten en straatjes. Men toe zeggen
ze een losse zin, zonder elkaar aan te kijken. Soms golft even een soort
gesprek heen en weer. Eenmaal een flink stuk op weg beginners ze een
dialoog die tot het eind van de middag duurt, begeleid door geratel
van rolluiken; of en toe is een opmerking door het gedreun van een
opstijgend vliegtuig niet te verstaan. Nu praten ze aan een stuk door,
tot er een moment is bereikt waarop de een of de ander geen antwoord meer geeft.

Ze weten zelf niet hoe lang ze zo naast of achter elkaar hebben gelopen, verwikkeld in een tweestemmig verhaal vol verhelderende misverstanden. Laura duikt wat dieper in haar jas. `Als je zwijgt gaat het
praten in je hoofd gewoon door.' De lange trajecten en onoverzichtelijke passages geven haar eindelijk het gevoel losser en losser van huis
te raken – tot ze nergens vandaan lijkt te komen en nergens naar toe
gaat. Zo loopt zij daar, beweegt zij zich Tangs de met nog hard winterlicht aangestreken gevelrijen, als een impressionist die gepassioneerd
de wisselende kleur- en schaduweffecten opzuigt. Dit licht zet zich
waterkleurig vast op takken en glas; niet van zins zich daar vast te
laten haken glijdt het in volgende uren weer weg, verlegt zich bevend
Tangs leien en goten, erkers en kozijnen. Op dit punt aangekomen
vraagt Hannes zich of of al die beweging, deze aangenaam zigzaggende voortgang (`zoals men dwars door een struikgewas een bos binnendringt') niet een illusie is, een Broom. Hebben ze niet al die tijd
geslapen, op hun eigen manier verdwaald in een landschap dat zelf
verdwaald is tussen bouwsels en stolsels, in een stall die zelf staat te
slapen? Deze hallucinerende ogenblikken vervliegen net als alle andere ogenblikken als asdeeltjes in de wind.
Zo gaat hun zoektocht (naar niets?) ononderbroken heen en weer van
de straten en pleinen naar de bedenksels in hun hoofd en weer terug.
Naarmate de middag verstrijkt wordt het wit van de inmiddels dichtgetrokken lucht tot een grijs van vuil gaas; paars- en blauwtinten zijn
al niet goed meer te onderscheiden.
Plotseling staan ze stil, ze kijken elkaar aan en roepen allebei tegelijk
dat ze honger hebben. Ze gaan het eerste het beste eetlokaal binnen
om eenvoudig neer te ploffen op een stoel en zich vol te proppen met
gerechten. Daarna zitten ze enige tijd zonder iets te zeggen tegenover elkaar in een vermoeide maar tevreden uitwisseling van blikken.
Vervolgens bedrinkt Hannes zich in snel tempo aan de tapkast, waar
hij eerst erg veel spreekt, in eindeloos uitweidende en in elkaar
44 hakende zinnen, kettingen van kettingen, allengs echter minder en
minder zegt, tot hij alleen nog stil kleine slokjes staat te nemen.
Kort daarna breken ze op.

Het weer is omgeslagen. Een ruwe wind schudt aan alles, de eerste
druppels vallen. Laura: 'En jij zei dat het niet zou gaan regenen.' Nu
wordt het allemaal een stuk lastiger. Zwijgend ploeteren ze voort
over nu eens opengebroken en dan weer ingezakte stoepen, waarin in
elk geval altijd wel een paar tegels of klinkers verschoven of verdwenen zijn. Door een ongelukkig toeval komen ze uit bij de brokkelige
rand van de stadswal, ze hebben geen zin naar boven te klauteren en
eroverheen te kijken, dat zou werkelijk een dwaze onderneming zijn.
Hier kun je op honderd manieren je nek breken. Nog even en ze
weten zich slechts omringd door de resten van gesloopte bouwsels,
ruines van woningen, ergens is een tegelwandje overeind gebleven,
tussen neergehaalde balken wappert de laatste Hard behang. Afgetrapte plaatsen, anoniem domein. Ze zoeken hun weg langs braakliggend terrein, dat omsloten is door slordige hekken. Langs een gebied
vol grauwe schuren en loodsen, zonder ook maar een enkele boom.
Overal ligt hier roestend ijzer, rottend bout of andere door de jaren
been opgehoopte troep. Een zwarte berg autobanden. Een stapel
tonnen en vaten.
De regen klettert op het wegdek, ze moeten snel terug, hun schoenen
laten al soppige geluiden horen. Ze haasten zich langs woonblokken,
hele buurten van woonblokken, die eruitzien alsof ze gisteren uit de
grond zijn gestampt en morgen weer verdwenen zullen zijn.
Hoe dichter ze het centrum naderen des te beter kunnen ze beschutting zoeken, door onder luifels en via passages te lopen. Het verkeer
kronkelt en scheurt in razernij door de straten. Ms de overkapping
van het station zich eindelijk over hen beiden schuift begint het buiten te schemeren.
Op de perrons en op de trappen, tot in de liften, overal staan of zitten
mensen, met of zonder bagage, vervormde figuren met te korte of te
lange nekken, scheve of gebogen hoofden, gekromde en verkleurde
handen, doorweekte broekspijpen, schuinstaande voeten. Wat hebben we bier te zoeken, wat hebben we bier te zoeken?' Zodra de wolkbreuk voorbij is lopen Laura en Hannes weer op straat, waar de avond
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valt. Onder de ijzeren spoorbrug gooien lampen al bevende lichtcirkels in het water.
Geleid of misleid door de overeenkomst tussen heel verschillende
plaatsen volgen ze een route die op het eerste gezicht over kruispunten lijkt te voeren die ze eerder op de dag gepasseerd zijn. Niet alleen
buiten, ook in hun hoofd lopen de wegen door elkaar en leggen de
pleinen en terreinen er vragend bij. Toch laten de plekken waar ze
zijn geweest zelden vastomlijnde indrukken bij Laura en Hannes
achter. Terwijl ze zo door uitgewoonde stadsdelen schuiven strekt
zich ook in hen een verlatenheid uit – er komt altijd weer een straat
die nog rumoeriger of havelozer is dan de vorige. Aan hun voortdurend zoeken naar stillere oorden of mooiere plaatsen ligt tenslotte al
een ervaring van onherbergzaamheid ten grondslag. Omgeven door
wat hij zelf heeft opgeroepen, onbedoeld of niet, raakt Hannes achter. Maar vlak voor de volgende splitsing haalt hij Laura weer in.
Een nog nadruppelend park biedt tijdelijk rust; ze gaan op een bank
zitten praten over de wereld. De wereld. fie midden van verwaaiende
lichtvlekken en onduidelijke schaduwen. Een vertraagde reiziger,
een schoorvoetend passerende vrouw met bond, een tussen struiken
achtergelaten kinderwagen zonder kind. Achter hun bank vallen onregelmatig tikkende druppels op de grond. De kreet van een nachtvogel komt steeds dichterbij. En omdat alles wat er gebeurt het terugkeren van hetzelfde is – `een oude geschiedenis in nieuwe
spelling,' zegt Hannes – belanden ze al pratend ook nu weer in het
verleden, of wat daarvoor doorgaat. Op hetzelfde moment dat Laura
zich ineens haarscherp iets herinnert – van heel ver schiet het beeld
Naar te binnen – warrelt die sensatie alweer uiteen en laat Naar achter
in een sneeuwbui van gedachtevlokken. Hannes springt op. Laura
heeft het gevoel teruggevoerd te worden naar het punt van vertrek,
met als winst dat zij intussen een paar nieuwe verbindingen heeft
kunnen leggen, een onbekend vergezicht in zichzelf heeft ontvouwd
46 – minder door eigen toedoen en stug volhouden dan door gelukkig of
dom toeval, als in een Broom.
Hannes gaat weer zitten.

Het destructieve punt is het punt waarop alles zich samentrekt om
krimpend in zichzelf te keren en in het zwartste gat weg te zakken –
om na korte of langere tijd met venijnige vitaliteit des te feller overeind te veren. Wie echter dit punt zoekt, het punt waar alle krachten
samenkomen, vindt niets.
De korte schreeuw van de nachtvogel hangt nu vlak boven hun hoofd
in de boom. Hannes springt weer op. De beslistheid waarmee hij de
riemen van zijn rugzak vastpakt is voor Laura een teken dat hij nu weg
wil. Met wapperende jaspanden laten ze de boompartijen achter zich
om hun omzwervingen te hervatten.
's Nachts wordt de stad een opeenhoping van donkere huizen, gebouwen vol onheilspellende stilte. Hoe later op de avond, des te ongrijpbaarder de passanten, vooral de schimmen die de beruchtste
straten tot het ochtendgloren blijven bevolken terwijl ze in deuropeningen rondhangen, tegen vensterbanken leunen of op geveltrappen
hurken. Voor argeloze zwervers als Hannes en Laura is het geen genoegen dergelijke figuren op de slecht verlichte stoepen te ontmoeten of letterlijk tegen het lig te lopen. Hier kun je elk moment aan de
rand van het duister een schim ontdekken die niet wegschiet maar
roerloos blijft staan of zelfs naderbij komt. Een terloopse verschijning? Geschreeuw, verwarring, gevolgd door het geluid van wegrennende voeten, hoefgetrappel in de nacht. Een zijdelingse gebeurtenis, daar blijft het bij.
Ze zetten er nu liever flink de pas in.
Heelhuids terug in het verlichte centrum iciest Laura in een winkelgalerij een willekeurige voorbijganger uit. Ze volgen hem net zo lang
(dit keer duurt het spel maar tien minuten: deze man blijft in de
buurt) tot hij in een pastelkleurig huis verdwijnt. Ergens wordt voor
altijd een deur dichtgeslagen. Weer kijken ze elkaar aan en roepen ze
allebei tegelijk dat ze honger hebben. Ze gaan de eerste de beste eetgelegenheid binnen die nog open is, een nostalgisch lokaal met manshoge spiegels langs alle wanden, divans met rood fluweel bekleed,

lampen van matglas, tabakkleurige plafonds. Ze zakken er niet alleen
in kussens weg maar ook in zichzelf. Omgeven door geroezemoes en
aangename geuren bestellen ze de heerlijkste gerechten. Achter in de
zaak, in het donkere gedeelte, staan vijf speeltafels; boven elke tafel
stort een enorme lamp wit licht uit zodat over het groene kleed een
glans ligt en de handen van de spelers een doodse ivoorkleur aannemen. Ze kunnen voelen hoe de lucht daar trilt en tintelt, in die ruimte
die is gevuld met de roes van goklust.
Het gesprek dat de twee behaaglijk in de kussens weggezakte zwervers onder het eten voeren heeft hetzelfde verloop als hun andere gesprekken: Hannes neemt eerst alle tijd om de opmerkingen en betogen van Laura aan te horen en dan te weerleggen, vervolgens begint
hij na haar herhaalde uitleg en ongeduldige toelichting pas te begrijpen wat zij bedoelt en ten slotte moet hij toegeven dat ook hij Been
greep heeft op de door haar aangeroerde wijsgerige kwesties. Laura
eet en drinkt en lacht erom.
Intussen is het zo laat geworden dat het weer vroeg wordt. Als ze opnieuw de straat op gaan, ziet Hannes twee of drie mensen passeren
van wie hij niet kan zeggen of ze op weg naar hun bed zijn of juist net
zijn opgestaan om zich naar hun werk te begeven. Met een diepe
zucht draait hij zich om, richting eindpunt. Ook Laura kan van vermoeidheid nauwelijks nog op haar benen staan. Waarom loop ik
bier?' Hannes geeft haar een arm, doet tenminste alsof hij haar ondersteunend naar huis geleidt.
In haar straat blijven ze enkele minuten zwijgend op de stoeprand zitten. Twee, drie tellen staat Laura nog in de donkere deuropening afgetekend tegen het licht van het portaal. Dan wuift Hannes ten afscheid – hij keert zich draaiend op zijn hakken om.
Met haar schoenen in de hand hijst zij zich de trap op. De klim is
zwaar, de treden kleven. Ze hoort de deuren die om haar been open
en dicht worden gedaan, de stemflarden in het binnenste van het
48 huis. Boven in de gang zijn tussen de vloerplanken overal sprieten,
stengels en takken opgeschoten; het pad naar haar kamer is zo goed
als dichtgegroeid met struikgewas.

tidy van Marissing

hoe de koetsier

weet je nog hoe de koetsier
het lichaam van
de verliefde dienstbode, zijn teerbeminde,
midden in het huis van hun Baas
helemaal over de keukentafel had neergelegd en zacht had uitgespreid, pal onder
de vliegenvanger? weet je nog
hoe vliegen gekleefd aan het fatale papier
toekeken zonder geluid? zij hingen
daar dood to gaan

Nw
0..
49

ILt2
0cc
17,
_,

Annelies Passchier

DE LODEN VEER
Tieve Gerda.' Rob buigt zich over tafel. `Ook een zelfingenomen
klootzak gaat wel eens naar de ijzerhandel voor een stevig stuk touw.
Maar dat is niet omdat hij net in de spiegel heeft gekeken.'
`Zeker geen puistenkop gehad?' lacht Florian.
Ten nat zeehondenhuidje, ik kon zo in een bronwater-commercial.'
Pleun bromt. 'En men, op een dag, kwam je jezelf tegen.'
Tiecht maar op, schoonheid.' Rob pakt haar hand. 'We ben je tegengekomen? Een fee met doorschijnende vleugels, een dolle koe,
een pikkende hen? Ik kom alleen maar kakelende etterbakken tegen.'
`Nooit een idool gehad?' vraagt Florian. `Nooit iemand die zei wat jij
had willen zeggen, die deed wat jij altijd al had willen doen?'
Nook.'
Pleun bromt opnieuw. `Toch sta ook jij soms op het punt om een stuk
touw te gaan halen.'
`Als ik gefaald heb, ja. Als ik in mijn eigen ogen gefaald heb. Dan wil ik
er wel een eind aan maken.'
Nog steeds komen we elk half jaar bij elkaar in Amsterdam. We kennen elkaar van de studie. Vanavond hebben we bij Grizzies gegeten,
en nu zijn we in Paso beland, onze oude stamkroeg. We nemen nog
een rondje.
Florian spreidt zijn armen. `Zitten wij allemaal met een gebroken
spiegel, blijkt Rob er helemaal geen te bezitten.'
`teen identiteitsbesef en toch vol eigenwaan. Hoe kan dat?' zeg ik
tegen Rob.
Rob zet zijn bril of en laat zijn tong uit zijn mond hangen. Kippig kijkt
hij om zich heen.
Florian klapt in zijn handen. `Ah, maar meneer ziet 's ochtends waarschijnlijk ook weinig in die spiegel, een strelende mist omfloerst zijn
5o gezicht en geeft het de gladheid en zachtheid van een dauwberijpte
vrucht. Mijn vader stond zelden voor de spiegel, maar hij ging wel
graag op de foto. Gek, he?'

`Simpel,' zegt Rob.
`Hij tong altijd,' verduidelijkt Florian. `Vooral tijdens het afwassen.
Het liefst Amerikaans show-repertoire. Astaire, Sinatra – aan hen
spiegelde hij zich. Hij improviseerde ook. Dan liet hij zijn hoofd
scheef naar beneden hangen en keek hij schuin omlaag naar mij – tadada tadada tadada da da da da.'
Nog een rondje. Rob heft zijn glas en tikt het tegen dat van de anderen. `Ik geloof dat Pleun vandaag aan het somberen is, ik heb haar
haast niet gehoord.'
`Zou best kunnen, hoor,' zegt Pleun en heft haar glas. `Ik zit te denken.'
`Nu komt het,' snerpt Rob, `zet de taperecorders maar aan dames en
heren, Pleuns gesproken gedachtespinsel.'
Pleun kan er niet om lachen. Door haar ernst worden Florian en ik
nieuwsgierig, we seinen Rob dat hij zich in moet houden.
`Laatst had ik iets raars,' zegt Pleun. `Ik las in de krant dat Laurence
was overleden. Een hele trits namen eronder. Laurence Mol. Later
die dag besefte ik dat ikzelf, dat er iets van mij gestorven was.'
`Kennen wij Laurence?' vraag ik.
`Misschien,' zegt Pleun. `Misschien hebben jullie haar vroeger wel
eens zien lopen. Ze had precies dezelfde ogen als ik. Twee verschillende mensen die dezelfde ogen hebben. Kan dat? En als dat kan,
hebben ze dan ook dezelfde ziel? In de spiegel zie ik nooit mijzelf. Ik
heb er een hekel aan mezelf te bekijken. Meestal word ik draaierig. Of
boos. En vraag ik: "Wie ben jij?" Dan zie ik alleen maar een gekke kop
en een mond die probeert te lachen. Soms, als ik me goed voel, denk
ik: "Dat moet ik zijn." Toen ik Laurence in de ogen keek gebeurde er
iets. Toen we nog studeerden was ik, zeg maar gerust, dik. Met tachtig kilo woei ik niet een-twee-drie van mijn fiets. Toch zat ik niet stil.
Ik liep door de stad, 's ochtend, 's middags, 's avonds. Ik was zwaar,
maar de stad was zwaarder. Ze zoog mij vast, een sterke magneet
waarvan ik me niet los kon maken. Ms ik niet liep, dan at ik of las ik.
Pas als dat ook niet meer ging, als het echt helemaal niet meer ging,

deed ik mijn ogen dicht. Ik hield er niet van om te slapen, om weg te
zakken. Op een van mijn tochten...'
Pleun beweegt haar armen. Plotseling words ze groter en groter.
Haar kleren lossen op. Uit haar huid stroomt een bruine vloeistof die
in een dun laagje op haar vel blijft liggen en zich als een harnas om
haar sluit. Haar wapenrusting scharniert waar het scharnieren moet,
kent openingen waar dat nodig is, maar is niet plomp. Een levend
bronzen beeld, waarvan de borsten en de buik met flinke ronde lijnen
overgaan in bil en dij. Ze rijst niet hoger dan het plafond van Paso,
maar dat is toch al gauw zo'n meter of Brie. Ontzet kijken we naar
haar op.
Rob is de eerste die zich herneemt. `Jezus, Pleun, dat is nog eens een
groeihormoon!'
Ze pikt Rob aan zijn nek omhoog en zet hem op haar arm. `Hou je
kop eens, praatjesmaker.' Dan grijpt ze Florian en mij en zet ons
naast hem. Ze klemt ons tegen haar borst, bukt zich en kruipt door de
deur naar buiten.
Binnen een mum van tijd doorkruisen we het centrum. Pleun loopt
midden op straat en houdt er stevig de pas in. We passeren het Tropenmuseum en lopen de Linnaeusweg af. Bij het hek van de Jaap
Edenhal blijven we staan.
`Daar staat ze,' zegt Pleun. 'Laurence. Een veertje tegen het hek geplakt.'
`Het concert van Patti Smith!' roept Florian uit.
Ue was op slag verliefd,' zeg ik.
`En de rest van de avond niet te harden,' vult Rob aan.
Pleun draait zich om. `Heeft ze mijn ogen of niet?'
We kunnen het niet zien. Pleun huilt, het water stroomt over haar
gladde borst, het plenst op onze hoofden. We proberen ons op te
richten maar zitten vast in die bronzen klem.
`Krijg nou wat,' zegt Rob. `Draai je toch om, snotjurk, dan kunnen we
52 met eigen ogen zien of je gelijk hebt.'
`Ik durfniet,' snikt Pleun. `Ik kan die ogen niet zien.'
`Toen heb je ook gekeken,' zegt Florian. 'Toe, draai je nou om.'

9-a, ik heb gekeken,' zegt Pleun, 'en ik kon Been stap meer verzetten.'
`Pffff,' blaast Rob. `Misschien had je wat gerookt. Last van een begoocheling. Trouwens, ik wil vanavond nog wel in mijn eigen bed belanden, dus verzet die ranke pootjes van je nu maar een paar graden,
dan kijken wij wel voor jou.'
Pleun zegt niets, ze ademt zwaar, ik zie haar hart onder de glanzende
huid snel kloppen.
`Toe Pleuntje,' teem ik, `wij zijn toch bij je, we laten je hier echt niet
achter.'
`Gerda weet het altijd mooi to zeggen,' zegt Rob, `zo welgemeend, en
gespeend van elk realiteitsbesef. Alsof wij hier degenen zijn die iets
achter kunnen laten.'
`Gerda gelooft erin,' zegt Florian. 'En geloof kan bergen verzetten.
Ook dit majestueuze Pleunmassief.'
Pleun snuift nog eens flink. We houden onze adem in. Er gaat een
trilling door haar heen en daar gaan we. Ze draait zich een kwartslag
en doet haar arm wat opzij waardoor wij het hek weer kunnen zien.
We rekken onze halzen. We zwijgen.
`En?' fluistert Pleun.
`De vogel is gevlogen,' constateert Rob.

Weg?'
`Ze was al weg, Pleun,' zegt Florian. `Je zag haar, je raakte ondersteboven en toen je weer keek was ze verdwenen. We hebben de hele
avond met je gezocht, in de hal, overal waar ze kon zijn.'
Pleun rent zo snel ze kan naar het hek, ze rammelt aan het slot. `Verdomme, ik wil erin! 1k wil de hal zien! Ze kan niet ver zijn, zo'n rottig
veertje.'
`Met een beetje wind waait dat veertje zo naar Diemen,' zegt Rob.
`Misschien kunnen we daar eens naar toe wandelen. Ben ik zeker tien
jaar niet geweest.'
O
cc
a.

Op de parkeerplaats staan twee auto's. Pleun gaat op de dichtstbijzijnde zitten, een Daihatsu Cuore. Het dak plooit onmiddelijk als een
zitzak rond haar achterwerk. Ze zucht en doet haar benen over elkaar.
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Ik probeer in haar vel te knijpen maar krijg er geen greep op – het is te
glad, te hard.
`We vonden haar 's ochtends vroeg,' herinner ik me. `Ik wist niet dat
ze Laurence heette. Het was al een uur of vier. Ze stond bij de bar.
Wij gingen dansen, maar jij ging langs de muur zitten en keek naar
haar. Je durfde haar niet aan te spreken.'
`Echt een schijtluis,' sneert Rob. 'Wel zich weten op te blazen tot
onmenselijke grootte, maar te schijterig om een woordje te zeggen.'
"Jfj,' schreeuwt Pleun opeens, lij moet je mond houden!' Ze schudt
heftig met haar arm. We zakken naar beneden, onze benen bungelen nu langs haar dijen. Haar arm klemt zich rond onze borst. `Ga
door, Gerda.'
`Rob hood aan om haar aan te spreken. Dat maakte je hels. Je krabde
zijn gezicht open.'
`Secreten zijn het.' Rob kan zijn mond niet houden.
`Het was een in zichzelf gekeerd mager ding,' zegt Florian. `Ogen als
diamanten, maar totaal onbereikbaar.'
`Ik kon niet,' huilt Pleun. `Ik wilde haar doden. 1k wilde haar in me
opnemen. En als dat niet kon, zou ik haar vermorzelen. Ze mocht
niet bestaan buiten mij. Dat heb ik nooit meer bij iemand gehad. Ze
had mijn ogen.'
`Ze kneep ertussenuit waar je bij zat,' zegt Rob.
`Je liet haar gaan,' voeg ik toe. "Je dacht dat ze naar de we ging, maar
ze verliet de hal. Nooit meer gezien...'
`Jawel,' werpt Pleun tegen. `Ik heb haar teruggezien. Jaren, jaren
later. Ik liep haar tegen het lijf op een receptie. 1k werd aan haar
voorgesteld. Laurence Mol. Ze was dunner dan dun en maakte een
weerloze indruk. De tranen schoten me in de ogen. Het was net het
weerzien met een ver familielid. Voor mij tenminste. Voor haar was
ik de zoveelste hand die middag. Ik liet haar koud. 1k denk dat alles
haar koud liet. De gloed die mij eerder had betoverd, die haar ogen
54 als twee groene kattenogen had doen glinsteren, was verdwenen. Er
stond iemand voor me die verloren had. Laurence was een loden
veertje geworden, geen wind kon haar beroeren. Ik draaide me om

en nam een gevuld eitje van de schaal. Het smaakte goddelijk.'
In het oosten wordt het al lichter.
`Laten we de zon maar tegemoet lopen,' zegt Pleun.
`Diemen,' zegt Rob. `Ik zei het al. Loop toch naar Diemen en alles
wordt anders.'
Pleun bromt. `Ik ben helemaal verstijfd. In de zon zal het wel beter
gaan.' Ze hijst ons omhoog, zodat we wat comfortabeler op haar arm
zitten.
We schuiven dicht tegen elkaar aan om warm te blijven. We lopen
over de Middenweg, richting Diemen. Bij het viaduct van de Ringweg buigt Pleun zich voorover en loopt onder de weg door. Halverwege draait ze zich om en loopt terug. Ze plukt ons een voor een van
haar arm en zet ons met een zwaai op de vangrail.
`Neem maar een lift terug,' zegt ze. `Ik red me verder wel.' Ze bukt
weer en verdwijnt onder het viaduct.
Eens in het kwartier scheurt er een auto langs. We besluiten te gaan
lopen.
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Chandra Doest

ANTHON & ANNISSA
Een verboden liefde

1899
Het doordringende geluid van de misthoorn maakte haar wakker. Ze
waren er! Zo snel als ze kon kleedde ze zich aan en klom over haar
zusjes heen van het bed. Zachtjes stootte ze de deur open en snoof.
Hemels... een frisse, ietwat zoete geur kwam haar tegemoet. Als bedwelmd deed ze met gesloten ogen een stap naar voren.
Ze wilde het moment vasthouden. Wat zou ze zien als ze haar ogen
opendeed? Zou het echt het beloofde land zijn, zoals waalid Nabih
had gezegd? Zou ze er gelukkig worden?
De vijftienjarige Annissa deed langzaam haar ogen open en keek verwonderd om zich heen. Dit was prichtig! Dit was thuis. Ze zag in de
verte aan alle kanten van de rivier alleen maar groen. Prachtig groen.
En wat ze voor zich zag... ze rende naar de reling en greep die stevig
vast terwiji haar ogen zich vulden met tranen van ontroering... dit was
het beloofde land... hier zou ze gelukkig worden.
Even was er een koel briesje en haar lange zwarte haren lieten de wind
zijn gang gaan.
PARAMARIBO, 2 3 DECEMBER

Als betoverd keek Anthon op naar het grote schip. Toen hij de misthoorn hoorde had hij snel een broek aangeschoten en was de frisse
ochtend ingedoken naar de Waterkant. Iedere keer weer verbaasde
hij zich erover dat vreemdelingen van heinde en verre naar zijn Suriname kwamen – waarna ze allemaal doodziek werden. Ze konden niet
tegen het klimaat en niet tegen het ongedierte. Toch bleven ze
komen.
Hij stond tegen een boom geleund en zag hoe het schip langzaam
aanmeerde. Slechts enkele mensen stonden nieuwsgierig aan dek om
in alle vroegte en alle rust een eerste indruk van Paramaribo in zich
op to nemen.
56 Zo zag hij haar.
Nooit eerder had hij zo'n aantrekkelijk meisje gezien. Ze had lange
roetzwarte haren en een blanke huid, maar niet zoals die van de Hol-

Landers. Nee, anders. Bovendien was ze ook anders gekleed.
Hun blikken kruisten elkaar. Zijn hart begon sneller te kloppen.
Gegeneerd sloeg ze haar ogen neer en rende uit zicht.
ANNISSA Annissa keek geergerd om zich
heen. Ze was het oudste meisje en moest het goede voorbeeld geven.
Maar oem kon toch wel redelijk zijn! Het was heet in Suriname. Suriname... de naam rolde vlot over haar lippen... Suriname – het klonk zo
warm... zo welkom... Even gleed er een glimlach over haar gezicht.
Gidda zou het echt niet geloven. Ze zou het hier fantastisch gevonden
hebben. Maar ze had de anderen niet achter willen laten in Libanon,
anders was ze zeker meegekomen.
Het was echt ontzettend warm. Even dacht ze erover om de hoofddoek of te doen, maar de straf die ze zou krijgen weerhield haar ervan.

Ze waren nu al een week in Paramaribo. Waalid had een mooi huis
gevonden waar ze konden wonen, vlak naast een andere Libanese
familie. Ze wist wat waalid wilde. Hij wilde haar aan Yuri geven. De
buurjongen van vierentwintig. Dan was hij zeker van zijn plaats binnen de Libanese gemeenschap hier. Dan zouden er overal deuren
opengaan die anders pas na vier a vijf jaar geopend zouden worden.
Waalid was ambitieus en wilde zo snel mogelijk iets bereiken in dit
stadje. Vooral met zijn vijf dochters die hij had uit te huwelijken, terwijl hij eigenlijk nauwelijks over een bruidsschat beschikte. Ze keek
om zich heen. Gelukkig, die afschuwelijke Yuri was nergens te zien.
Snel liep ze naar buiten, naar het stadje. Het was warm en stoffig, maar
ze wilde toch even om zich heen kijken zonder steeds haar zusjes en
oem om zich heen te hebben.
Aan het einde van de zandweg stond een klein wit gebouw. Ze hoorde
gezang en besloot een kijkje te gaan nemen. Het was een kerk, ontdekte ze toen ze de deur openstootte. En dat niet alleen, er waren allemaal
creolen binnen – dile negers van Paramaribo, leek het wel! Geschrokken stond ze stil en keek recht in de ogen van de dominee.
De zwarte man keek haar streng over zijn brilletje aan. Zijn grijze

haren stonden wat rechtop en hij zag er absoluut niet vriendelijk uit.
En toch, ze zag het in een mondhoek: die trilde – een moment later
Bleed een stralende glimlach op haar af.
Ze lachte terug en hij wenkte haar om naar voren to komen. Terwijl
ze op hem toeliep bleef het gezang van de kerkgangers aanhouden.
Ze verstond het niet, maar het klonk rustgevend en welkom. Een oud
vrouwtje nam haar hand en trok haar tegen zich aan: Aimipikin...
nasoyekonlukugadono? Teyekonnenkerki-imususingifumasra.... datnalobi... datnafiri...' Ze wist niet wat de vrouw zei maar lachte haar verlegen toe. Een half uur lang bleven ze zo staan.
Toen de dienst was afgelopen waaide de vrouw zich met haar anyisa
koelte toe. Ze wees op zichzelf en zei: Maisa.' Iedereen om hen heen
zei: Mamaisa.' Zo heette die vrouw dus... Ze had korte grijze vlechtjes en een grote boezem. Daarbij droeg ze een groengele koto met
kleine bladmotiefjes en had ze een takje groen tussen de lippen. Verbaasd keek Annissa naar het takje.
`Mamaisa' voelde haar blik en lachte voluit. Daarna reikte ze in haar
grote boezem en haalde er een takje uit, dat ze Annissa in de mond
stak. Zachtjes zoog Annissa erop en beet er even in. De smaak was
niet zoet. Wel lekker. Het smaakte een beetje naar een grassprietje,
maar dan iets sterker. Geen onaangenaam smaakje in elk geval.
Mamaisa keek haar even glimlachend aan. Aimipikin,' zei ze, Ikansiedatykonpaspasinakondredisi... Wewerifurukrosidja... Manotumsifuru...
Mapeyetandan? Imusdefudensmafufessei... Komtjaribaja... Densmafisalukupeyude...' Mamaisa pakte haar hand en trok haar mee de weg op,
naar het huis van haar vader. Annissa begreep dat de vrouw haar thuis
wilde brengen. Maisa keek het meisje van terzijde aan. Zo'n aantrekkelijk kind had ze in geen tijden gezien. De vader kon maar beter oppassen! Het was maar goed dat ze haar gesluierd en met een hoofddoek hielden, antlers kwamen er zeker problemen!
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KENNISMAKING Yuri zag ma Maisa aankomen
met Annissa. Ma Maisa was de lieve oude vrouw die hem altijd verwende als hij bij haar kwam. Hij kreeg altijd switi nyang en ze stuurde

hem nooit weg. Ze had Annissa zeker ergens zien lopen en dacht dat
het meisje familie van hem was. Nog niet. Maar het zou wel gebeuren
als het aan hem lag. Ze was nog jong, maar voor de rest... Hij liep snel
naar de vrouwen toe en omhelsde ma Maisa: Mi gudu fay tang? Heeft
u eindelijk een vrouw voor me gevonden?' Ma Maisa barstte in heerlijk lachen uit en kneep hem even in zijn wang. Ze vertelde dat het
meisje bij de kerk was binnen komen lopen en dat ze was komen vragen of iemand wist waar ze woonde. Hij legde uit dat het zijn buurmeisje was en dat ze een week geleden uit Libanon was gekomen met
haar familie. Als ma Maisa wilde, dan zou hij even meelopen om de
ouders uit te leggen waar het meisje was geweest.
Nabih zat voor het huis met zijn jongste dochter op schoot. Toen ze
het erf op kwamen lopen keek hij op en begon Annissa in het Libanees uit te foeteren, zonder dat zijn gezicht van uitdrukking veranderde. Aan de geschrokken beweging van het meisje begreep ma
Maisa dat ze straf zou krijgen. Ze vroeg Yuri om haar voor te stellen
aan de man.
Nabih keek de grote negerin verbaasd aan toen ze begon te spreken.
De vrouw had een dusdanige uitstraling dat hij, hoewel hij haar niet
verstond, uit respect en schuldgevoel even zijn ogen neersloeg. Yuri
vertaalde hoe de vrouw Annissa had gevonden en naar huis had teruggebracht. Ma Maisa gafmorgen een feest omdat haar kleinzoon twintig jaar werd en nodigde het hele gezin uit. Nabih knikte en gaf aan
dat hij zou komen met zijn gezin.
VERBODEN LIEFDE `Anthon? Waar zit je? Go wasi no,
ga baden! Straks komen de mensen, en ik wil dat je dan netjes gekleed
bent!'
Langzaam kwam Anthon uit de hangmat. Ma Maisa had natuurlijk
gelijk, maar hij wilde geen mensen. Kon de dag niet gewoon voorbijgaan? Vandaag, zondag 31 december 1899, was het tien jaar geleden
dat zijn moeder was overleden. Zijn moeder had samengeleefd met
Jorgen Steenwijk en was nooit geaccepteerd als de vrouw van de
blanke onderwijzer. En was bij de bevalling van hun tweede kind

overleden. Zijn pasgeboren zusje had maar een paar uur geleefd. Van
verdriet had zijn vader zich helemaal in zichzelf teruggetrokken.
Hem had hij bij ma Maisa achtergelaten. Twee jaar later overleed zijn
vader. Ma Maisa hield vol dat hij was overleden aan een gebroken
hart. Zonder zijn vrouw had het leven geen zin meer.
Anthon miste vooral zijn moeder heel erg. En elke jaarafsluiting opnieuw moest hij denken aan die ene dag. Hij liep langzaam naar achteren om zich te wassen en trok zijn nette broek en hemd aan. Ma
Maisa had ze speciaal voor hem gemaakt. Hij kon haar beter niet teleurstellen.
Hij hoorde stemmen vooraan. Die van Yuri klonk het hardst. Hij
moest even lachen. Yuri had hem verteld over een buurmeisje waar
hij helemaal weg van was en met wie hij zelfs Wilde trouwen. En dat
terwijl hij stiekem een relatie had met Irma! Hij dacht dat hij twee
vrouwen wel aankon? Die vent was gek! Die vrouwen zouden hem afmaken! Vooral Irma. Van die andere wist hij het nog niet. Hij liep
naar voren om te zien wie er allemaal al aan het gemberbier waren.
Stomverbaasd keek hij naar de vrouwen met een hoofddoek. Wie had
ma Maisa nu weer zomaar uitgenodigd? Soms wist die vrouw gewoon
niet wanneer ze nee moest zeggen!
Yuri omhelsde hem hartelijk en liet hem kennismaken met iedereen.
Ze spraken nog geen Sranan, dus voorlopig vertaalde hij wel, zei hij
schertsend. Ms laatste stak Anthon zijn hand uit naar een kleine gestake en keek recht in een paar loodgrijze ogen. Er voer een rilling
door hem been en hij voelde haar hand beven in de zijne. Zij was het.
Het meisje van de boot. Sinds die dag, nu ruim een week geleden, kon
hij haar niet uit zijn hoofd zetten. Nu bleek dat ze vlak bij hem woonde. Even gleed zijn duim strelend over haar handpalm. Zij voelde het
dus ook. Hij zag het aan haar ogen.
PROBLEMEN Vier jaar lang hadden ze het ver6o borgen weten te houden. Anthon gafles en Annissa zorgde thuis voor
haar zusjes. Haar moeder was een jaar na hun aankomst in Suriname
overleden en vanaf die dag had zij de moederrol op zich genomen. Zo

had ze haar vaders wens om haar uit te huwelijken aan Yuri kunnen
omzeilen. Jets dat achteraf goed bleek te zijn. Yuri had inmiddels
twee kinderen bij Irma en dat was niet bepaald een vrouw om zonder
handschoenen aan te pakken. Wie had kunnen denken dat vrouwen
zo agressief konden zijn over hun mannen! Irma had zelfs op een
nacht, vlak na het overlijden van haar moeder, bij haar voor de deur
gestaan en in niet mis te verstane termen duidelijk gemaakt dat Yuri
van haar was en dat zou blijven ook.
In het geheim waren Anthon en zij al samen geweest. Maar nu zou
men het wel weten. Ze was blij... ontzettend blij... Ze wilde met
Anthon trouwen. Maar ze wist ook hoe kwaad haar vader zou zijn. Hij
wilde per se dat ze met een Libanees zou trouwen. Yuri had immers
nog broertjes en neven van haar leeftijd...
Anthon... Ze moest het hem nog vertellen. Hij zou blij zijn. Hij wilde
twee jaar geleden al met haar vader gaan praten, maar ze had hem
uitgelegd dat ze nog te jong was en dat haar vader er niet van zou willen horen. Nu zou hij wel moeten. Ze zou wel moeten wachten op
Anthon voor ze het vader zou vertellen.
Ze streek over haar buik. Het was al een flinke zwelling. Als iemand
haar nu naakt zou zien zou men het meteen weten.
Terwijl ze ontroerd over haar buik wreef kwam de moeder van Yuri
binnenlopen. Ze had het meteen door – dat zag Annissa aan haar
ogen: die spreidde ze wijd van verbazing – ze sloeg een hand voor
haar mond en rende weer naar buiten. `Nabih? Waar ben je? Annissa
abi bere!'

Geschrokken staarde Annissa naar de deuropening. Ze verwachtte
ieder moment de duivel in hoogsteigen persoon. Zo erg was het niet:
het was haar vader maar. Hij vroeg of het waar was. Ze knikte van ja.
Hij vroeg van wie het was, maar dat wilde ze niet zeggen.
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voor haar gevoel de rest van haar Leven huilen... met haar handen be- 61
schermend over haar buik gevouwen. Wat er ook met haar zou ge- w
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beuren, aan haar kindje kwamen ze niet!
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AMSTERDAM, 31 DECEMBER 1980
Michel keek zijn oma aan. Het was een ontzettend koppige vrouw. Ze
was niet bitter, maar ze miste een vuur in haar ogen. Ondanks het feit
dat ze nog steeds dezelfde loodgrijze ogen had, wist hij dat de liefde
die er ooit in had gestraald nooit meer terug zou keren.
`Oma, wat is er? Waarom heeft u me laten roepen?'
Annissa keek Michel aan. Hij leek als twee druppels water op Anthon.
Hij was Anthons evenbeeld, alleen nog te jong om net zo knap te
worden genoemd.
Toen ze Helentje kreeg was ze alleen geweest. Haar vader had haar
op de boot gezet naar Libanon. Maar ze was stiekem aan boord gegaan op een schip naar Nederland. Daar had ze helemaal alleen werk
gevonden als bediende en zo in het levensonderhoud voor haar en
haar dochtertje kunnen voorzien. Ze werd heel moeilijk geaccepteerd. Ze was niet blank en had een zwart kindje. Ze was zo trots geweest toen Helentje uiteindelijkvoor een creoolse man koos om haar
leven mee te delen!
Het had lang geduurd, maar eindelijk was dan de kleine Michel gekomen. Met zijn acht jaar straalde hij zo veel wijsheid uit dat het haar
steeds weer ontroerde. Had ze dit maar met Anthon kunnen delen.
Anthon... Ze was nooit teruggegaan naar Suriname. Haar vader had
het haar verboden. En ze had gehoorzaamd.
`Oma? Waarom huilt u?'
`Ali boi... Anthon mi lobi...' Het leek of er geen einde kwam aan de tranen.
De kleine Michel Anthon keek ongerust naar zijn oma. Hij had haar
nooit eerder zien huilen. Plotseling kromp ze in elkaar en greep naar
haar borst. Geschrokken rende Michel de kamer uit om zijn moeder
te roepen.
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PARAMARIBO, 23 DECEMBER 1999
Sarah keek op haar horloge. Het vliegtuig uit Amsterdam kon elk
moment landen. Ze was zenuwachtig. Toen ze twee maanden geleden op Internet die oproep had gelezen was ze verbaasd geweest. Ene

Michel wilde informatie over haar grootvader? Ze had in eerste instantie niet geweten wat ze ermee moest.
Toen ze de vraag voorlegde aan haar grootmoeder keek die haar geschokt in de ogen. `Iemand stelt vragen over granpa Anthon?'
Ja, `Granpa Anthon', zo noemde ze hem. Hij en zijn vrouw hadden
haar moeder geadopteerd omdat ze zelf geen kinderen konden krijgen. Haar moeder was gestorven men ze zestien was – aan een hartaanval, twee dagen na de beroerte van granpa Anthon.
Sarah had het verhaal ooit van granpa Anthon te horen gekregen
– toen hij in een heel dronken bui was had hij verteld over de liefde
van min leven.
Met Michel had ze vaak online gesproken over Suriname en over
haar familie. Echter niet in details. Tot hij haar twee dagen geleden
een e-mail stuurde:
Ik kom a.s. zondag voor zes weken naar Suriname. Ik hoop
dat je tijd hebt om me aan je grootvader voor te stellen.
Hij had er een recente foto van zichzelf bijgedaan. Die foto... ze hield
hem in haar hand en bekeek hem nog eens nauwkeurig. De gelijkenis
tussen Michel en granpa Anthon was frappant. Ongelooflijk gewoon!
Michel kwam voor het eerst naar Suriname, helemaal alleen, en buiten Sarah kende hij er niemand. Ze had hem gemaild dat ze hem zou
afhalen en naar hotel Krasnapolsky zou brengen. Hij had het aanbod
aangenomen.
Met een zachte schok landde het vliegtuig op Surinaamse bodem.
Even liet Michel de omgeving op zich inwerken. Hij zuchtte. Ai...
ik ben er, ik ben thuis... wat zal ik bier aantreffen?
oma mi doro, oso
Na de douane en paspoortcontrole verzamelde hij zijn bagage en liep
naar de uitgang. Van alle kanten werd hij benaderd: Wisselen, wisse- 63
len? Taxi, taxi?'
Even werd het hem allemaal te veel en sloot hij zijn ogen. De zwange17,
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re lucht, rijk aan zo veel nieuwe geuren, de bonte kleuren van alle
mensen om hem heen, de hitte...
Een hand omvatte zijn onderarm. `Je bent er. Je zal wel moe zijn. Zal
ik je maar gauw bij je hotel afzetten?'
Verbaasd opende hij zijn ogen bij het horen van de zachte stem. Ze
leek nog zo jong. 'Sarah?'
`Granpa Anthon heeft mijn moeder geadopteerd toen ze vier was. Hij
was in alle opzichten mijn grootvader.'
Ten je echt lerares?' Hij keek haar recht in de ogen.
"Ja, net als granpa Anthon Beef ik les op de lagere school. Over twee
dagen is de eeu-wwisseling. Had je die niet bij je familie willen vieren?'
`Ik wilde het thuis vieren...' Hij pakte haar hand stevig beet en trok
haar langzaam naar zich toe. `Thais...'
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DOORNROOSJE
Edu stelde nooit iets uit. Post
maakte hij onmiddellijk open, en hij Borg elk document op in een van
zijn talloze laatjes, vakjes en mapjes. Een formulier vulde hij meteen
in, en hij retourneerde het nog dezelfde dag. Voor elke kwitantie, elk
afschrift, elk overzicht en elke polis had hij een plaats. Na een vakantie nam hij altijd zijn post door nog voor hij zijn bagage had uitgepakt.
Maar het was pas op de maandag nadat hij terugkwam van Halki, toen
Maria naar haar praktijk was vertrokken en Isabel op school zat, dat
hij naar zijn werkkamer liep met de stapel post die op het tafeltje in de
hal had gelegen.
Zelfs Maria had haar aandeel al uitgezocht, al betekende dat niet
meer dan dat zij de enveloppen openscheurde, de inhoud vluchtig bekeek, het vel weer terugduwde in de envelop en deze voegde bij de
stapel post in de linkerhoek van haar bureau. Eens in de paar maanden, wanneer de berg omviel en het hele bureau bedekte, ging zij ervoor zitten en verrichte die handelingen waar zij alleen op straffe van
een dwangbevel of een afsluiting niet omheen kon. Daarna gooide zij
alles weg. Het maakte hem razend, al moest hij toegeven dat er nog
nooit iets ergs was voortgekomen uit haar systeem.
Hij aarzelde toen hij voor de deur van zijn werkkamer stond.
Dit wordt to gek, dacht hij, en stapte binnen met een bravoure alsof
hij zijn entree maakte op een feest waar hij niemand kende en waar iedereen zich al uren kostelijk vermaakt had zonder hem.
Het pak lag op zijn bureau, in het licht van de ochtendzon. Het geel
spatte in zijn oog. Toen hij er naartoe liep, zag hij Doornroosje op de
grens van bewustzijn (of was het extase?), met half geopende ogen.
Zij werd gekust door de prins. Dit beeld was met regelmatige tussenruimtes op het gele papier afgedrukt.
Rianne, ik doe je wat, dacht hij.
Hij ging op zijn bureaustoel zitten. Het pakket kon van niemand
anders zijn. Rianne had haar ontwaken in het ziekenhuis, na haar ongeluk, altijd beschouwd als een sprookje, en hem als haar prins.

Door elke middag aan haar bed te zitten was hij haar redder geworden. Jaren later, op de ochtend dat zij in Rome onverwacht voor zijn
deur stond, vertelde hij haar eerlijk – en dus wreed – dat hij eigenlijk
op bezoek was bij zijn moeder, bij wie net een Borst was afgezet. Hij
had uitgelegd dat het gemakkelijker was geweest aan haar bed te zitten dan aan dat van zijn moeder.
`Ik heb je als excuus gebruikt om daar niet langer dan vijf minuten te
blijven,' zei hij. 'Snap dat dan.'
Hij probeerde door Rianne's verleden te veranderen haar voor te bereiden op de toekomst; een toekomst waarin hij geen rol meer wilde
spelen.
Hij was de blik in haar ogen nooit vergeten. Zijn woorden deden haar
pijn, maar maakten geen verschil. Hij mocht haar niet verlaten, zei
ze. Ten slotte moest hij haar wel de deur uitzetten, en in een straatje
achter de Piazza Navona, niet ver van het armoedige hotel waar ze
ooit op hun schoolreis logeerden, de deur achter haar dichtslaan.
Maar niet voordat hij afscheid van haar nam met een laatste wreedheid. Pensione Navona ligt hier twee straten vandaan,' zei hij. `Daar
hebben ze vast plaats, en je bent er al eens geweest. Je hebt toch wel
een retourtje? En geld?'
Ze knikte.
`Veel plezier in de eeuwige stad,' zei hij. 'Ciao.' Hij deed de deur
dicht.
Was het verhaal dat hij haar die dag vertelde waar? Edu wist het ook
nu niet. `Ze is een klasgenoot die in coma ligt,' had hij tegen zijn
moeder gezegd, toen hij hoorde dat Rianne in hetzelfde ziekenhuis
lag.
`Ga maar gauw,' antwoordde zij, precies zoals hij verwachtte.
Zijn moeder had hem niet nodig. Ze kon alles aan. Edu vroeg zich
wel eens of of zij ook zo was geweest toen zijn vader overleed, vier
maanden voor zijn geboorte. Of was zij toen veranderd in een ver66 scheurd omhulsel dat zich dubbelvouwde van verdriet en de baby in
haar buik bijna verbrijzelde? Had hij haar in de baarmoeder horen
huilen, haar schokkende spieren gevoeld en de versnelde hartslag van

Naar wanhoop beluisterd? Het leek hem onwaarschijnlijk. Ze had misschien wat stille tranen gelaten, niet eens genoeg om het zout op haar
zondagse eitje te lozen, en zou dan zijn overgegaan tot de orde van de
dag. Net zoals ze achttien jaar later deed toen er borstkanker werd geconstateerd, en ze geopereerd en bestraald moest worden. Edu had
zijn moeder niets te bieden omdat zij niets nodig leek te hebben.
Dus zat hij elke dag aan het bed van Rianne. Daar voelde hij zich
nuttig. Hij wist al een tijd dat zij verliefd op hem was. Haar vriendin
Thea had dat laten doorschemeren. Sinds die tijd bekeek hij Rianne
met een welwillend oog als hij haar tegenkwam in de gang. Zij zat
een klas lager dan hij en ze zagen elkaar alleen in het voorbijgaan.
Hij vond het leuk om haar op weg naar Latijn een knipoogje te geven
en te weten dat zij de hele middag in de wolken zou zijn. Zelf was hij
verliefd op zijn klasgenote Henriette Vogelenzang, die het snelst
van hen allen Grieks kon vertalen, met gebruik van modieuze uitdrukkingen die de lerares deden fronsen maar die zij toch niet wist te
verbeteren met een net zo trefzeker, maar minder tijdgebonden alternatief.
Toen Rianne door een auto werd geschept en in coma in het ziekenhuis terechtkwam waar ook zijn moeder was geopereerd, kocht hij in
de ziekenhuiskiosk een bosje bloemen voor haar.
Haar ouders kwamen nooit voor zes uur 's avonds op bezoek, en al
gauw zat hij er elke middag. Zodra hij zijn moeder had begroet, liet
hij haar en zijn zus Margreet achter op de vierde verdieping en daalde
of naar de kamer waar Rianne lag.
Net zoals hij had aangenomen dat elke blik van hem op het schoolplein of elke groet in de gangen tussen de leslokalen hoogtepunten in
haar leven waren, zo ging hij er nu van uit dat zijn aanwezigheid haar
kon genezen. Als hij haar onderbewustzijn liet geloven dat hij ook
verliefd op haar was, zou zij wel wakker worden. En dus praatte hij
tegen haar. Zachtjes, maar onafgebroken. Over wat hij altijd al in
haar had gezien, en hoe hij van slag raakte als ze elkaar tegenkwamen
bij de jassen. Over de hoop dat ze zijn liefde zou beantwoorden. Over
wat ze zouden doen als zij weer beter was.

`Word wakker,' fluisterde hij. 'Dan ligt het leven voor ons open en
zijn we altijd bij elkaar.' Hij begon er zelf in te geloven en keek elke
dag met meer hoop naar haar witte gezicht. Maar hij schrok zich wild
toen hij op de achtste dag zoals gewoonlijk haar kamer binnenging en
een zuster op hem of kwam lopen.
`Ze is bijgekomen,' zei ze. "Je kunt nu niet bij haar. Ik heb haar ouders
gewaarschuwd. Ze komen zo.'
Daarna had Edu een uur bij zijn moeder aan het bed gezeten. Hij had
geen woord gezegd. Zijn zus Margreet praatte aan een stuk door over
de problemen met haar studie. Zij had altijd problemen met alles. De
volgende dag werd zijn moeder ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ging
niet meer terug om Rianne te zien, en duwde de herinnering aan zijn
monologen aan haar bed ver weg. Hij had er zich zo voor geschaamd
dat hij het nooit aan iemand had verteld, ook niet aan Maria. Vooral
niet aan Maria.
Twee maanden later kwam Rianne terug op school. Hij zag haar voor
het eerst bij de jassen, na het zevende lesuur.
`Ik wilde wachten tot ik helemaal beter was,' zei ze. 'Maar nu ben ik er
weer. Kom je vanavond naar mij toe?'
Zo was het begonnen. Alsof hij met zijn woorden aan haar ziekbed
een nieuwe werkelijkheid in het leven had geroepen. Was het de
prins in het sprookje ook zo vergaan? Zag hij Doornroosje toevallig
liggen in dat bijna ondoordringbare bos, kuste hij haar in een impuls
en wilde hij men weer weggaan, op zoek naar nieuwe avonturen? Of
ging hij doelgericht op zoek naar de prinses, in het woud dat rond
haar honderdjarige slaap was ontsproten? Edu wist het niet. Hij wist
alleen dat hij zelf de weg terug niet meer had gevonden. Een maand
later gingen Rianne en hij met de vierde en de vijfde klas op schoolreis naar Rome. Ze maakten een excursie naar Pompei. En op die dag
was het beslist: Rianne en hij moesten samen nog lang en gelukkig
leven.
De zon was verdwenen achter donkere wolken. Aileen het terrarium
van de Haverkates aan de overkant gaf nog licht. Het geel van het

pakpapier op Edu's bureau zag opeens grauw. Hij maakte het pakket
open en trok zelfs nu nog zorgvuldig het plakband los en voorkwam
scheuren.
Terwij1 hij het papier telkens tot een kleinere rechthoekvouwde, totdat zijn vingers er pijn van deden, bekeek hij wat Rianne hem had gestuurd. Het waren kopieen van de brieven die hij haar ooit schreef, en
nieuwe afdrukken van oude foto's. Er zat een kaartje bij. Ze hoopte
dat hij een fijne vakantie had gehad, en dacht dat hij het leuk zou vinden om kopieen van zijn eigen brieven te hebben en afdrukken van de
foto's die zij destijds met haar nieuwe camera, een geschenk van haar
klasgenoten na haar herstel, had genomen. Vooral de foto's van
Rome en Pompeji waren volgens haar aardig om weer eens te zien.
Edu trok een laatje open en haalde een plastic tas te voorschijn van
een antiquarische boekhandel in Den Haag. Daarin deed hij het pakpapier, en gooide dat in de prullenbak. Toen schoof hij de onderste
lade van zijn archiefkast open en pakte uit de rij kartonnen archiefdozen een doos die gemarkeerd was met 'RV'. (De 'V' had hij pas jaren
later toegevoegd, in een iets andere kleur blauw. Dat was toen hij met
Renee had gebroken en twee archiefdozen de aanduiding 'R' dreigden te krijgen.) Hij opende de doos en liet de inhoud van Rianne's
pakket erin glijden. Toen borg hij de doos weer op. Daar hoorde het
materiaal thuis: bij al zijn andere aandenkens aan voorbije liefdes. Als
archeoloog kwam het nooit in hem op de voorwerpen die getuigden
van zijn eigen geschiedenis weg te gooien, zelfs als hij hun aanwezigheid voelde als een last.
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Sjuul Deckwitz

HETEROFILIA TARDIVA
Afgelopen winter, toen de dagen
van strenge vorst en zware sneeuwval speciaal voor de zieken en
zwakken ondraaglijk waren, want niets is ergerlijker dan je omgeving
te zien worstelen met de elementen terwijl jij niet hint worstelen,
zochten mijn buurvrouw (en tevens ex) Minny en ik regelmatig steun
bij elkaar.
Zij had tijdens het skien een arm en een been gecompliceerd gebroken, en ik leed aan een ziekte met een lure naam, laten we het de ziekte van Fonck van Ratburgh noemen. Ik was maanden uit de running,
maar het zou overgaan, had dokter De Jong gezegd. Langzaam over,
maar over, want het lichaam kan zichzelf genezen, mevrouw. Dokter
De Jong was een zachtmoedige, bedaarde man, maar hij had wel een
uitgesproken smaak voor expressieve stropdassen. Nog altijd wanneer
ik zo'n stropdas zie uit de betere herenmodezaak, denk ik aan hem.
Wat die Fonck van Ratburgh precies inhoudt, doet er hier niet toe.
Nee, wat Minny en mij de afgelopen winter bezighield, was de voor
ons totaal nieuwe ervaring in ziekenhuizen. In mijn geval met uitgeblust, overwerkt en – helaas daardoor, maar wie zal het zeggen – soms
wreed verplegend personeel; in haar geval met attent verplegend personeel dat de charme had van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers,
belichaamd door een dame die vreugdeloos neuriend van 'Nee Karel,
nee Karel, niet vandaag' rondging met de tijdschriftenkar.
We kenden allebei de demon die Ziekenhuisvoedsel heet. En we kenden vanzelfsprekend allebei het mooie, maar sinistere verschijnsel
Specialist (`Redder of Charon,' zei mijn mama altijd, `er is geen middenweg'). Ja, ieder wezen gebrand op overleven zou zelfs die zachtmoedige dokter De Jong met enige argwaan bekijken.
Ik kon in die dagen niet goed lopen, maar ik kon wel strompelen. Ik
strompelde elke middag om half vier de trap op om, gezeten voor
7o Minny's kachel met de gloeiende houtblokken van kunststof, een
kopje thee te drinken. Minny is niet on-hip, denkt u dat alstublieft
niet, die kachel is onderdeel van haar seventies-decor.

De rest van de wereld vocht buiten tegen de elementen, wij vochten
binnen tegen de shock die we in de hospitalen hadden opgelopen:
tegen de in ziekenhuis-linoleum gekerfde boodschap dat de mogelijkheid bestond dat we niet fijn oud zouden worden. We hadden
gedacht die boodschap heus wel te kennen, maar zij dringt pas door
wanneer je ernaast hebt moeten vertoeven, in de clinch met je eigen
verval. Minny had op een zaal met acht bedden gelegen, waarvan zes
gevuld met demente vrouwen. Ik had op een zaal met vier bedden gelegen, waarvan Brie gevuld met demente vrouwen. De nachtelijke
kreet `luster, zuster, brengt u me effe naar Geuzenveld, naar me
moeder?' zou nog lang in mijn hoofd nagalmen.
Vele namiddagen, rond Minny's samowar geschaard bij wijze van
spreken, de schermerlamp al vroeg aan, bogen we ons de ene keer
– qua onderwerp dan – over het fenomeen po-stoel op wieltjes, en
hoe lang ze je erop zouden laten zitten in de toekomst, als bejaarde,
erboven hangend nadat de behoefte allang was gedaan, het achterste
klam en koud en plakkerig. De andere keer spraken we over het niet
aflatende gezeur met een lepeltje vla voor je bejaarde mond. Vla die je
niet wilde, want je wilde waarschijnlijk alleen nog maar weg, vervagen, een rustig versterf ondergaan.
We werden vanzelfsprekend triest van dit onderwerp, ook al was het
goed voor het realiteitsbesef. Om die reden zwenkte het gesprek
soms uit tot een kennis, bijna een vriendin te noemen, een vrouw die
ook lange tijd niet had kunnen lopen, vanwege uitgroeisels aan haar
botten. Hoe haar kwaal precies heette doet er hier niet toe. Belangrijk was dat Emma ook in ziekenhuizen had gelegen. Gewoon, voor
de afleiding, namen we of en toe haar bestaan onder de loep.
Emma had een leven geleefd ongeveer als het onze. Een keurig leven.
Zij schreef stukken in bladen. Wij tekenden voor bladen. En zij
schreefwel eens een gedicht. Ze had een charmante kat en een aardig
huis. Ze was een meisje op leeftijd, net als wij, dwalend door haar
jaren veertig, alleenstaand geeindigd na een aantal keurige relaties
met vrouwen, tamelijk tevreden en helemaal niet meer op zoek. Tot
haar leven een onverwachte wending nam.

Minny, die haar wat beter kende dan ik, want ze zwommen samen op
donderdagochtend – indien gezond en wel tenminste – legde op een
middag na een telefoongesprekje met Emma de hoorn op de haak en
riep uit: Ten man! Wat wil ze nu op haar leeftijd nog met een man?
Ik vind het jammer, van die meid, Ireen. Jammer. Heb jij daar van
terug?'
Neen. Maar de mens is een vat vol mogelijkheden. En Emma had, net
als wij, nimmer een contract hoeven ondertekenen met de clausule:
`Gib Emma, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van de
verkeerde kant zijnde, zult in de nabije en verre toekomst van mannen afblijven, op straffe van et cetera et cetera.' Het was simpelweg
uit genade Gods dat ze lange tijd op vrouwen had mogen vallen, om
voorts een paar jaar alleen te blijven – en om uiteindelijk wel een heer
te willen.
Want een heer was het, zei Minny, o ja, een echte heer. Emma was
verliefd geworden op De Specialist.
Wij kenden hem ook. Wij hadden hem ook aan ons hospitaalbed
mogen ontmoeten. Een heer van rond de vijftig – met een trouwring
om.
`Minny! Je meent het niet! Die dokter De Jong? Maar het is zo'n aardige man... Helemaal Been type om... Ik bedoel, als hij niet net zo liep
als een zeeman, dan, dan... dan kon hij iedereen wel zijn!' Hoewel, die
stropdassen... We staarden elkaar zwijgend aan.
Het was wel een omslag, een heel... Jets. De diagnose van Emma's
`ziekte' viel niet moeilijk te stellen, volgens Minny: `heterofilia tardiva'. Dat klonk als de naam van een weinig populaire soort liguster, en
ik moest mijns ondanks lachen.
Met dat 'Jammer van die meid' was ik het echter niet eens. Wat geeft
het, een man of een vrouw. Ms ze maar gelukkig is. Of als ze maar ongelukkig is, wanneer ze dat per se zou willen.'
Minny antwoordde dat vallen op een sekse waar je nog nooit een ver72 houding mee had gehad, zeker wanneer dat vallen op latere leeftijd
geschiedde, in een van die onzekere `leeftijdssferen' tussen het eenenveertigste en achtenveertigste jaar (daarna was alles sowieso verlo-

ren) een nare opdoffer kon betekenen voor de gewone identiteit in
het algemeen en voor de seksuele identiteit in het bijzonder.
`En ze weet niet eens, of hij ook gevoelens voor haar heeft,' zei ze
meewarig, 'want die dokters moeten zich toch gedragen volgens een
ethisch handvest, of hoe heet het, volgens die vakverboden van de
Bond van Specialisten. Ze hebben als het ware verplicht een ondoordringbaar masker op! Ze mogen niets menselijks ondernemen, waar
uitingen of aanrakingen betreft. Niets buiten de medisch noodzakelijke handelingen om dan.'
Ik wuifde dit bezwaar weg. Emma kon toch flirten met de dokter.
Dan zou ze het gauw genoeg merken. Maar Minny schudde een beetje vermoeid haar hoofd.
Emma, en dat was zo sneu, zo heel sneu, wist niet hoe ze met een heer
moest flirten. Ze wilde niets liever, maar het mechaniekje zat muurvast. Ze had namelijk na haar achttiende nooit meer betrekkingen
gehad met iemand van het mannelijk geslacht. Haar methode van
vroeger, een methode waarbij je giechelde en naar de grond keek, zou
wat vreemd kunnen overkomen voor een volwassen vrouw met een
respectabel beroep. Ze was bovendien bang dat een gedegen studie
van het onderwerp tot geforceerde resultaten zou leiden.
1k vond het maar bizar. Hoe kon Emma zo onzeker zijn? Het was een
standaardgrapje in onze kringen dat haar knappe boezem een geschikt doel was voor dwalende herenblikken, dus waarom zou ze zich
niet trots achter dat front verschansen en orde op zaken stellen? 1k
zag het misschien te simpel, maar wat stond een gesprekje in de weg,
gevolgd door een duidelijk ja of neen?
Haar ziel natuurlijk. Die duistere, wurgende, maar o zo kwetsbare
draaikolk van al wat we zijn.
Arme Emma,' zei ik, 'hoe langer ze ermee rondloopt, des te lastiger
zal het worden. 1k zou er meteen het mes in zetten. En buiten dat,
middelbare mannen willen toch altijd liever een jong ding, als ze nog
wat willen.'
Waarna Minny een verbijsterende lofzang hield op de integriteit van
de dokter. Ze ging er zo lang mee door dat ik zijn beschaafde, stand-

vastige karakter voor me zag oprijzen in de hoek van de kamer. Neen,
sprak dat karakter, romantisch gedoe van oude meisjes wijs ik af, wat
heet, romantisch gedoe van oude en jonge meisjes wijs ik af! Het
leven is een serieuze zaak, en ik, De Specialist, weet dat beter dan wie
ook!
`Ach Min,' protesteerde ik, `maak hem toch niet zo edel. Het is ooit
een gewoon jongetje geweest.'
Het was twee dagen na het telefoontje, terwijl de buitenwereld ternauwernood begaanbaar was vanwege de gladheid, dat Emma op
haar nog niet helemaal genezen benen naar ons toe kwam.
1k legde juist een paar bonbons op een schaaltje toen er werd gebeld.
De oranje kap van de schemerlamp gaf een intiem licht. Minny wilde
juist de gordijnen dichtdoen. We stonden op het punt om de zeer
wrede ziekenbroeder Abdel door te nemen, iemand die witte vrouwen haatte. Men moest zoiets billijken, want men wist niet welke vernederingen witte vrouwen hem ooit hadden laten ondergaan, maar
dan spreek ik wel over billijken bij mooi weer, met een glas wijn vertoevend aan de waterkant – en niet liggend op een knarsende plastic
ziekenhuismatras. Abdel had me eens een pijnstillende injectie in het
rechterbeen gegeven die keihard was afgeketst op het bot, ja, dezelfde Abdel die me na een dag van onthouding dat ene toegestane glaasje appelsap weigerde te brengen – enfin, wij hadden net willen beginnen aan de dagelijkse doorloop van alles wat het sterfelijk lichaam ons
te bieden had.
Glimlachend, elegant hinkend op haar krukken, schoof Minny even
later een stoel bij voor de binnengetreden Problematisch Verliefde,
tot vlak voor de namaak-houtblokken – en we wachtten kalm af. Of
we helemaal niet benieuwd waren.
De Verliefde straalde. Echter niet als iemand die zojuist haar rijbe74 wijs heeft gehaald, ze straalde als een lichtje in de zomernacht, aan
het eind van de straat, wiegelend achter een oudroze gordijntje.
We feliciteerden haar met het volbrengen van de tocht, die zelfs voor

een geheel gezond persoon niet zonder gevaar was. Emma knikte
vaag en straalde en straalde maar. Ze keek ons innig aan, keek innig de
kamer rond en zei: `Hij zegt dat ik over twee maanden weer compleet
normaal kan lopen.'
Het hoge woord: HIJ.
Minny dook er meteen bovenop. Wat denk je eraan te doen?' vroeg
ze streng. 'Die man is getrouwd en zal dat blijven. Hij kent je nauwelijks als mens, je bent een patient, denk daar toch eens aan.' Aan de
gloed in haar ogen te zien besefte ik dat ze Emma niet gunde aan een
man, zelfs niet aan dokter De Jong, op wie ze toch echt gesteld was.
`Ik... ik denk nergens aan,' zei Emma stralend. `Ik ben alleen maar
blij. Jij begrijpt het wel, he, Ireen? Jij hebt toch vroeger een zwak
gehad voor die curator Aziatische religies, in je museumtijd?'
Jawel, maar een Zwak is nog geen Val.
Minny maakte een vreemd geluid – het zal een uiting van walging geweest zijn.
Ik was verrast dat Emma zo veel in de dokter kon zien. Hij had het interessantste gezicht van de hele wereld, de mooiste handen, de prachtigste stem, de gevoeligste glans in de blauwste ogen.
ja, ik zie jullie wel kijken,' zei ze. 'Maar ik kan het niet helpen.'
`Het' had haar beslopen, als een wolf een lam. Ze had er in het begin
niets van gemerkt. Pas men de dokter eens twee weken met griep
thuisbleef, was het haar gaan dagen.
Minny hield het niet Langer uit en kondigde aan de wodka te gaan
halen uit het vriesvak.
`Als je nu eens probeerde hem voor je te zien zonder die witte jas,' zei
ik voorzichtig, `wordt het dan niet wat minder?' Maar deze opmerking, die haar reduceerde tot een puber, levend in een doktersroman,
schoot er totaal naast, want ze had hem al eens zien fietsen. 's Ochtends om half tien, in een oude regenjas, en met een droevige uit8
drukking op zijn gelaat. 'Het is een melancholicus, hebben jullie dat cr
dan nooit gemerkt, het is een zoeker... Waarom zouden specialisten 75
geen zoekers mogen zijn?'
Minny bonkte de fles op tafel en zei dat dokter De Jong no way iets
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zocht, maar waarschijnlijk een wijnkenner was met in de kelder een
aardig kastje vol goede jaren, en dat hij gewoon ging golfen of zeilen
als hij het even niet zag zitten. Ze herhaalde nog maar eens, dat ondanks de verwording van het huwelijk veel mensen niet voor niets
getrouwd waren. En bleven.
"ja, dat is zo,' zuchtte De Verliefde. Stralend.
`Want ze hebben familieleden met wie altijd wat is,' vulde ik aan, 'net
als wij. En hypotheken, en huizen vol spullen, en verjaardagskalenders vol namen.'
`Nee,' jammerde Emma, `zeg dat niet van die hypotheek, ik wil het
niet hebben... De stakker.' En tranen, hoewel vluchtig, glansden in
haar ogen.
Haar tranen, de schemerlamp, de theepot, de theekopjes, de wodkaglaasjes en de wodkafles duwden me in Russische richting. "Ja maar,
Emma Steenhofskaja,' wilde ik zeggen (want ze heet Steenhof), `leidt
dit alles niet tot heftig ongeluk?'
Ze pakte mijn stemming meteen op, met dat zesde instinct van emotioneel geaffecteerden, en begon een riedel over professor Van het
Reve, God Hebbe Zijn Ziel. Van het Reve, die zo mooi van dit en dat
en zus en zo kon vertellen over de Russische literatuur. De gedichten
die hij geciteerde in een bepaalde bundel spraken haar enorm aan.
Vooral de regels van Tjoetssjev: 'Hoe je ook liefhebt, een dag, een
heel leven –/ Liefde is droom, en of je nu eerder of later wakker
wordt,/ Ontwaken moet de mens tenslotte,' vond ze zo bijzonder
waar.
"je hebt dus besloten om wakker to worden,' zei Minny. `Nou, dan is
poezie toch nog ergens goed voor.'
Dat was cru, aangezien De Problematisch Verliefde zelf ook dichtte.
Ik zei dus maar dat Emma er goed uitzag, met die grote ogen en die
boezem en dat glaasje wodka scheef in haar hand.
`Dank je,' zei ze, en zette het glaasje voorzichtig, wat verbaasd neer,
76 zo van 'Drink ik? Werkelijk?' Maar ze gaf zich niet totaal gewonnen
wat betreft de dokter. Ze zou hem op eigen wijze, op haar moment,
het verhaal vertellen – want om niets kon dit alles toch niet doorvoeld

zijn... En bovendien, hij had ermee te maken. Zijn wezen had haar
doen vallen.
`0 Christus,' zei ik, `laat toch, laat toch...'
Maar wat kon ze laten? Ze was verliefd op de dokter en zoiets kan een
vrouw niet laten. Ze kon hem het verhaal besparen natuurlijk, dat zou
wel beschaafd zijn, maar er zat geen beschaafde vrouw tegenover me,
ik keek in de ogen van een zombie.
Minny haalde heel diep adem, dat doet ze altijd wanneer ze van plan is
gelijk te krijgen, en stak een verhaal of over 'afhankelijkheidsrelaties'
die met name middelbare vrouwen op een verkeerd spoor zetten;
neem psychiaters en hun compagnon overdracht, neem geniale tandartsen die puingebitten opkalefateren, neem specialisten die mensen
weer laten lopen. Emma, een intelligente vrouw, diende te beseffen
dat het weliswaar heel normaal was, een redder te willen belonen met
totale overgave (Minny trok bij deze woorden een zuur gezicht),
maar ook dat haar vervaagde egogrenzen ten spoedigste weer gerepareerd moesten worden gezien haar menselijke waardigheid.
Emma luisterde nauwelijks, ze knikte maar en bleef blij stralen, als
een zacht gloeiend lampje, en dronk veel te veel glaasjes wodka.
`Maar nou mogen jullie mij vertellen,' mompelde ze, `waarom...
waarom ik dan niet op die ene zuster gevallen ben... niet dat jonge
ding, jullie kennen haar wel, die ene met dat geverfde haar... Waarom
ik daar dan niet op gevallen ben, mogen jullie mij vertellen... Weet je
wat het is, jullie... jullie zien niet dat hij uniek is, uniek.' Ze stond op,
greep de tafelrand beet, wankelde en stortte weer op haar stoel. 'En
jullie zien ook niet dat die man van alles nodig heeft... creatief en zo...
Hij zit vast, dat voel ik...'
`In zijn beleggingsfondsen, ja,' antwoordde Minny, terwijl ze De
Problematisch Verliefde zorgzaam een glas water voorhield. 'En jij
bent nog lang niet wakker, popje, lees jij dat gedicht van die Tjoetiesef, of hoe hij ook heten mag, nog maar eens goed.'
Willie_ jullie...' En vervolgens kwam er geen geluid meer uit. We
hebben haar maar op Minny's bank gelegd.
Emma was eigenlijk een rijk mens. Zij zeurde niet over demente

bejaarden, die ze toch ook ontmoet had in het hospitaal. Zij gaf Been
moer om de attente, vermoeide, gezellige, wrede, engelachtige, achteloze zorgsector die rond haar bed had gestaan, zij had alleen dokter
De Jong gezien – met zijn melancholieke, droevige gelaat.
En wat ze nu het liefste wilde?
Ze had bekend met hem to willen wandelen door een bos.
`We zullen wel zien waar het schip strandt,' zei Minny, en knipte het
licht van de woonkamer uit.
Het schip strandde op een lentemiddag vier maanden later, toen
bleek dat Emma voor de laatste maal het spreekuur van dokter De
Jong had bezocht: hij verklaarde haar vrolijk voor genezen. Helaas
ving haar gevoelige poging tot een afscheid met wat meer inhoud,
met wat meer persoonlijke toon, bot. De liefhebber van de Expressieve Stropdas was met onsteld gelaat rap naar de deur gelopen, had
hem wijd opengezwaaid en door de voile wachtkamer geroepen:
`Mevrouw Steenhof, proficiat! Het ga u goed!'
Pas een jaar of twee later konden Minny en ik in Emma's bijzijn zijn
naam gewoon laten vallen zonder dat haar wimpers gingen trillen en
zonder dat er Russische tranen in haar ogen glansden.
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Ida Boelhouwer

Waar ben je haardvuur olielamp en
glazen wijn tot wij beschonken zijn
en graven in ons weke vlees naar
wie wij vroeger waren weggeraakt
de lust werd achting voor versleten
overkant en kamerlucht verwaait
de brand de vlam de fonkeling. Zo
strak staan onbezweken voeten
die lijken neergeschroefd of stroef
ook vreemdgevormd inmiddels na
trouw jaren dragen lijken zij
voor Jansen gaan wel to bedroefd.
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Barbara Beckers

KOZMO EN IK
Ms ik in de Spiegel kijk, zie ik
mijn zusje Kozmo, als ik mijn ogen sluit, Broom ik haar laden. In de
tijd dat zij nog leefde, registreerde ik alles: wat ze deed, waar en met
wie. 's Avonds laat vertelde ze me verhalen over vraag en aanbod,
schuld en boete, oorzaak en gevolg. Ik luisterde, geloofde en sloeg
op.
Kozmo sliep met de buurjongen en de bibliothecaris, deelde de
lakens met dichters en winterschilders, bevredigde Jezus en alle apostelen, verleidde en betoverde haar lerares Engels. Kozmo verkende
haar grenzen en overschreed ze met roodgestifte lippen en opgehouden rok. Ik begreep het niet en vroeg voor de zoveelste keer om uit-

leg.
`Ik moet volhouden, doorzetten. Ik moet oefenen. Voor straks. Ik
weet wat me te wachten staat. Maak je geen zorgen, het komt goed.
Ik weet wat ik doe, niet altijd, maar meestal weet ik wat ik doe en ik
geniet ervan.'
Ze was niet meer te stoppen. Ik moest haar waarschuwen en vroeg
God en het universum mij daarbij te helpen. Misschien ging Kozmo
wel te ver, werd het echt gevaarlijk. Misschien dreigde zij haar lichaam te verliezen. Ik was naief – het had geen zin. Kozmo was het
universum en God lag bij haar in bed.
Kozmo wist alles. Alle grammatica en topografie, alle verhalen en
formules zaten in haar hoofd. Ze kende de regels van ieder spel, wist
in iedere situatie hoe te handelen en iedereen leek van haar te houden. Kozmo had de wereld in haar macht. Onder haar kleren verborg
ze een oogverblindend geheim dat al lang geen geheim meer was
– iedereen wist ervan. Haar lippen smaakten naar bloed en wijn, haar
tong was sneller dan ze zou willen.

Op de dag van haar zeventiende verjaardag was Kozmo ziek. Ze
dronk thee. Ze at een beschuitje. Ze lag in haar bed. Aileen. Kozmo's
lichaam hield even pauze en alleen haar lerares Engels bracht bloemen en een aai. Verder was er niemand die aan haar dacht. Aan haar
geest alleen hadden ze niets. Zo blij als ik was dat Kozmo even rust
had, zo saai vond zij een nacht zonder samenzijn. Haar hormonale
huishouding trok zich daar niets van aan. Ongesteld is ongesteld.
Ziek was ziek.
Als Kozmo ongesteld was, wilde zij haar pijnen delen. Het was te veel
voor haar alleen. 1k begreep het en knikte. Kom maar Kozmo, breng
je bloed maar hier.
Wie iets over Kozmo wilde weten, vroeg het aan mij want het was
mijn zusje en ik kende haar agenda uit mijn hoofd. Ik dacht Kozmo, ik
ademde Kozmo, ik droomde altijd alleen over haar.
Een nachtmerrie: Kozmo ligt in een groot eikenhouten bed dat
midden in een spierwitte slaapkamer staat. Aan het voeteneinde een
ladder en een emmer. Naast Kozmo ligt een grote winterschilder
met verf in zijn haar. Ze hebben de deur en alle ramen dichtgespijkerd – het beest met de twee ruggen wenst niet gestoord te worden.
Dan begint Kozmo te lachen, maar niet omdat ze het leuk vindt. De
zware schilder is te zwaar voor haar. Ze krijgt het benauwd. Te zwaar.
Kozmo breekt.
Ik schrok wakker met de sporen van snot en tranen die mijn gezicht
nat en plakkerig maakten. En daar was Kozmo al, Kozmo-wakker,
Kozmo-overdag. Ze zei: 'Ik heb mijn schildertje de deur gewezen.
Gek werd ik van hem.'
9 0 Kozmo stierf op de zonnige dag na haar verjaardag. We lagen samen
in het Bras op de grootste badhanddoek die we hadden. Dit was geluk.
II lag naast mijn zusje en keek naar haar. Kozmo sloot haar ogen en

opende haar rode mond. Ze strekte haar armen en spreidde haar
benen. Ze had de grootste minnaar, beste minnaar eindelijk gevonden. Ze bedreef de liefde met de zon. Hier had ze zeventien jaar op
gewacht. De buurjongen en de dichters waren niet meer dan een
oefening geweest. Kozmo was vanmorgen wakker geworden met het
besefdat dit de grote dag zou worden. Vandaag zou haar lichaam krijgen waar het al die jaren zo naar had verlangd. Ik lag naast haar en zag
alles. Kozmo's brandwonden bezorgden haar helse pijnen en mijn ijskoude schrik bleek niet genoeg de vurige liefde te blussen. Na een
voorspel van zeventien jaar, na te zijn bevredigd door licht en warmte, was ze bereid te sterven. Kozmo bedreef de liefde met de zon en
dat was haar fataal.
1k ken mijn zusje, ik ken haar leven, liefde en streven. Nu ben ik
alleen, ben ik niemand. Ik ken mijn zusje, maar wie ik zelf ben is mij
een raadsel. Zonder Kozmo ben ik nergens, besta ik niet.

Tijdens de landelijke Finale Kunstbende 1999 won
Barbara Beckers met het verhaal `Kozmo en ik' de
eerste prijs in de categorie Taal.

Hanneke de Klerck

K. OF HET GEVAAR VAN FICTIE

Bert heeft me K. leren kennen.
Hoe K. er precies uitzag, weet ik niet, maar hij leek op Bert. Bert stel
ik me voor als een tengere man met gespierde armen. Daar val ik op.
De welving van de deltaspier zoals die zich bij magere mannen aftekent in schouder en bovenarm. Van K. nam ik aan dat hij pezig was.
K. was een fietser, net als ik.
Of Bert sportte, vroeg ik mij niet af. Al mijn collega's sportten. Het
waren grote, grove mannen om wie voortdurend lawaai hing, en
beweging. Ze stompten me om mijn aandacht te trekken en ze lachten als ik met een pijnlijk gezicht over de geraakte plek wreef. Toen ik
net bij de zaak was, probeerden ze me aan het blozen te krijgen. Maar
van de krachttermen en uitdrukkingen die ze gebruikten, interesseerde me alleen het zeldzame woord waarvan de betekenis me ontging. Dat onthield ik om er thuis mijn woordenboek op na te slaan.
Ik verborg mijn liefde voor woorden. Dat ik las, was al erg genoeg. De
keer dat ik in de pauze een roman te voorschijn haalde, pakte dikke
Karel van expeditie het boek af. Met een vies gezicht hield hij het
omhoog. Ik lachte en keek alsof ik ook niet wist hoe Nabokov in mijn
tas was beland.
Ik voelde me met Bert verwant zodra ik hoorde over 'de professor' in
Kampen. We werkten bij Van Zeeland, de papiergroothandel, hij in
Kampen, ik in Amsterdam. Bert was filosoof, ik had Nederlands
gestudeerd, en allebei waren we via het arbeidsbureau omgeschoold
tot logistiek medewerker. Van fabriek naar magazijn naar afnemer
begeleidden we tonnen papier uit Zweden, geschept papier met bloemetjes uit Frankrijk (vier gulden het vel), origamivouwblaadjes.
Ik sprak Bert iedere dag. Of spreken: ik las en schreef hem. In het
bedrijf stuurden we elkaar berichten per computer. Zo bleef de tele9 2 foon beschikbaar voor de verkopers van de buitendienst die er een
bloedhekel aan hadden de in-gesprek-toon te krijgen.
`Heb je nog 50.000 oblong,' vroeg Bert, en ik schreefterug dat er geen

oblong meer in voorraad was maar dat we het konden laten snijden.
II klaag niet. Met dat Nederlands van mij en zonder onderwijsbevoegdheid was ik nooit aan een andere baan gekomen. Ik vond het
werk niet erg en ik was blij dat ik niet meer de hele dag alleen thuis
zat. 1k hield me staande tussen de jongens. Ook al kon ik geen schuine
mop onthouden, ik lachte erom, en dat was goed genoeg.
Waarschijnlijk had Bert het moeilijker dan ik. Een filosoof. Dat is
nog erger dan een neerlandica.
Bert heeft me K. leren kennen. Maar ik lokte de kennismaking uit. Na
een zakelijke mededeling over vierhonderd pakken printpapier die
naar Kampen onderweg waren, verzuchtte ik dat ik verbeelding genoeg wilde hebben om ooit een zo'n pak te beschrijven.
le moet gewoon beginnen,' schreef Bert terug.
`Hoe dan?' wanhoopte ik.
Altijd hield K. zijn gordijnen gesloten,' antwoordde Bert.
1k verraste mezelf. 'Pas als hij op straat kwam, zag hij of het buiten
zonnig of somber was. Zo kwam het dat K. vaak niet gekleed was op
het weer.'
Bert reageerde onmiddellijk. 'K. trok het zich niet aan als de mensen
naar hem keken.'
Dat vond ik mooi. 1k word verlegen als ik aandacht krijg. K. niet. Ik
deed mijn best om me in hem te verplaatsen en schreef: ' "Veranderlijk klimaat," zei K. tegen voorbijgangers die op een stralende dag een
verbaasde blik wierpen op zijn lange, donkere regenjas. En zijn toon
was zo overtuigend dat de anderen onwillekeurig omhoogkeken, op
zoek naar een plotseling overdrijvende regenwolk.'
Tevreden stuurde ik K. terug naar Bert.
K. vrolijkte mijn dagen op. Opgewonden kwam ik op kantoor, benieuwd hoe het met K. zou zijn, benieuwd vooral naar wat ik hem zou
laten doen. 1k hoefde niets te verzinnen, ik kon volstaan met het
invullen van de contouren die Bert had getrokken. Het was of hij me
plaatjes liet kleuren die hij met zwarte viltstift had getekend.

Ik begon me te oefenen in K. Bij alles wat ik deed, bij alles wat me
overkwam, probeerde ik te bedenken wat K. ervan zou vinden, hoe K.
zou reageren. Op straat bekeek ik voorbijgangers met andere ogen. Ik
verzamelde bewegingen, gebaren en tics. Voor K.
Iedere dag werd het beeld dat ik van K. had completer. En toch hield
hij iets ongrijpbaars. Iets dubbels.
Ik wist niet hoe oud K. was. Begin twintig dacht ik omdat hij zich, net
als ik, alle namen kon herinneren van leraren en klasgenoten op de
middelbare school. Maar K. kon evengoed tegen de veertig lopen, zo
oud als ik vermoedde dat Bert was. Want hij was merkwaardig ongehaast door zijn studie gerold, en begrippen als `temponorm' of `prestatiebeurs' waren hem vreemd.
K. had het onzekere dat ik van mezelf kende, maar Bert maakte hem
besluitvaardig. Een enkele keer kon ik de verleiding niet weerstaan en
bracht ik hem in situaties waarin ik zelf verkeerde. De dag dat K. zijn
bovenbuurman de huid had volgescholden wegens de geluidsoverlast, klopte ik op de deur van mijn bovenbuurjongen en sprak hem toe
in K.'s woorden. Wat met redelijkheid en voorzichtig vragen nooit
was gelukt, kreeg ik nu voor elkaar.
Sindsdien groet de buurjongen me.
Ik raakte verslingerd aan K. Ik kwam vroeger op kantoor en ik ging
later weg om hem maar zo lang mogelijk bij me te hebben.
De jongens merkten dat ik meer op de computer deed dan de
voorraad volgen. Ze plaagden me, dachten dat ik een elektronische
verhouding had met een collega van een ander filiaal. In Parijs, misschien, want die Fransen...
Ze hadden gelijk en ze zaten ernaast. Geen Fransman was in staat mij
te verleiden. Maar ik had iets met K., dat Beef ik toe. Hij was me nog
vertrouwder en vreemder dan de jongens op wie ik verliefd was. En
toch kon ik nooit voorspellen wat hij ging doen.
Ik dacht zo vaak aan K. dat ik hem overal begon te zien.
Hij fietste me tegemoet op de andere oever van de Amstel, op een

racefiets, in een spijkerbroek. K. vond een zeemleren kruis flauwekul.
Ik meende een glimp van hem op te vangen achter het raam van een
tram, van een bus, van een rondvaartboot. Een keer, op een zonnige
dag, volgde ik minutenlang een magere man in een donkerblauwe
regenjas. Pas toen hij stilstond, zijn jas uittrok en die keurig opgevouwen over zijn arm schikte, besefte ik mijn vergissing.
`Ik dacht dat ik K. zag,' schreefik Bert in een terzijde.
Bert antwoordde niet. Hij stuurde K. terug en schreef boven de tekst:
`Voort, voort, altijd maar voort.'
Bert had gelijk. Ik moest hem niet rechtstreeks aanspreken. Wat had
ik van hem willen weten, wat had ik hem willen vertellen? De getallen, de kleuren? Wilde ik hem schrijven: ik ben 25, i meter 75, 58
kilo, mijn ogen zijn blauw, mijn haar is donkerblond, mijn favoriete
kleur lippenstift is bruin. Feiten zeggen niets. Alles wat ik van Bert
wilde weten, zei hij door K., alles wat ik hem kon vertellen, kon hij
lezen in K. Wij hadden K. gevormd. Hij bestond uit onze obsessies en
gedachten.
Nooit heb ik me met iemand zo verbonden gevoeld als met Bert.
Ik schrok niet toen K. ruwer werd. In een cafe waar Bert hem bracht,
sloeg hij plotseling in op een jongen die hem een vuurtje weigerde en
daarbij verzuimde hem aan te kijken. Ik vond de aanleiding futiel,
maar omdat K. nu eenmaal aan het vechten was, beschreef ik zijn
tegenstander minutieus. Hij leek in alles op de heao-er die bijverdiende in het magazijn en zich bij de jongens populair wilde maken
door over mij te spreken als 'die gleuf van logistiek'. Ik voel nog het
plezier waarmee ik K. het kraken liet horen van het neusbeentje, ik zie
weer het bloed sijpelen over een weke mond en een wijkende kin en
het langzame, verbijsterde tasten van een hand over een gehavend gezicht.
N
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K. klopte zijn kleren af en wilde het cafe verlaten, maar nog voor hij
Q.
bij de deur was, werd hij besprongen door vriendjes van mijn heao-er. 95
Ik wist hoe het af zou lopen en toch maakte Berts beschrijving van de
.i
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kloppartij dat ik vreesde voor K. Ik kreeg een kluwen armen en benen 0
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te zien waarbij onduidelijk bleef wat er gebeurde, wie wie raakte, of
K. het redden zou. Ik herinner me mijn schrik toen er metaal blonk,
zo kort dat ik onmogelijk kon zeggen wat er te zien was geweest. Een
mes, dacht ik, een stiletto. Maar na afloop waren er geen steekwonden, alleen kneuzingen, bloedneuzen, ogen die blauw zouden worden en daarna geel.
K. won. Natuurlijk won K. Hij was de held van ons verhaal.
Nee, ik schrok niet toen K. gewelddadiger werd.
Ik schrok pas toen K. viel voor een vrouw die in niets op mij leek. Anna
was al ver in de dertig, een beetje genet (`een man heeft graag iets om
beet te pakken,' zei K.) en zij praatte over auto's, hypotheken en kinderen met een vanzelfsprekendheid die mij tegen de borst stuitte.
Ik probeerde K.'s aandacht te verleggen naar jongere vrouwen, slimmer, sensueler ook, maar K. hield hardnekkig vast aan Anna, zelfs al
wekte hij nauwelijks de indruk dat hij verliefd op haar was. Zoals K.
met Anna omging, leek ze op een vroegere geliefde met wie hij nog
iets had uit te praten.
Ik nam Anna onder handen. Ze kleedde zich jeugdiger, viel af, las eens
een boek. K. leek het te ontgaan. Toen ze op een dag samen aan een
cafetafeltje zaten, pakte Anna, mijn jonge, sprankelende Anna, midden in een monoloog van K. zijn vingers en stopte die in haar mond.
Abrupt trok K. zijn hand terug en schoot overeind. Hij was woedend.
`Verdomme, Bert,' schreef ik, geheel tegen onze stilzwijgende afspraak in, `zo'n sukkel is K. toch niet!' In het verhaal haalde ik Berts
laatste regel weg, zodat hij ruimte had voor een passender reactie.
Bert antwoordde niet. Hij stuurde K. ook niet terug.
Na twee dagen schreef ik een nieuwe boodschap. Ik kreeg haar integraal terug. Een computerstoring, dacht ik. Maar 's middags had ik
evenmin succes. Een verkeerde adrescode, zei systeembeheer. Ik
96 probeerde het opnieuw en lette extra goed op om geen tikfouten te
maken. Toch ging het mis.
Ik belde Kampen.

`Bert?' vroeg een man. Ik hoorde iemand iets tegen hem zeggen. '0,
wacht,' zei hij toen. 'Bert! Die werkt hier niet meer. Dat is alles wat ik
er van weet. 1k kende hem niet zo goed.'
1k verveelde me zonder K.
Ik verdroeg het gestomp van de jongens niet meer. Hun moppen
werden te flauw. Al snel gingen al hun schunnigheden over mij.
1k doe niet veel tegenwoordig. Ik zit thuis. Soms schrijf ik wat. Je
moet gewoon beginnen, had Bert gezegd. Maar hij had meer fantasie
dan ik.
Dacht ik.
Vanmorgen las ik een berichtje in de krant. 1k heb het uitgeknipt. Het
ligt voor me op tafel:
AANVECHTING Een

3 8-jarige man heeft de afgelopen weken in Zwolle vijfvrouwen tussen 2 I en 3 7 jaar aangevallen met een blok ijzer. Na
zijn aanhouding zei hij altijd ijzer bij zich te hebben en soms de aanvechting te krijgen om mensen die hem minachtend bejegenen
ermee op het hoofd te slaan.
Dat had K. kunnen zeggen.
1k.
Of Bert.

Mayra Verheyen
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`Arctums, het is de wind. De kastanje slaat tegen de muur.'
De jonge herdershond heeft geruststelling nodig. Ms we met zijn
tweetjes in het donker liggen, in de enige kamer van het huis die op
het bos uitkomt, achter de enige deur die op slot kan, luistert hij aandachtig naar mijn woorden. Overdag val ik tegen hem uit omdat hij te
vaak tegen me opspringt, met al zijn vlooien. Nog geen drie dagen
geleden zijn er bulten op mijn kuiten en onderarmen verschenen, de
boel is gaan ontsteken. Arcturus ziet in elk gevaar dat ik maak een
kans om met mij te spelen. Ik kan nergens stilzitten of hij slaat zijn
poot om mijn knit en begint tegen me aan te rijden. Hij is pas twee en
heeft nu al de spierkracht om mij omver te werpen. Zijn onschuld
heeft een mannelijke onbehouwen kant. Ik lach hem uit. Ik moet me
voortdurend schrap zetten. Maar 's nachts Beef ik veel om hem, dan is
hij mijn grote vriend en vergeefik hem zijn vlooien. Ik vertel hem dat
ik op het huis pas, nu nog veertig dagen, dat het wennen is aan het wasteland, na zeven jaar op een eilandje. Ik beschrijf de geliefde die daar
achterbleef. De tafelberg met eromheen de wijdste zee en de wijdste
lucht, hoe die in elkaar overvloeien, hoe ik boven op die berg loop,
wat een goed gevoel dat is wanneer je leven, als door een windvlaag,
onder je is uitgetrokken.
Arcturus' ogen blijven in het donker dichtbij, eerst nog strak tussen
mijn stem en mogelijk naderend gevaar, maar na een tijdje begint er
iets te glanzen, hij geeft zich gewonnen. Tenminste, dat is wat ik voel
– wat ik zie is dat hij nog niet is gaan liggen, de schaduw naast mijn
bed blijft overeind als een soldaat. Vanaf zijn matje wasemt hij een
lucht van ongewassen kleren naar me uit.
Ik ben vannacht ongeduriger dan anders, heb overal jeuk. De kennismakingsadvertentie die ik in het dorpscafe in een krant zag staan
98 houdt me uit de slaap. Doen of niet? Eigenlijk geloof ik er niet in.
Mijn ideale ontmoeting met een man vindt toevallig plaats, als ik er
niet op berekend ben.

`Arcturus, zal ik die jongen nu bellen, midden in de nacht? Dan is hij
in ieder geval onvoorbereid.'
Ik loop op de tast van het bed naar de tafel. Arcturus draait niet mee
maar volgt wel mijn gangen. Hij geeuwt. Hij wacht af. Nee, ik bel
niet. Ik schuifel Tangs zijn matje naar het raam en probeer door een
van de kieren in het luik naar buiten te kijken. Er is geen uitzicht, buiten en binnen zijn bijna even donker, er is geen maan, er staat geen
ster.
1k ga in bed liggen. Arc? Kijk, val ik hier niet elke nacht met een glimlach in slaap? Wat valt er te vrezen?
Het oog, dat toekijkt en goedkeurt of afkeurt. Het oog, dat registreert hoe echt ik ben. Het oog, waarin ik me bemind weet. Het grote
nets.
De jongen ziet hoe ik een vuist op tafel leg, hoe het bloed uit mijn
knokkels trekt. 1k doe mijn hand open, laat de Mikado-stokjes los. `Jij
mag,' zeg ik. De situatie werkt op zijn lachspieren. Hij en ik tegenover elkaar, een barricade tussen ons in – ik een fiere dame op haar
voordeel bedacht, met pupillen die heen en weer schieten tussen
rood, blauw en geel geverfde stokjes, met een knaloranje mond die
het aantal punten scandeert dat binnen valt te halen, hals- en gezichtsspieren aangespannen, op haar qui-vive.
De jongen pikt resoluut alle losliggende stokjes in. Het zijn er vijf.
Hij krijgt zo achttien punten in de schoot geworpen. Om verder te
kunnen spelen moet hij eerst een joint draaien.
Hij neemt de tijd. De huid van zijn linkerhandpalm ziet er bleek en
strak uit, totdat hij het tere vloeipapiertje ertegenaan legt. Zijn vingers ontwarren wat shag, hij verhit de plak hasj met een vlam, wrijft er
stukjes vanaf en strooit ze op de tabak. Het geheel rolt hij losjes
samen. Bij het likken krijgt zijn tong een ragfijn kerfje, dat ik in mijn N4
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eigen tong voel. Hij reikt mij de sigaret aan, ik inhaleer zo diep als ik
kan. Zijn ogen kijken vragend toe. Ja, geef ik hem met mijn glimlach 99
te verstaan, ik ben bereid deel uit te maken van je ritueel.
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Aan de druk van mijn vinger op de punt van het Mikado-stokje merk
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ik dat er ruimte komt in mijn arm, tot aan mijn oksel verspreidt zich
een behaaglijk kringelend gevoel, de arm maakt zich los van mijn
lichaam, is plotseling een eigenmachtig ding. Dat het stokje mij maar
drie punten oplevert doet er niet toe, ik genet van de precisie waarmee het naar links zwenkt en rakelings langs een paar andere wegschuift zonder dat de arm daarvoor van stand hoeft te veranderen.
Ik tuur naar de Mikado-figuur. Wat een warboel lijkt, wordt ineens
doorzichtig. Er klapt lets open. Tussen ons in ligt een volmaakte
figuur met kleuraccenten en schaduwen, elk stokje dat Bruit wordt
losgemaakt kan ik blind op zijn plaats terugleggen.
Hij houdt mij in de gaten. Misschien overtreed ik de regels, want ik
ben opgestaan om aan zijn kant van de tafel het stokje nog beter te
kunnen isoleren. Ik houd mijn adem in als ik het aanraak en de druk
op mijn vinger vergroot; hij hoort en voelt het, zo dicht sta ik naast
hem. Ik til het stokje boven de figuur uit en lach naar de jongen, er
rolt een ander stokje om.
`Deed ik dat? Ik zag niets gebeuren.'
`Ik wel,' zegt hij.
Mijn geluksgevoel kantelt een slag.
De jongen is aan de beurt en legt zich toe op het wegrollen van stokjes, het omhoogwippen, het onder wankele constructies en tussen
krappe ruimtes doortrekken. In de blauwe steen van zijn ring wordt
alles weerspiegeld. Hij is druk bezig te winnen, maar vertilt zich.
We azen allebei op dat ene stokje met de rode spiraal dat in een keer
twintig punten oplevert. Je kunt er de rest mee binnenslepen. De spiraal ligt op een onmogelijke plek, in het midden van de figuur.
Ik laat me niet langer afleiden.
Hij gaat op het puntje van zijn stoel zitten, opgetogen omdat het nu
menens wordt.
Met de topjes van mijn duim en wijsvinger tegen elkaar begin ik mijn
hand over het eiken tafelblad te schuiven. De andere drie gestrekte
zoo vingers glijden zo ver mogelijk onder een schuin opstaand stokje
door. De duim en wijsvinger buigen licht om nog dichter bij de spiraal te komen. Ik beschrijf een dansfiguur. In mijn hand zit de span-

ping van een .ballerinalijf dat moeiteloos tegen de zwaartekracht in
danst. Mijn gezicht wordt beschenen door de tafellamp. Mijn wangen gloeien. Hij ziet het, de gloed in mijn ogen.
De spiraal is van mij. Kijk, ik houd hem in mijn hand, maar besluit
hem jou cadeau te doen.
Arcturus wordt wakker bij het eerste richeltje licht dat door de kieren
in het raamluik valt. Van een soldaat op wacht verandert hij in een
jong glanzend, opgewonden beest. Eenmaal wakker wordt hij gedreven door wonderlijke impulsen. Op twee meter afstand kijk ik in zijn
ogen – open en wild glimmend. Hij springt naar me toe, zet zijn
poten in mijn zij, klaar om elke blik op te likken, bereid om elke uithaal te vergeven. Zijn vlooien! Vandaag ga ik een gifband kopen.

Hanna de Heus

BEET
Hij kreeg het kaartje in dat akelige Witte ziekenhuisbed. Dat bed met die deken die niet lekker pluizig
was, zoals thuis, maar die de structuur van een theedoek had, waardoor hij zich al meer dan eens had afgevraagd of de deken net zo
vochtabsorberend was als het keukenattribuut. Dat moest waarschijnlijk wel met al die knoeiende, morsende mensen, die te zwak
waren om een soeplepel of een theekopje goed vast te houden. Om
over lekkende infuzen, drains en incontinentie maar niet te spreken.
`Post, meneer Rowanski!' zei de zuster, iets te opgewekt, en ze drukte
hem een paarse envelop in handen.
Hij herkende het handschrift ogenblikkelijk. Ze had hem bijna elke
dag een kaartje gestuurd, maar hij had ze nauwelijks gelezen. Hij had
wel iets anders aan zijn hoofd. Ook deze envelop opende hij met niet
bijster veel interesse.
1k heb altijd van je gehouden, las hij, met een heftigheid die niet alleen jou
heeft verbaasd, maar mijzelf nog veel meer. Ile hou nog steeds van je en ga
van je houden tot het einde. Omdat ik niet anders kan. Ik vraagje niet ofje
min liefde wilt beantwoorden, maar ik vraag je wel om me niet buiten te
sluiten. Nog nooit heb ik je zo hard nodig gehad als nu.
Geschokt legde hij de kaart met de envelop op zijn veel te kleine
nachtkastje. Er waren kleine goud- en zilverkleurige hartjes uitgevallen, die nu her en der op de deken verspreid lagen en er een onaangenaam contrast mee vormden, alsof nu ook de mooie glitter van de
buitenwereld door de lelijkheid hier binnen bezoedeld werd.
Het was niet zozeer de liefdesverklaring die hem trof. Britt had haar
gevoelens voor hem nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij wist
dat ze hem vanafhaar tienerjaren, toen zij nog maar vijftien was en hij
vijfendertig, had aanbeden. Nooit was het in hem opgekomen daar
misbruik van te maken. Integendeel: hij had zich er ongemakkelijk
102 onder gevoeld, vooral toen haar gevoelens niet bleken te veranderen
naarmate ze ouder werd. Maar ze had zich nooit echt aan hem opgedrongen. Gefrustreerd had ze zich, als hij weer eens een hele avond

op geen enkele hint was ingegaan, bij het afscheid in zijn armen geworpen, maar altijd had ze zichzelf na een paar onschuldige kusjes
weer onder controle gehad, zodat hij nooit gedwongen was geweest
haar van zich af te duwen. Een enkele keer had ze, na een flink aantal
glazen wijn, aarzelend zijn kruis gestreeld, maar juist doordat hij die
aarzeling voelde had hij haar hand niet weg hoeven leggen. Hij wist
dat ze hem zelfwel weg zou halen als de reactie uitbleef.
Nooit zou ze kwaad op hem worden. Hij wist dat haar liefde zó groot
was dat ze nooit het risico zou nemen dat er ruzie tussen hen ontstond. Ook daar had hij zich van tijd tot tijd hoogst ongemakkelijk bij
gevoeld. Het betekende dat hij zich in een machtspositie beyond
waar hij nooit om had gevraagd. Hij kon haar van alles aandoen – ze
zou het hem nooit voor de voeten werpen. Ze zou slikken en doorgaan met liefhebben. De verantwoordelijkheid die het nooit ter
verantwoording geroepen worden in deze vriendschap met zich
meebracht zat hem dwars. Hij wilde het niet, bang dat hij te ver zou
gaan, bang dat hij haar nog meer zou kwetsen dan hij al deed door
nergens op in te gaan. Ook het feit dat hij haar nooit kwijt zou kunnen
raken doordat ze elke vorm van onenigheid vermeed, beklemde hem.
En net zomin als ze hem een reden zou geven de vriendschap te
beeindigen, zou ze die zelflaten verwateren.
Een enkele keer ging het door hem heen dat alleen deze Bingen al,
samen met het bijkomstige ongemakkelijke gevoel, een hele goede
reden vormden om de vriendschap te beeindigen, maar het lag niet in
zijn acrd om alleen uit egocentrische motieven te handelen. Hij zette
alleen een punt achter een vriendschap als hij bedonderd was, niet als
hem meer werd geboden dan waar hij om had gevraagd.
Wat hem aan het kaartje trof was niet de vastberadenheid die eruit
sprak. Het was die laatste zin.
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Nog nooit heb ik je zo hard nodig gehad als nu.

Op een of andere manier had hij, sinds hij getroffen was door die af- 103
grijselijke ziekte die hij moest zien te accepteren, geen moment meer
geleefd met het idee dat iemand hem nodig zou kunnen hebben. Hij- o.'t7z
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zelf, en iedereen om hem heen, was ervan uitgegaan dat hij degene
was die nu, in steeds toenemende mate, anderen nodig zou hebben.
Hij snapte Britts woorden wel. Hij had het zelf meegemaakt, met
Max. Maar het was niet bij hem opgekomen dat Britt nu hetzelfde
voelde als hij toen Max stervende was.
Jaren geleden, toen hij nog gelukkig was met Max, en Britt net met
Boud was getrouwd, had ze eens in een restaurant waar ze samen
aten, tegen hem gezegd: `Kijk, mijn liefde voor Boud is gegroeid. II(
heb geleerd van hem te houden. Het duurde een hele tijd voordat ik
tegen hem kon zeggen dat ik van hem hield, maar toen ik het eenmaal
zei, meende ik het ook. Maar met jou is het allemaal zo anders. Van
jou hield ik gewoon, meteen al, vanaf het begin, zonder dat ik er iets
voor hoefde te doen. Die gevoelens voor jou, die zie ik als volkomen
natuurlijk, die voor Boud zijn gecultiveerd. Voor het eindresultaat
maakt het waarschijnlijk helemaal niets uit, maar toch geeft het me
het idee dat mijn gevoelens voor jou op een hoger plan staan.' Met
een ernstig gezicht had ze een slokje likeur genomen en hem over
haar glas heen aangekeken. `Vind je het erg dat ik dat zeg?'
`Ja,' had hij geantwoord. `Zo moet je niet praten als je net getrouwd
bent.' Op die manier had hij het gesprek op haar en Boud gebracht,
niet op haar en hem. Hij kon niets met deze vrouw. Het speet hem
voor haar, want ze was lief en op een zeer elegante manier aantrekkelijk, maar hij was gelukkig zoals hij was. Als hij nou wanhopig graag
hetero had willen zijn, of op zoek was naar een biseksuele ervaring,
dan had hij het met een vrouw als zij geprobeerd – en dat wist Britt.
Ze wist dat ze van alle vrouwen waarschijnlijk de meest geschikte
voor hem was. Dat ze hem desondanks niet kon krijgen, was een
harde Bobber voor haar, maar hij had er bewust voor gekozen de situatie niet te problematiseren. Hij mocht haar werkelijk heel graag,
maar hij hield niet van haar en zou dat ook nooit doen. Punt. Daar
104 had hij nooit een geheim van gemaakt. Zij hield wel van hem en had
daar ook nooit een geheim van gemaakt. Met die situatie moesten ze
het doen, en al met al was dat goed geweest.

Het kaartje verwarde hem. Was het nog steeds goed? Was er iets veranderd? Nee, natuurlijk niet, behalve dat ze hem er weer even aan
herinnerde dat ze hem nodig had, iets wat hij, als hij erover nadacht,
zelf ook wel had kunnen bedenken. Het was nooit anders geweest.
Hij zocht de gouden en zilveren hartjes bij elkaar, gooide ze in het
plastic afvalzakje dat met een kleefstrip aan zijn nachtkastje zat geplakt, en stopte de kaart met envelop en al in een van de boeken die er
lagen.
Die nacht werd hij wakker van geluiden op de gang. Verpleegsters
liepen haastig heen en weer met allerlei apparatuur, een dokter snelde Tangs en de familie van de patient arriveerde een half uur later. Hij
herkende dit. Toen Max in het ziekenhuis lag was het net zo gegaan.
Er ging iemand dood.
Het verdriet om Max kwam terug. Hij zag Max weer voor zich zoals
die er vlak voor zijn dood had uitgezien: uitgemergeld, met bloeddoorlopen ogen en hangende oogleden die aangaven dat zijn lichaam
het al had opgegeven. Hij had amper nog van deze man kunnen houden. Zijn verdriet was het verdriet geweest om het gemis dat hij zou
moeten dragen – en al droeg – het gemis van de sterke, vastberaden
Max. Pas nu hij zelf in het ziekenhuis lag kon hij het verdriet invoelen
dat Max toentertijd moest hebben gevoeld. Max' lot was nu zijn lot.
Als ze dit samen, tegelijkertijd, hadden moeten ondergaan, dan hadden ze wat aan elkaar gehad, dan hadden ze niet zo sterk ieder hun
eigen verdriet beleefd. Destijds had hij Max niet begrepen. Nu hij
zelf de dood dichtbij voelde, wist hij honderd procent zeker dat hij
het verdriet dat Max doormaakte niet had kunnen begrijpen. Hij had
het geprobeerd, maar het was een misser geweest. Terwijl hij alleen
Max had moeten loslaten, had Max Mies moeten laten gaan. Hij had
niet geweten dat daar zo'n wereld van verschil tussen lag.
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Het leek opeens alsof er niets dan verdriet was. Mies was verdriet. Hij
voelde nu ook een diep verdriet om Britt. Haar liefde, zo goed be- 105
doeld, zo zinloos, zou haar niet alleen nooit iets moois schenken,
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maar haar ook nog eens een onmetelijk verdriet bezorgen. Waarom orr
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werden haar mooie gevoelens op die manier door het slijk gesleurd?
Met tranen in zijn ogen deed hij zijn leeslampje aan en viste een paar
hartjes uit het afvalzakje.
De volgende dag belde hij Britt op.
`Ik hou van je op mijn manier,' zei hij. 'Is dat niet genoeg?'
`Nee,' antwoordde ze. Natuurlijk niet, maar je kunt niet anders.'
'Ik wilde dat het wel zo was, Britt,' zei hij, en hij meende het werkelijk. Haar liefde had alles overleefd, niet alleen de tijd – haar metamorfose van meisje naar vrouw – maar ook elke tegenwerking die je
maar kon bedenken: zijn seksuele geaardheid, zijn liefde voor Max,
haar huwelijk met Boud... het had perfect kunnen zijn.
Woorden die hij nooit had moeten zeggen. Britt vroeg meteen of hij
het echt meende, of hij werkelijk wilde dat het anders was, en met zijn
bevestigend antwoord gaf hij haar hoop. Ze hield hem voor dat geen
mens honderd procent homo of hetero was, dat er altijd wel ergens
lets sluimerde achter het bekende, en dat dit ongewone geprikkeld
kon worden, als hij het maar een kans gaf.
Wil je dan liever alleen sterven, zonder een geliefde aan je zijde?'
vroeg ze toen hij het gesprek wilde afkappen.
`Daar kan ik geen antwoord op geven.'
`Daar -mil je geen antwoord op geven.' Ze dreef het, voor de allereerste keer, op de spits.
`Ik wil best sterven terwiji er een geliefde naast me zit om mijn hand
vast to houden,' zei hij, geemotioneerder dan de bedoeling was, `maar
ik heb geen geliefde, en in mijn toestand ziet het er ook niet naar uit
dat ik er ooit nog eentje zal vinden.' Hij hoorde het zichzelf zeggen
en wist precies wat er nu komen ging.
`Je kunt mij krij gen.'
'II( hou niet van je.' Nu ze niet van ophouden wist zag hij geen andere
uitweg dan een bot antwoord, ook al strookte dat niet met zijn karak' 06 ter. Hij was boos dat hij tegen zijn zin in deze positie werd gebracht.
`Net zei je van wel.'
`Als een vriendin, dat is anders.'

Hij hoorde haar trillend ademhalen.
`Ik snap het werkelijk niet,' zei ze. Wat kan het jou nou schelen van
welk geslacht ik ben? Waar maak je je druk over?' Haar stem werd
hoger. Waarom wijs je me steeds af? Waarom vrij je niet gewoon
met me? Voor mijn part lig je daarbij aan een man te denken, fantaseer je over heel iemand anders. Dat schijnt het merendeel van de
mannen toch altijd al te doen.' Vleiend vervolgde ze: Ten orgasme is
toch fijn? Wat kan jou het schelen wie je dat bezorgt? Geniet van je lichaam nu het nog kan en laat je gedachten daarbij de vrije loop. Je
doet er niet alleen jezelf een plezier mee, maar mij ook. Ik snak naar
je. Al bijna twintig jaar.'
En veel tijd is er niet meer. Straks ben je dood en kan ik je nooit meer krijgen. Ze zei het niet, maar hij hoorde de wanhoop in haar stem en wist
dat ze het zo bedoelde. Even overwoog hij de woorden zelf hardop te
zeggen, ze haar als verwijt voor de voeten te werpen, maar van zijn
stuk gebracht als hij was, ging hem dat toch te ver.
`Ik weet wel wat je denkt,' vervolgde ze, nu tamelijk kalm. Wlijn
woorden confronteren je met de naderende dood, met het feit dat er
niet veel tijd meer is. Niet veel tijd meer voor jou, maar ook niet voor
mij. Als ik ooit nog met je wil vrijen, moet het snel gebeuren. 1k wil,
voordat je dood gaat, minstens een keer het bed met je hebben
gedeeld. Goed, het is een obsessie, en goed, het is het verkeerde moment om het te zeggen, en goed, ik toon geen respect voor je naderende eind, maar ik neem nu niet langer een blad voor de mond. 1k
houd me niet langer in, want dat leidt sowieso nergens toe.' Ze haalde
diep adem. 'Ms ik niet met je naar bed ga zal ik de rest van mijn leven
het gevoel hebben iets enorms te zijn misgelopen. Dan heb ik nooit
met mijn grote liefde in bed gelegen. Shit, ik heb twintig jaar van mijn
leven naar je gehunkerd! Het gaat hier niet over een stupide verliefdheid die wel weer over gaat, het gaat over iets heel groots. Voor mij is
dit ernst. Ms je niet met me neukt, zal ik de volgende twintig jaar
moeite hebben dat te verwerken.'
"Je chanteert me.'
`Niet. 1k wil alleen dat je het nu, voor het te laat is, van mijn kant be-

kijkt. Als je het doet, hebben die twintig jaar verlangen hun nut
gehad. Dan hebben ze uiteindelijk ergens toe geleid. Als je het niet
doet, zijn ze weggegooid. Dan heb ik al die jaren vergooid aan een
Broom. Denk je eens in hoe dat mijn toekomst zal verpesten!' Ze
vloekte. Wat is voor jou nou een keertje vrijen? Niets. Je hebt het
duizenden keren gedaan. Nou, doe het dan nu een keer met mij.
Voor mij.'
Hij had dit op geen enkele manier voorzien. Nooit, maar dan ook
nooit, had ze hem onder druk gezet. Hij wist niet goed raad met de situatie. `Ik wil veel voor je doen, maar ik kan niet met je vrijen. Ik val
op mannen.' Het klonk flauw.
`Natuurlijk val je op mannen, dat hoor je mij niet ontkennen. Ik vraag
je niet dat op te geven, ik vraag je om ten minste een keer seks met me
te hebben. Je moet luisteren.'
9-ij ook. Ik kan het niet met een vrouw.'
`Ach kom, dat is onzin. Denk maar aan een lekker mannenlijf en doe
het dan maar anaal.'
`Dat is waanzin!'
`Dat is het niet. Van achteren ben ik precies hetzelfde gebouwd als
een man. Als er een deel van het lichaam sekseloos is, is het dat wel. Je
zult geen enkel verschil voelen, neem dat maar van mij aan...'
Hij gooide de hoorn erop. Niet omdat hij woedend was, en ook niet
omdat hij voelde dat hij in deze discussie het onderspit ging delven,
maar omdat hij in de verleiding kwam een afspraak met haar te maken
en haar te nemen zoals ze nog nooit genomen was. Geen woorden
meer, maar harde laden – om haar het zwij gen op te leggen.
Natuurlijk kwam het ervan. Ze had beet en liet niet meer los. Toen
hij weer even uit het ziekenhuis was en een paar dagen thuis op krachten had kunnen komen, verscheen ze met een fles Pernod en verleidde hem toen ze allebei dronken waren. Hij had nog willen
1 o8 protesteren, maar in zijn benevelde toestand had hij geen enkel tegenargument meer kunnen – en willen – bedenken. Hij streed al genoeg. Die avond gaf hij zich gewoon aan haar liefkozingen over. En

om eerlijk te zijn, haar nu opeens niet langer aarzelende strelingen
voelden heel prettig aan. Uiteindelijk deed hij het niet eens anaal.
De volgende dag zei ze dat ze zo dronken was geweest dat ze zich het
amper kon herinneren en er, hoewel ze er ongetwijfeld van genoten
had, geen voorstelling meer van kon maken.
Hij dacht, ach wat geeft het ook, en ze deden het nog een keer. Deze
tweede maal voelde hij zich er een stuk ongemakkelijker bij, maar
waar hij wel van genoot, was te zien hoe extatisch zij alles onderging.
Ik maak me nuttig, dacht hij bij haar hoogtepunt. II ben nodig. 1k ben
werkelijk nodig.
De daarop volgende maanden gingen ze nog een paar keer met elkaar
naar bed. De aanloop daartoe was altijd wat onbeholpen, want zij leek
zich niet meer te willen opdringen nu ze had gekregen waar ze zo
naar had verlangd. Ze wilde het hem niet moeilijk maken na wat ze
zag als een zeer genereus gebaar van zijn kant. Ook wilde ze niet de
kans lopen het fijne gevoel dat ze erover had te laten verpesten door
een afwijzing. Maar haar verlangen bleef, en als het ervan kwam oversteeg het alles.
Hij wilde vooral op de momenten waarop hij merkte dat ze over zijn
naderende flood zat te tobben. Dan wilde hij haar triestheid wegnemen, ook omdat hij bang was dat het op hem zou overslaan, juist nu
hij zijn lot begon te accepteren. Op zulke momenten wilde hij haar de
levenslust inblazen die hij zelf had verloren. Hij wilde dat ze doorging, ook voor hem. En merkwaardig genoeg keerde er dan wat
kracht in zijn lichaam terug – en dat beurde ook hem weer op.
`Ik hou van je,' zei ze op zijn doodsbed.
`Ik ook van jou.' Hij wilde dat ze het wist.
`Als vriendin,' zei ze zacht, en door haar tranen heen probeerde ze te
N
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glimlachen. 'Maar ik houd evengoed je hand vast.'
`Als veel meer.' Het spreken ging hem, met zijn droge mond, heel 109
moeilijk af.
Ze kneep in zijn hand.
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Daarna — hoe lang daarna bleefvaag — zag hij iets glinsteren. Het was
hem niet duidelijk wat het was. Tranen? Jets van de andere wereld?
Was het een zilveren of een gouden gloed? Het glom.
Pas men het spreken niet meer ging wist hij het. Het laatste wat hij
voelde was dat ze een ring om zijn vinger schoof.
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Sjanti Mahabier

Sjanti's hemel (I)

vrucht in de
hemel vloeit
bloed groeit
uit wolken
placenta reusachtig
boort zijn wijsvinger
in mijn navel
ziedend gehoefde hengsten
beuken door drooggevallen zand
nors, gebogen berijdt hen
het gezwachteld hoofd
(dauw
in de vouwen van zijn ernst)
mijn wachten is,
glad van steen
smeult de lust
van een vrouw
ze draagt mijn borsten
in haar armen

Sjanti's hemel (II)

als bont paar
gaan we ver
laat ons eens lets doen
laat lippen roerloos zijn
vocht ligt niet zomaar
te blinken in een gelaat
handen liggen
in het rond of leunen wat
verloren
(daar verlangd waar
ze niet zijn)
tempels metselen we
met engelenvleugels
soms mogen we binnen
kwispelend langs de veren strijken
door het wit amper te beroeren

zonder schroom
uit schaamte
knarst het bekken van de nacht

Sjanti Mahabier kreeg voor haar deelname aan de Kwakoe Literatuur Prijs 1999 een eervolle
vermelding.

Lisa de Rooy

DE ADEREN VAN HET LAND
Er zijn hier veel rivieren. In een
daarvan kun je liggen. Aan de oever. Aangespoeld. Je benen half in
het water. Je huid verkleurd. Je haren geplakt. Ogen open. Levenloos. Nee.
Misschien. Ben je ontsnapt. Op geluk weggekomen. In een gewonnen ogenblik. Weggeslopen. Met het hart in de keel. Misschien zoek
je mij. Zoals ik jou zoek.
Ik moet de rivieren langslopen. Het land doorkruisen. Van boom tot
boom. Van rots naar rots. Speurend tussen de stenen. Naar een
teken. Een bewijs. Een stuk stof. Blauwe ruit. Van je blouse. Zwarte
werkschoen. Gerafelde veter. Een sok. Een hemd. Met in de rand je
naam. Jouw naam in mijn handschrift. Blijven zoeken. In de regen.
Misschien.
Ze komen aan mijn deur. Zomaar aan mijn deur. Ze delen mij mee
dat. Ik moet maar aannemen dat. Het is hoogstwaarschijnlijk dat.
Hopen heeft geen zin meer. Ik moet accepteren dat. Wat. Wat zeggen ze. Zomaar. Mijn handen druipen. Ik kijk in twee gezichten.
Naar twee monden waaruit dezelfde woorden komen. Wie zijn zij.
Hoe durven zij. Te gissen dat. Aan te nemen dat. Mede te delen dat.
Te oordelen over jouw leven. Jouw dood. Zomaar. Op een ochtend
aan mijn deur. Ze knikken met hun hoofden. Om hun woorden
kracht bij te zetten. Om mij van hun woorden te overtuigen.
Niemand kan mij overtuigen. Niemand. Ik neem geen genoegen.
Met veronderstellingen. Met gissingen. Nooit. Stel dat. Stel dat je.
Er bestaan verhalen. Ik hoorde van iemand. Die het gelukt is. Die
zich dood hield. Maar het niet was. Dat heb ik gehoord. Zo'n verhaal.
Die man kwam thuis. Stond op een dag voor de deur. Zomaar. Niemand verwachtte hem. Zijn vrouw niet. Zijn kinderen niet. Opeens 4.
stond hij daar. Dat verhaal heb ik gehoord. Stel dat jij. Dat blijf ik ci.'x
denken. Ik moet de rivieren aflopen. Ze allemaal aflopen. Blijven zoe- 113
ken. Tussen de stenen. Tussen de rotsen. In de regen.
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Soms sta ik stil. Ik doe mijn ogen dicht. Mijn hoofd achterover. Ik (.%
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luister. Stel dat je me roept. Mijn naam. Roep je mij. 1k hoor ruisende
bomen. Kabbelend water. Vogelgekwetter. Ik schreeuw. Vertel me.
Stenen. Struiken. Bomen. Water. Hebben jullie hem zien langskomen. Voortgeduwd. Voortgeschopt. Voortgeslagen. Struikelde hij.
Viel hij. Krabbelde hij weer op. Bloedde hij. Huilde hij. Schreeuwde
hij. Riep hij mij. Vertel het me.
Bladeren draaien weg in de wind. De takken buigen onder het gewicht van regendruppels. Besmuikt. De rivier doet alsof. Alsof het
kabbelen haar goed afgaat. De stille stenen hebben Been gezicht. Als
ze konden blozen. Als ze konden blozen.
De buren zwijgen. De kruidenier aan de overkant van de straat. De
oude man in de schaduw van zijn huis. De vrouw van twee huizen verder op haar stoep. De bezem in haar hand. Kind aan haar rokken. De
mensen in onze straat. Ik ren van de een naar de ander. Waar is hij.
Wie nam hem mee. Hoe Lang is hij weg. Ik ging water halen. Even
maar. Hoe lang. Tien minuten. Een kwartier. Hij zat aan tafel toen ik
wegging. Hebben jullie dan niets gezien. Hebben jullie dan niets gehoord.
Ze draaien weg. Buigen om iets op te rapen. Jets wat er niet is. Besmuikte ogen. Ze doen alsof. Alsof ze niets gezien hebben. Niets gehoord hebben. Ze zwijgen met blozende wangen. Ze lopen hun huis
in. Doen de deur dicht.
Medeplichtigen. Schuldigen. Ooit goed voor een burenpraatje.
Niets aan de hand. Kopje koffie. Suiker lenen. Stoepje vegen. Altijd
even zwaaien. Een vriendelijk woord. Heeft u mijn poes gezien. Wil
het kind een snoepje. Hoe is het met uw vader. Ach. Nee toch. Ja. Het
beste maar weer. Een goede buur. Op een dag bestempeld. Vijand.
Van hogerhand.
We hebben het toch goed. Hebben we het niet goed. Wij samen. Al
zo lang samen. In ons huis. In onze straat. In ons dorp. Daarbuiten
114 ligt de wereld. Wat hebben we ermee te maken. We hebben het toch
goed. Een paar spaarcentjes. Jets achter de hand. Appeltje voor de
Borst. Niets te klagen. Tuintje voor. Tuintje achter. Wasgoed in het

zonnetje. Boenwas op de meubels. Aardappels in de pan. Geuren van
het huis. Ons huis. Wat heb ik voor je gezorgd. Mijn leven lang. Je
vieze werkbroeken gewassen. De gaten erin dichtgenaaid. Je overhemden gestreken. Iedere zondagavond. Jij dut in je stoel bij het
raam. Ik schenk je koffie. Voor het slapen gaan twee borreltjes. Ik
maak je bed op. Ik poets je schoenen. Ik kook je eten. Iedere dag. Vijfendertig jaar lang. Iedere handeling met liefde. Geen klacht over
mijn lippen. Liefde. Slechts liefde. Moet ik accepteren dat. Aannemen dat. Dat jouw lichaam zomaar ergens ligt. Dood of levend. Zomaar. Aan de oever van een rivier. Langs de kant van een weg.
Ik blijf zoeken. Tegen de stroom in. Door de regen die maar niet ophoudt. Hoe lang loop ik al. Mijn huid en haren nat. Dagen. Weken.
Honger. Niet aan denken. Niet aan eten. Het brood in de trommel.
De kersen in onze boom. De kaas in de ijskast. Het stoofvlees. Al klaar
in de pan op het fornuis. Alles staat klaar. Voor als je thuis zal komen.
Dan zul je honger hebben. Dan zal het eten klaar zijn.
Ik mag niets meenemen. Niets. Geen paspoort. Geen geld. Geen
foto's. Geen kleren. Opeens staan ze binnen. Duwen me de keuken
uit. Gooien me op de grond. Schoppen me in mijn rug. Ze schreeuwen niet. Ze sissen. Hoer. Teef. Wegwezen. Jagen me op. Als een
schurftige hond. Ik kruip terug. Iedere keer. Ik schreeuw. Mijn huis.
Mijn ruin. Van ons. Van mij. Van mijn man. Ze lachen. Jouw man.
Waar is jouw man. Weg. Dood. Ze gieten benzine in en rond ons
huis. Ze steken het in brand. Ons huis. Ik wil naar binnen rennen.
Spullen pakken. Spullen van ons. Waar je zo hard voor hebt gewerkt.
Ze houden me tegen. Hoor jij hier. Waar. Waar woon je dan. Welk
huis. We zien geen huis. Heb je bewijzen. Papieren. Wegwezen. Je
hebt geluk. Te oud. Heb je geen dochter. Ze lachen. Gezichten rood
in de gloed van het vuur.
0
Hoelang geleden. Hoelang loop ik al. Tegen de stroom in. Door
struiken heen. Tussen bomen door. In de regen. Ik zoek je. Ik roep je 115
naam. Ik stoot me. Tegen puntige rotsen. Ik schaafmijn huid. Tegen
ruwe stammen. Schrijnende plekken op armen en benen. Op handen 0
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en knieen. Ik kruip. Kruip door de modder langs de oevers. Mijn
schoenen heb ik verloren. Al Lang verloren. Alles verloren. Het land
is leeggelopen.
Ergens moet je zijn. Op je rug. Je ogen open. Zie je. Dezelfde hemel
als ik. De gedachte troost. Je weet dat ik je zoek. Hoe kan ik anders.
Dat weet je. Hoe kan ik dit land verlaten. Dit leven. Zonder jou.
Als ze maar. Als ze maar niet. Niet jij. Niets van jou. Niets kapot.
Niets geschaafd. Gehavend. Gewond. Gesneden. Geschoten. Ms ik
je terugvind. Zo terugvind. Zo. Met je huid beschadigd. Je lieve huid.
Of erger. Ik kan dat niet. Niet aan. Je zo te zien. Terug te vinden.
Niet zo. Ik moet knielen. Vragen. Waarom. Waarom wij. Niet verdiend. Niets misdaan. Altijd goed geweest. Gewerkt. Ons hele leven.
Niets dan werken. Zuinig geweest. Niets uitgegeven. Altijd gespaard. Voor later. Wanneer is later. Later is al begonnen. Later is
nu. Nu. Tijd om te rusten. Te genieten. Van onze spaarcentjes. Een
reisje. Niets bijzonders. Zoals alle mensen. Nu dit. Waarom wij.
Waarom de buren niet. Hun huis lopen ze voorbij. Hun huis blijft
staan. Wij zijn niet anders. Niet veel anders. Altijd naast elkaar gewoond.
Hoelang kan ik nog. Moet ik nog. Moet ik niet zoeken. Mijn voeten
glijden weg. Mijn handen graaien naar niets. Niets biedt houvast.
Geen boom. Geen steen. Geen tak. Geen regen. Alles draait. Ik moet
blijven zoeken. Niet stoppen. Die verdomde regen. Wil niet stoppen. Doorgaan. Ergens moet je liggen. Aileen. Zo alleen. Ik kan je
niet achterlaten. Zo onherbergzaam in de regen. Dat is toch geen
einde. Geen waardig einde. Ik moet blijven zoeken. Tandenknarsen.
Kou verbijten. Regen negeren. Zoeken. Maar.
Maar ik kan niet meer. Niet meer overeind komen. Mijn voeten glijden weg. Mijn handen graaien naar niets. Klauwen in de modder.
Tenen in het water. Kou kruipt in me. Langzaam. Langzaam. Mijn
hoofd sleept mijn Karen. Door de modder. Naar beneden. LangI I 6 zaam. Voeten in het water. Ik moet je zoeken. Ik kan niet meer. Ik heb
altijd gedacht dat. Dat we samen. Samen eindigen. Ms jij gaat ga ik.
Dat dachten we. Altijd gedacht. En nu. Enkels in het water. De rivier

zwijgt. De regen valt. Ik hef mijn hoofd op. Modder in mijn mond.
Het land is leeg. Alleen jij en ik. Ik zal je vinden. Kuiten in het water.
Mijn hoofd zakt neer. Ik praat tegen mijn lichaam. Sta op. Loop.
Zoek. Mijn lichaam doet het niet. Het geeft zich over. Aan de regen.
Aan de aarde. Het lege land. Huizen als verkoolde oogkassen. Buik in
het water. Ik geef mee. Geef toe. Vind ik je. Beneden op de bodem.
Trek maar. Trek me naar beneden. Ik wil schuilen. Net zo zijn als jij.
Achtergelaten. Op de bodem van de rivier. In de ader van ons land.
Borst in het water. Bijna opgeslokt. Niet meer to vinden. Vermist.
Net als jij. Wie zal ons zoeken. Niemand. Niemand zal ons zoeken.
Niemand zal ons vinden. Verborgen. Geborgen. De rivier is ons graf.
Er zijn hier veel rivieren. Het water is zoet. Stijgt tot mijn lippen.
Ontneemt me mijn adem. Mijn ogen gaan dicht. Onder water. Vind
ik jou.

Josien Laurier

REFLECTEREN ONDER NUMMER
Ik zoek een lekkere dikke bolsjewiek.
Een vlerk van hertenleer.
Ik zoek een mondig maatje, liefst zonder uitsteeksels, maar met een
zachte toog, een mooie wit en een groot vermogen om to stomen.
Ik zoek een warm bestelbusje.
Een kanjer van een knal.
Ik zoek een gaaf pamflet met een zoete huig. Iemand met een flink
stel fratsen, een zachte aandrang en een oneindig verloop. Iemand
die chocola van mij kan maken.
Ik zoek een lange, gezonde verrassing.
Een frisse vondst.
Een opklaring.
Zo een waar je van opkijkt.
Iemand die je niet van tevoren aan ziet komen.
Maar van wie al je deuren openwaaien, en je je fatsoen kwijtraakt.
Met een verpletterende laadklep, een eeuwige wandelgang en een
zacht betimmerd aandeel.
Ik zoek iemand die klopt. Met bloesems op de plaatsen waar het
ertoe doet en op alle andere plaatsen een hart dat slaat voor mij,
alleen voor mij.
Ik zoek iemand met een fataal onderkomen, een zalig stelsel en een
overdonderend boezeroen.
We komen elkaar tegen op de grote stile heide.
We nemen elkaar op.
En bewaren de stilte niet, maar geven toe aan wat er in ons opkomt.
Zonder verwijl.
Want zo iemand zoek ik.
Met frambozen aan de vingers.
En hooi om de mond.
118 Met stroop achter de ellebogen.
En honing op de tong.
Met lange lieve vorken.

Een onfatsoenlijk spreekwoord binnen handbereik.
Vier kleine dwergen.
En een vrolijk paasfeest.
Ik zoek een zachte kerst.
Een bliksemschicht bij heldere hemel.
Een roos van papier.
Een bron van vermaak.
Een buitengewoon verblijf op de savannen, tussen zeemeerminnen,
kraaien en hulpeloze winkelwagentjes.
Ik zoek iemand die mijn streken kent.
En daaraan tegemoetkomt.
Die me op het eerste gezicht verdonkeremaant.
Zoals dat gaat.
Iemand die kan inspringen tussen berkenbomen.
Met ogen als kastelen.
Een mond als een bloeiende tak.
En vruchtbare regen all-over.
En een lente in de vingers.
En nog een lente in de dijen.
En heupen.
En een taille.
En een Borst.
En een keel om op te zetten.
Iemand.
Ik zoek een mop van een mens.
Een licht dat opgaat.
Een overvol mandaat.
Een lichaam om of te breken.
En een lichaam om op te bouwen.
Ik zoek een levenslange ervaring.
Ik zoek een hemelsbreed vooronder met gevoel voor humor.
Iemand die ja en amen trust.
Met marmeren voorbijgangers.
En ademloze steltlopers.

g
119
`1!
cc<

Iemand met volkerenkunde.
En boslust.
Zo iemand zoek ik.
Die zich aandient zonder kloppen, opspelen en springen.
Via deze mij onsympathieke weg wil ik een fluitje van een liefje.
Een doek om voor te bloeden.
Een wereld van verschil.
Om de vingers of te likken en te pruimen.
Een lange lieve lusteling.
Een vrijstaat met een tierelier.
Een apparaat van likmijnvestje.
Met sporen van verbijstering.
En vuisten vol kastelen.
Met droge dikke dingen
En warme natte dingen.
Dat het van jetje gaat.
Dat wil ik.
Van jantje en van kareltje, en van hoezee.
Ik wil een beest van een brommer, een lel van een schoen, een plaatje
van een grasveld. Ik wil de zoete vruchten plukken van de woeste
hoogtes van de warme rotsen van een staatje in Europa waar de
graspollen bloeien en de bijen zoemen en de vogels fluiten. Ik wil
een schoen om aan te trekken en een poot om op te spelen.
Ik zoek een spannend tentje.
Een lustig optrekje.
Iemand om mee overhoop te liggen.
Ik wil een lange hete zomer en een wintergast. Ik wil mijn intrek
nemen, kansen grijpen, mogelijkheden benutten, niets over het
hoofd zien. Ik wil de koning te rijk zijn en de hele wereld uitlachen.
Ik wil mijn tanden zetten in een groot wambuis.
Landerijen wil ik om mijn vingers winden — vol kersen, pruimen,
I 20 blauwe juffers en libellen.
Onbewaakte spoorwegovergangen zijn gelegenheden naar mijn
hart.

Ik zoek iemand die moord en brand kan roepen.
En waar de honden brood van lusten.
Iemand met een geil fatsoen.
En een hat vol gratie.
Die van katoen geeft.
En thuis.
Die mij het hoofd biedt, de hals, de rug en de buik.
Die van de weeromstuit een staart laat groeien en die juwelen kweekt
juist boven de navel.
Die oren heeft om te horen.
En een poot om op te staan.
Die dwars door weer en wind mij tegemoetkomt op het gebied van
een torenhoog gevoel van muisstil paasfeest vieren, als de kersen rijp
zijn en de pruimen barsten van verfijnde binnenpret.
Opdat de honden blaffen.
De boeren dorsen.
De meiden zingen in het koren.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
En het addergebroed een nest maakt.
Waarvan we smullen zullen tot in de lange lengte van de dagen!
Opdat de motoren razen.
De machines rekenen.
De beren honing likken van hun poot.
En alle stripfiguren op de hele wereld weten dat het feest is!
Want nu al weet ik
diep van binnen
dat ik van jou
heel erg veel hou.

Hanneke Paauwe

VENUSVINGERS
SPELREGELS

Dit spel kan alleen door geliefden worden gespeeld. De dobbelsteen bepaalt de vraag, jij bepaalt het antwoord.

Het was vier uur toen ik de foto van mijn moeder opat.
Dat was toch het plan, maar doorslikken lukte niet.
Nu ligt ze voor me op mijn bureautje tussen het halfvolle koffiekopje en mijn volgekladderde agenda met popsterren. Een vochtige, grauwgrijze samengebalde klont waar afdrukken van mijn
kiezen in staan.
1k neem een slok lauwe koffie maar de chemische smaak in mijn
mond blijft.
START

1. Wat dacht je toen je me voor het eerst zag?
2. Wat vind je mijn Ieukste eigenschap? Welke de meest irritante?

`Mannen met doorlopende wenkbrauwen zijn sekshonden.'
`Mannen met lange onbehaarde vingers zijn zeer gevoelig.'
`Mannen met bergen in hun broek zijn laagvliegers in bed.'
`Mannen met spuugdraadjes in de mondhoeken zijn week en
karakterloos.'
`Mannen met gelig oogwit en putten in hun wangen bezorgen je
een whiplash tussen de lakens.'
`Mannen met hun eeuwige witte sokken zijn humorloos en hebben
geen smaak.'
Moeders van mijn beste vriendinnen kletsten er bij het afhalen van
de boontjes op los. Ze lachten, zoutten het vlees, onthulden,
122 mannen werden al snel kerels, waarschuwingen vlogen om onze
oren. Hun tupperware-wijsheden waren praktisch, tijdloos en
onverwoestbaar. Mijn vriendinnen werden strak aan de band

gelegd, het aardappelschilmesje trok vlijmscherp de grens tussen
wat wel en niet kon. Mijn moeder was seksuologe, ik mocht alles
en wilde niks. Ms ik van school thuiskwam werkte ze, bij het eten
stelde ze me vragen als: `Heb je al eens gemasturbeerd?'
Ze spoorde me aan dit to doen. Op mijn twaalfde gaf ze me een
handige uitklapbare spiegel waarmee ik me op de badkamer maar
eens goed moest bekijken want het was o zo belangrijk dat je je
eigen lichaam kende. Ze informeerde steeds of ik hem al had
gebruikt, ik haatte haar als ze daar zo zat in haar lure broekpak,
me spottend aankeek en van die stinkende damessigaren opstak.
Mijn gezicht had ik al ik weet niet hoe vaak in de spiegel bekeken,
maar daar beneden was voor mij onbekend terrein. Toen ik een
keer een uur eerder vrij was, liet ik het bad vollopen, sloot de deur
en zette er de wasmand, een stoel en de prullenbak tegenaan. Toen
het bad vol was ging ik op de mat op de grond liggen, draaide de
spiegel en verwonderde me over het roze landschap tussen mijn
benen. Hoe kon mijn moeder daar zo enthousiast over spreken?
De achterkant van de spiegel vergrootte alles tot vage vreemde
vormen en vergrootte ook mijn wantrouwen. Wie kon daar nu
plezier aan beleven? Het was gek, vies en onsmakelijk. 1k zette de
spiegel in het medicijnkastje en keek er nooit meer in.
Mijn vriendinnen benijdden me om mijn moeder die een eigen
column in een damestijdschrift had en mij alle vrijheid gaf. Mijn
moeder was bekend, ze had een spel gemaakt: Het grote spel over
liefde en seksualiteit. Het werd op scholen gespeeld als voorlichtingsquiz, maar je kon het ook thuis spelen, alle antwoorden vond
je op de binnenkant van de doos. Ik had het met mijn vriendinnen
al eens gespeeld, ik vond er geen zak aan, van labia maiora tot
ejaculatio praecox, ik wist het allemaal.
3. Wat zou jij niet tolereren dat een ander over mij zou zeggen?

Mijn moeders volgende zet waren condooms. Ze liet me tussen
neus en lippen door weten waar ze lagen.

`Ik doe helemaal niks,' zei ik met een rode kop.
Deed je maar eens iets, dacht ze en zweeg. Ze controleerde regelmatig of er een uitgehaald was. Voor Anita, mijn beste vriendin
nam ik er wel eens een mee. Vanaf toen is mijn moeder me antlers
gaan bekijken. Ze deed alsof ze niet langer mijn moeder was maar
mijn beste vriendin. Ze probeerde me uit to horen, we moesten
samen naar de film, gaan winkelen, cafés bezoeken waar mijn
vriendinnen ook kwamen, waar ze me de laatste nieuwtjes vertelde
over mannen die haar bezighielden, of waar ze mee geslapen had.
1k voelde me erg ongemakkelijk onder haar slaapkamergeheimen.
Zij vond dat juist vermakelijk. Hoe opener zij werd, hoe meer ik
me afsloot. Haar nieuwsgierigheid kende geen grenzen, ze doorzocht mijn kleren voordat ze in de was gingen, ze bekeek wat ik
van de bibliotheek leende, belle soms mijn vriendinnen op, ik kon
haar niet meer uitstaan.
Toen ik veertien was kreeg ze een relatie met Francois, een sul,
maar ik was blij met hem als bliksemafleider. Francois zei nooit
veel, hij liet vaak zijn vingers kraken en vanuit zijn ooghoeken zag
hij alles, hij was mijn moeders derde oog. Het eerste wat me aan
hem opviel waren zijn zware doorlopende wenkbrauwen. Echt iets
voor mijn moeder.
Ik heb meteen oordoppen gekocht.
4. Wat zou je aan mijn karakter willen toevoegen?

Ik staar in de diepte naar de zwarte rails van de metro. Er ligt een
kapotte gymschoen, gebruikte metrokaartjes, een gedeukt blikje
Fanta, en daartussen zigzagt een grijze muis, op zoek naar iets
eetbaars. Ik zoek in mijn schooltas en vind niets. Ik stop twintig
frank in de snoep- en frisdrankautomaat, een verpakte wafel ploft
op de bodem. Met mijn tanden trek ik het plastic los, verkruimel
I 2 4 wat deeg en werp het naar de muis. Het beestje snuffelt eraan en
eet. Op het bord boven me zie ik dat de metro pas over vier
minuten komt, ik zucht, gooi de rest van de wafel tussen de rails,

trek me niks aan van de bejaarde naast me die geergerd het hoofd
onder het plastic regenkapje schudt. Ik ga op de oranje kunststofbank met brandvlekken zitten onder een poster met Eddy Murphy
als bikkelharde agent. Dit is perron een waar ik dagelijks kom. Aan
de overkant klapt een jonge man zijn paraplu in en schudt hem uit
voordat hij op de bank precies tegenover mij gaat zitten. Hij
knoopt zijn jas los en kijkt rond. Wat zou het zijn, een Italiaan, een
Spanjaard, een Algerijn misschien? Hij kijkt me aan terwijl ik het
antwoord zoek. Ik blijf kijken en de man doet hetzelfde. Wie durft
het 'angst te kijken? Ik win bijna altijd en er is geen gevaar met
de diepte tussen beide perrons in. Als hij me wil benaderen, pak ik
de eerste de beste metro en zwaai hem na. De man glimlacht naar
me, ik glimlach terug, mijn wangen kleuren, onrust klappert door
mijn bulk. Ik hoor in de verte een metro aandenderen. Het is die
aan mijn kant. Zijn gezicht wordt razendsnel door steeds een ander
raampje omlijst. De metro stopt, mensen drommen naar buiten,
stappen in, een vrouw met een kinderwagen wordt geholpen, het
signaal klinkt, de metro vertrekt en ik heb weer vrij uitzicht. De
man kijkt weg, schrijft iets op een papier en kijkt me weer aan.
Gewonnen! Zou het een schrijver zijn? Een alcoholist ploft naast
me neer. Hij beweegt zijn geslonken kaken en wauwelt. 1k schuif
opzij. De schrijver op perron twee gaat ook verzitten totdat hij
weer tegenover me zit. Een koude tocht meldt een volgende
metro. Aan zijn kant! Shit. De metro zit vol, ik zie niet of hij
instapt. Als de metro wegzoeft is de bank tegenover me leeg. De
alcoholist trekt een fles drank uit een Colruyttas te voorschijn,
slurpt hem leeg, hangt achterover en laat een boer. Ik kijk hem
aan. Hij lacht en zwaait met de lege fles. Ik loop weg en hoor
achter me de fles uit elkaar spatten.
5. Wat vond jij een van onze gelukkigste momenten?
6. Wat vond jij een van de moeilijkste momenten?

Mijn vriendinnen zitten avonden achter elkaar in de bioscoop te
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wriemelen in het donker. Feestjes, afspraken worden geevalueerd.
De laatste make-upspullen worden onderling uitgeleend, op slaapkamers wisselen ze kleren uit, nieuwtjes en roddels over wie met
wie. Ze passen elkaars bh, zitten op bed, wie heeft de meeste zuigvlekken? Ze maken elkaar op en schatten in hoe de jongen op wie
ze verliefd zijn hen zou bekijken. Pakken koekjes en liters slappe
thee vergezellen eindeloze verhalen, speculaties en dromen. Ik
rook sigaretten, maak grappen, speel mee maar in feite laat het me
allemaal koud.
7. Beschrijf een situatie waarin ik ontzettend jaloers zou zijn.
8. Verzin een smoes voor de vorige situatie die ik zou geloven.

je loopt achter de mannen aan en je houdt er wratten in de
schaamstreek aan over.'
je versiert er een en de volgende dag wijst hij je waar zijn stofzuiger staat.'
`zijn linkeroog is min tien, zijn rechter min zeven maar hij weet je
feilloos te vertellen dat je rechterborst hangt en of ze die keizersnee met de heggenschaar uitgevoerd hebben.'
Mijn moeder wuift de verhalen van de moeders van mijn vriendinnen weg. Het zijn gefrustreerde kippen, lacht ze, die zoeken
zelf het slachthuis op. Het is aan ons, de nieuwe generatie om zelf
het initiatief te nemen, gezonde relaties aan te gaan, onze kop te
linken aan ons lichaam, ons lichaam te verzorgen, te trainen en er
schaamteloos van te genieten. Als ik haar zeg dat ik dat soort
damesbladenpraatjes al honderd keer heb gehoord, kijkt ze me
meewarig aan.
's Avonds staat de badkamerdeur op een icier, mijn moeder giechelt, Francois' achterwerk licht op uit het schuim en maakt
golven in het bad. 1k ren naar mijn kamer. Twintig minuten later
I 2 6 klopt mijn moeder aan. 1k zeg niks als ze haar natte hoofd om de
deur steekt. Haar lichaam steekt rood of tegen de witte badjas. Ze
neemt naast me plaats op bed en slaat haar armen om me heen.

1k wil niet, maar ze neemt mijn hoofd in haar handen. 1k huil en
weet niet waarom. `Schaam je niet, kindje, alles komt in orde.'
Mijn moeder. Haar lichaam is warm, mijn hoofd rust op haar borst
waar Francois beslag op heeft gelegd. 1k veeg mijn neus droog en
zie dat mijn moeder haar benen nodig moet scheren.
9. Denk je wel eens aan een jonger iemand als we vrijen?
10. Welk deel van mijn lichaam zie je graag/niet graag?

Anita's moeder is jam aan het maken. Op de keukentafel staat een
stel glazen potten klaar om gevuld to worden. Het is er warm.
Anita maakt haar huiswerk tussen de zakken suiker, de keukenmachine, een bord met een halfopgegeten boterham en een vaas
uitgebloeide tulpen. Ze baalt. Robbie heeft het uitgemaakt. Anita's
moeder veegt het haar uit haar gezicht en roert door een pan
bloedrode vloeistof. Ze groet me en vraagt of ik straks een pot mee
naar huis wil. Ik knik en schuif aan de tafel.
`Kutscheikunde,' zucht Anita.
1k help haar, Anita's moeder schenkt thee in en leest het recept
voor de beste jam.
Anita blijft zuchten.
`Kind, maak je niet druk, er komt wel weer een ander.'
'Ik wil geen ander, ik wil Robbie,' zeurt Anita.
`Liefje,' zegt Anita's moeder, ze haalt een theelepeltje door de pan
en proeft de zoete vloeistof, `mannen zijn als jam, er zijn honderd
soorten, de ingredienten kunnen varieren, maar de basis blijft altijd
hetzelfde.'
Ze slaat resoluut met haar hand op de keukenmachine, waarvan ze
ons eens spottend onthuld heeft dat dit het grootste cadeau is dat
haar echtgenoot haar ooit gegeven heeft.
11. Waarmee zou je me willen vergelijken?
12. Som je cadeaus op waar ik niet blij mee was. Zorg in de
komende dagen voor een aangename verrassing.

Ik heb geen zin om het licht aan te doen, op de tast zoek ik mijn
pantoffels en schuifel naar de badkamer. De staande klok beneden
in de hal slaat Brie keer. Onder de deur van mijn moeders slaapkamer een spleet licht. Ik hoar hun gedempte stemmen. Mijn
moeder voert zoals altijd het hoogste woord, of en toe bast
Francois er een woordje tussen. Mijn moeder houdt een heel
betoog. Francois lacht. 1k sluip dichterbij en yang `puberteit' op en
`maagd' en `ouders'. Francois zegt dat ze het goed doet en dat ik
een fijne meid ben. Ik sluip terug naar mijn kamer en pis in de
wastafel.
13. Wat is de grootste leugen die je me ooit hebt verteld?

Wanneer ik zestien word geeft mijn moeder me een encyclopedie
op cd-rom. Ik heb dat gevraagd en zij vindt dat nuttig. Francois
kust me, kijkt me aan, laat zijn vingers kraken en zegt dat het hem
spijt, maar hij wist niet wat hij voor me moest kopen.
`Klotesmoes,' roept mijn moeder uit de keuken.
`Geeft niks,' mompel ik en zet de tv aan.
`Ik heb wel iets laten weghangen,' zegt hij verlegen.
1k trek mijn wenkbrauwen op.
Hij pakt zijn autosleutels. Ws je wilt gaan we even kijken.'
Mijn moeder komt de kamer in met gebak. Ze heeft haar lippen
gestift en zegt dat ze ook zin heeft even de stad in te gaan.
Wij gaan straks,' zegt Francois.
`Ik wil ook een verrassing,' zegt mijn moeder lachend.
Doorgestoken kaart, denk ik, trek mijn schouders op en loop mee
naar Francois' auto. Hij opent het portier voor me. 1k kijk naar
buiten en zie mijn moeder naar ons zwaaien.
Zwijgend rijden we weg. 1k klik de veiligheidsgordel vast en staar
naar de huizen in onze straat. Francois drukt op wat knopjes.
128 Primal Scream schalt door de boxen. Die heeft zitten neuzen
tussen mijn cd's. Nog zo'n fucking bemoeial. Francois fluit alle
nummers mee totdat we in de stad zijn. Hij gaat me voor naar een

boetiek waar ik nog nooit geweest ben. De etalage is een en al
neon en staal, binnen keiharde muziek in een winkel die vrijwel
leeg is. Twee hippe verkoopsters zijn druk met elkaar in gesprek en
lijken Francois, die hier net een alien is, niet op te willen merken.
Hij legt een bonnetje op de toonbank. Tep,' zegt het kind gekleed
in een strak nylon pakje, ze grist de bon mee en komt even later
terug met wat kleren over de arm geslagen. 1k neem ze aan en loop
naar de paskamers, wat een groot woord is voor de metalen hokjes
tot schouderhoogte. Francois trekt zich terug.
Hij heeft een zijden lavendelkleurig jurkje met spaghettibandjes,
een zwarte stretchbroek en lange blauwe fluwelen sjaal voor me
uitgezocht. De broek zit als gegoten, de sjaal is warm en zacht om
mijn nek. De grote verrassing is het jurkje. Ik draag nooit rokken
of jurken, het is onpraktisch, ik voel me er ongemakkelijk in, maar
de zijde glijdt over mijn blote rug, en voelt aangenaam aan. 'En?'
vraagt Francois voor de paskamers. Ik werp een blik in de spiegel.
Mijn schouders zijn vreemd wit, maar ik moet toegeven dat de jurk
fantastisch staat.
Taat eens zien,' roept de verkoopster. Ik sla de blauwe sjaal om
mijn schouders en schuifel op blote voeten naar buiten.
De verkoopster kijkt me afgunstig aan, Francois fluit tussen zijn
tanden. 'Van boven ook alles goed?' vraagt de verkoopster en trekt
de sjaal weg. Ze draait me voor de hoge spiegel en maakt goedkeurende geluidjes. 'En de broek?'
`Zit goed,' antwoord ik, maar alles moet getoond en gekeurd. 1k
pas, toon, draai.
Francois kijkt me vragend aan. `Als je iets anders wilt?'
Ik schud mijn hoofd. De verkoopster pakt alles in een fluotas, ik
krijg een kortingsbon voor de volgende aankoop.
Wat een kankerherrie,' zegt Francois als we buiten zijn. En of ik
een ijsje wil. Zeker om de verbroedering te vieren, denk ik en
schud nee. Hij verdwijnt richting ijskraam. Ik loop naar de winkel
ertegenover en bekijk de etalages. Plotseling dekt iemand mijn
ogen of met zijn handen.

`Godverdommer roep ik en trek ze weg.
`Nou, nou,' zegt Anita.
`Ik dacht dat het Francois was,' verontschuldig ik me snel.
Anita duikt in mijn fluotas, trekt het jurkje emit. Wauw!' roept ze,
en de halve straat kijkt om.
Van hem, wijs ik naar Francois die aan zijn ijsje likt en niet in de
gaten heeft dat er druppels gesmolten ijs op zijn colbertje lekken.
`Dus dat is Francois,' grinnikt Anita. Ze wijst op zijn doorlopende
wenkbrauwen.
Ik knik en steek mijn arm door haar arm.
14. Schrijf een gedicht voor me en leg het zo neer dat ik het op een
onverwacht moment vind.

Een week voor de examens. Ik zit met een kop van honderd kilo op
perron een. Mijn schooltas puilt uit van de mappen, boeken, uittreksels. Anita weet al dat ze blijft zitten en gooit er met de pet
naar, maar ik wil slagen, zo snel mogelijk gaan studeren en op
kamers. Ik heb een razende koppijn en moet zeker nog twee uur
blokken om het te redden voor wiskunde en Nederlands. In mijn
schooltas vind ik een boterham met kaas, volledig geplet tussen de
kilo's boekenwijsheid. Ik trek het plastic weg en flikker de
boterham tussen de rails. Geen muis te bekennen.
Een groep scouts stroomt het perron op. De leiders blaffen de kinderen af. Ik zie een man aan de overkant plaatsnemen en herken
direct mijn schrijver. Ik hoop al maanden hem weer te zien. Ik bid
dat hij me ziet. Een stel geuniformeerde kinderen komt voor me
staan en doet een wedstrijdje zo ver mogelijk spugen naar de overkant. De leiders doen mee en produceren enorme klodders. Ik ga
aan de rand van het perron staan. Hij ziet me. Ik kijk. Hij blijft
kijken. Ik blijf staan, adem diep in en zwaai. Hij staat op en loopt
1 3 0 weg.
Kut, denk ik, ik zak ook voor alles.

15. Beschrijf een ongelooflijk romantische situatie waarin wij nooit
zullen samenzijn.

Hij wacht boven aan de roltrap op mij en stelt zich voor als Dino.
Ik schiet in de lach. Hij schrijft zijn naam op de achterkant van het
metrokaartje en drukt het me in de hand voor we naar binnen
gaan. De man aan de receptie zegt dat er maar betaald is voor een
eenpersoonskamer. Dino duwt me de lift in. De hal op de tweede
etage ruikt naar oude tapijten. In Dino's kamer staat de verwarming loeihoog, ik krijg het acuut benauwd, open een raam en zie
de mensen beneden met hun boodschappen over straat lopen.
Dino sluit de gordijnen, maar het blijft klaarlichte dag. Ik trap mijn
schooltas onder het bed. Hij grijpt mijn hand. Bekijkt mijn vingers,
wrijft erover, draait mijn hand, bekijkt de handpalm en volgt met
zijn tong de lijnen. Hij stopt mijn vingers in zijn mond. Het gaat
gebeuren. Het gaat nu gebeuren. Het moet gebeuren. Ik schop
mijn schoenen uit en ga op bed liggen. Onze hoofden op een
kussen. Een vreemde, zoete adem. We kijken elkaar aan. Geen
metrorails tussen ons in, alleen onze neuzen zitten in de weg. Hij
likt mijn oogleden, zuigt mijn tong bijna uit mijn mond. Is dit het
voorspel waar mijn moeder altijd op hamert? Dino grijnst. Hij
draait aan de knoppen van de radio boven het bed. Het journaal,
klassieke muziek, reclameflitsen, een landbouwprogramma en een
gregoriaanse mis. Een galmend orgel en flarden gezang begeleiden
Dino's striptease.
Hij dwingt me te blijven kijken. Een paar schoenen, verfrommelde
sokken, een blouse, een T-shirt en een broek liggen verspreid over
de sobere hotelkamer. Dino legt de deurmat waar 'welcome' op
staat in het midden en stapt erop alsof het een podium is. Ik draai
aan de knoppen van de radio boven het bed. Terwijl een nasale
stem vertelt over de te treffen voorzorgsmaatregels om varkenspest
te voorkomen, kleedt Dino zich al dansend verder uit. Ik durf niet
meer te kijken. Dino springt op bed. Hij legt zijn ene hand over
mijn ogen, met zijn andere hand neemt hij mijn hand en laat hem

langzaam over zijn lijf glijden. Ik voel een stugge haarbos, de holte
van een oksel, een navel in een nestje van haar. Dino leidt me naar
onbekend terrein waar ik mijn hand terugtrek. Zijn hand dwingt
me langzaam kennis te maken met alles wat vol ongeduld op mijn
toestemming wacht.
WEES MET ZO 'N PASSIEVE PLATGESLAGEN MP, LAAT JE GAAN, WIL
JE SOMS EEN NON WORDEN MET TRALIES VOOR D 'R KUT EN EEN
VERKALKT MAAGDENVLIES? KIJK TOCH EENS, MIJN DOCHTER IS EEN
PREUTSE DICHTGEGROEIDE WEZEL, ZIE D ' R LIGGEN, EEN APATISCHE DWEIL ZONDER EEN SPATJE PASSIE, GA GODVERDOMME
GENIETEN!

Mijn moeder blaft in mijn oor, ik kan haar zware parfum bijna
ruiken. Ik open mijn ogen. Drie scout-jongetjes voetballen met
een colablikje. De leiders roepen dat metro Bizet eraan komt. De
kinderen schreeuwen, joelen, vormen op commando een groep,
duwen tegen elkaar en wurmen zich naar binnen. Een stem roept
via de luidsprekers controleur 395 op zich te melden.
16. Kus me zoals je me nog nooit gekust hebt.
17. Welk conflict ga ik altijd uit de weg?

Mijn Ikea-bureautje is bedekt met opengeslagen schoolboeken. Ik
zuig op mijn vulpen en staar naar het bord dat volgeprikt is met
foto's van mijzelf en vriendinnen. Op vakantie, in de stall, op een
fuif. We lachen en zwaaien naar de camera. Daartussen een
zwartwit-pasfoto van mijn moeder toen ze even oud was als ik. Ik
rek me uit, wrijf in mijn ogen. De Tweede Wereldoorlog mag
even wachten. Ik sluit de gordijnen, kleed me uit voor de spiegel
en haal het jurkje met de spaghettibandjes te voorschijn. Ik zet de
radio zacht aan. Golden Oldies. Mijn hand streelt de zijde.
Beneden valt een deur in het slot. Mijn moeder kan het niet zijn,
132 die is nog op d'r werk, waarschijnlijk bezig te tellen hoe vaak haar
naam op het Worldwide Web voorkomt. Ik schiet in de jurk en
plof achter mijn bureau. Ik hoor niks meer, neem de vulpen en

verbind de sproeten op mijn arm. Als mijn arm vol dunne blauwe
lijnen staat, loop ik naar de spiegel. Ik verbind de moedervlek in
mijn hals met de sproeten boven mijn borsten. Geklop op mijn
deur. Shit. Ik wil me stilhouden of in de kast kruipen en zie de
deurklink langzaam omdraaien. 1k trek de jurk goed, wacht en
houd mijn adem in. Francois steekt zijn hoofd om de hoek.
`Sorry,' zegt hij, `ik dacht dat je er niet was, ik wou een cadeautje
voor deze hardwerkende jongedame afleveren.'
Ik steek de vulpen in mijn mond, maar verkeerd om, ik loop naar
de spiegel en probeer de inktvlek in mijn mondhoek weg te vegen.
Francois zet de loos op mijn bed. Ik zeg niks en haal het deksel
ervanaf. Er liggen een paar suede schoenen in, precies de kleur van
mijn jurk. De schoenen liggen tegen elkaar aangevleid. 1k haal ze
emit en stap erin. Francois bukt zich en maakt de enkelbandjes
vast. Samen staan we voor de spiegel. Ik kijk naar mezelf, de
blauwe vlek in mijn mondhoek, de dunne lijnen op mijn huid, mijn
tepels onder de zijde.
Ik zie Francois die naar mij kijkt, ik zie ons, Francois ziet het ook,
ik draai me naar hem toe. Stilte. 1k laat de spaghettibandjes van
mijn schouders glijden. Francois knippert met zijn ogen. Ik doe de
deur op slot en ga op bed liggen. Francois twijfelt, komt dan naast
me liggen. Ik his hem, lik met mijn tong over zijn zware, doorlopende wenkbrauwen, leg mijn hand over zijn ogen, neem zijn rechterhand en laat hem over mijn hals glijden, over het zijde dat als
een lavendelkleurige huid over mijn lijf ligt. Francois ademt zwaar.
Ik draai me met mijn rug naar hem toe. Hij opent de rits, ik wring
me uit het jurkje. Zijn vingers glijden over de blauwe lijnen op
mijn arm en vervolgen het traject dat ik voor hem heb uitgezet. Hij
drukt zijn mond op de blauwe vlek in mijn mondhoek. I'm your
Venus,' zingt een radiostem ergens ver weg. Ik word ontmaagd met
1
mijn nieuwe schoenen aan.
Francois staat onder de douche te zingen. 1k zit achter mijn
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bureautje en staar naar alle versies van mezelf op het prikbord. Ik
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trek de foto van mijn moeder los en stop hem in mijn mond.
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18. Wat verberg ik voor anderen dat jij wel van mij weet? Wat
verberg ik voor jou?

Ik slaag voor mijn examens. Anita zeurt me elke dag de kop gek, ze
moet weten wie mijn eerste was, maar ik zeg niks. Francois heeft
me een hele tijd niet meer durven aankijken. Mijn moeder is druk
als altijd en heeft niks in de gaten. Ze komt binnen met Brie dozen
afhaalpizza. We ploffen op de bank, ik in het midden. Francois en
mijn moeder drinken bier uit blik, ik zet een pak melk aan mijn
mond. We knallen de tv aan en eten lauwe pizza bij een stom spelletje. Ik leg mijn arm om Francois' hals.
19. Wat is mijn eigenlijke ambitie?

Francois ontwijkt me nog steeds, maar hij legt wel vaak lieve
briefjes op mijn bureautje of op mijn hoofdkussen. 1k heb ze allemaal verzameld in zijn schoenendoos onder de kast.
20. Verzin een nieuwe troetelnaam voor mij.

Wat vroeger het toppunt van burgerlijkheid was, is nu de grote
uitdaging.
Mijn moeder is met Francois uit geweest, ze zijn met veel lawaai
thuisgekomen, ik wist net op tijd naar boven to vluchten, ik hoor
dat ze hebben gedronken. Ik zet mijn walkman op en ga op bed
liggen. Te laat, mijn moeder klopt aan. 1k zeg niks. Ze komt
binnen en vraagt of ik even beneden wil komen, ze willen met me
praten. Ms mijn moeder wil praten is er geen ontkomen aan. Ik
zucht en slof de trap af. Francois knipoogt naar me. Mijn moeder
schenkt voor mij ook een glas port in. Ik moet genieten waar zij
van geniet. Francois gebaart dat ik naast hem moet gaan zitten.
1 34 Mijn moeder schurkt zich tegen hem aan, ik neem plaats op de
bank tegenover hen. Ze proosten. Francois heeft zijn huis voor een
dikke prijs kunnen verkopen, dat moet gevierd. Stilte.

Mijn moeder kondigt de bruiloft aan als een grap. Francois vermeldt de feiten: 'Over een maand, alleen voor de wet, geen zuipen vreetpartijen, een intieme receptie, geen cadeaus, alleen geld
dat naar een weeshuis in India gaat, de huwelijksreis: twee weken
naar de Dominicaanse Republiek.' Ik knik, klok de port naar
binnen, feliciteer ze en vraag of ik weer naar boven mag.
21. Beken dat je een ander hebt en beschrijf die ander (met mijn
karakter en uiterlijk).

Voor de vuile verrader en mijn kutmoeder ligt het huwelijkscadeau
klaar. Een variant op Het grote spel over liefde en seksualiteit. Ik noem
het Venusvingers. De avond voordat ze trouwden heb ik het aan
hen gegeven met een kleine speech over openheid, eerlijkheid en
andere waarden waar mijn moeder d'r bek altijd van vol heeft. Ze
was opgetogen: haar dochter trad in haar voetsporen! Ze wilde
meteen spelen. Francois kneep 'm, hij heeft wel vijf keer zijn
vingers laten kraken voor ze eraan begonnen. De dobbelsteen joeg
ze van de ene vraag naar de andere. Mijn moeder genoot, etaleerde
schaamteloos haar intiemste gevoelens. Francois werd roder en
roder. Venusvingers was een groot succes. Mijn moeder dwong
Francois zijn ziel op de salontafel to leggen. Waar hij zweeg, gaf ik
de antwoorden. Ik onthulde alles tot in de kleinste details. Mijn
moeder lag met open mond, wit weggezakt in de fauteuil. Francois
keek me woedend aan. `Alvast gefeliciteerd,' riep ik, greep mijn jas,
smeet de deur dicht en fietste naar Anita.
22. Wat was het beschamendste moment waarop ik jou heb gezien?

MEDEWERMSTIERS Maria Barnas [1973] studeerde in 1998 of aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en
was redacteur van MilleniuM. In 1997 verscheen haar roman Engelen van ijs (De Arbeiderspers) die in 1998
ward genomineerd voor de Debutantenprijs. 'De brief die een liefdesbrief moest zijn' is een bewerking van
een hoofdstuk uit de roman De verleiding, die in 2000 verschijnt. Barbara Backers [1982] debuteert in dit nummer van Lust & Gratie. Tijdens de landelijke Finale Kunstbende 1999 won zij met het verhaal `Kozmo en ik' de
eerste prijs in de categorie Taal. Ida Boelhouwer is dichteres en schrijft over podzie. Zij publiceerde de dichtbundels En ik die ridder van bokalen en Dame Amour. Claudia de Clean [1968] studeerde aan de Gerrit Rietveld
Academie en de Jan van Eyck Academie. Maakt tekeningen voor o.a. Vrij Nederland, VPRO, Forum en Blvd.
Sinds 1992 maakt ze, samen met Elvira Duives, Bloos, een onregelmatig verschijnend boekje. Momenteel
studeert ze aan HaIIo©, school voor creatieve communicatie. Sjuul Deckwitz [1952] schrijft gedichten, verhalen
en romans. Zij publiceerde onder meet Zegenrijke staat van sherry (Van Gennep, Sara, 1990) en God aan het Il
(Van Gennep, Sara, 1993). In 1999 verscheen Engelse liefde bij uitgeverij Querido. Chandra Doest [1974] won de
Kwakoe Literatuur Prijs 1999 met het verhaal `Anthon & Annissa'. Pam Emmerik [1964] is beeldend kunstenaar
en schrijver. Ze debuteerde in 1997 met de verhalenbundel Soms feast (Nijgh & Van Ditmar) en schrijft kunstbeschouwingen voor NRC Handelsblad. Vanaf 1984 exposeert ze geregeld. `Een snoer van mensenharten' is
het eerste hoofdstuk van de roman Het bottenpaleis. Het verhaal wordt om en om verteld door twee meisjes,
Isabel en Frances, de een dood, de ander levend. Het bottenpaleis verschijnt in 2000 (Nijgh & Van Ditmar). Rob
van Erkelens [1963] is (scenario)schrijver, vertaler en werkt bij De Groene Amsterdammer. Hij debuteerde in
1994 met Het uur van lood (Nijgh & Van Ditmar). Hij is gastredacteur van dit Hummer. Marieke Groan [1966] is
schrijfster en journaliste. Zij publiceerde boeken over ufo's en over de popgroep u2. Dit jaar verscheen haar
prozadebuut, de verhalenbundel Net als Barbapapa (Podium). Hanna de Heus [1964] is schrijfster en redacteur
van Surplus. Zij debuteerde onlangs met de historische roman Erzsebet bij uitgeverij Podium. Hanneke de Klerck
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dichteres. Voor haar deelname aan de Kwakoe Literatuur Prijs 1999 kreeg zij een eervolle vermelding. Lidy van
Marissing [1942] publiceerde sinds 1972 een achttal romans en vier dichtbundels. Recent werk is de roman
Dwaalgasten of de kunst van het vluchten (1997) en de poeziebundel Hoe zij zoekt (1998). De autobiografie van
Laura Xis een roman in voorbereiding. Y.1%16 [1958] is beeldend kunstenaar en dichter. Zij debuteerde in 1994
met de gedichtenbundel Dun land (De Bezige Bij). Onlangs verscheen de poeziebundel Dans is een eland (De
Bezige Bij). Hanneke Paauwe debuteert dit jaar met de verhalenbundel Bijten in het toeval (De Arbeiderspers).
Annelies Passchier [1955] publiceerde de verhalenbundel Mors (1990) en de roman Een vorstelijk hotel (1993). Ze
was redacteur van Lust & Gratie. Lisa de Row [1961] debuteerde in Lust b Gratie nummer 59. Eerder dit jaar
publiceerde zij de roman In de ogen van min broer (Vassallucci). Annet Schaap [1965] illustreerde tot nu toe
ruim vijftig kinderboeken en schreef het libretto voor de kinderopera De tweeling, het jeugdtheaterstuk
Marina Marino en de thriller voor kleuters Voor een nachtje. In 2000 gaan de musicale voorstellingen De Wilde
zwanen en Vreselijke verzen, ter lering & vermaak in premiere bij de jeugdtheatergroep Saga in Utrecht. lets
liefs' is haar prozadebuut. Pauline Slot [196o] debuteerde dit jaar met de roman Zuiderkruis (De Arbeiderspers). `Doornroosje' is een fragment uit het zesde hoofdstuk van haar roman Blauwbaard die in februari 2000
bij De Arbeiderspers verschijnt. Mayra Verheyen studeerde of aan de filmacademie en werkte mee aan een aantal films. Zij schrijft scenario's, verhalen en gedichten, en is redacteur bij uitgeverij Asoka. Zij debuteerde in
1991 met de roman Doe maar Lissabon (Querido).
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[1964] debuteert in dit nummer van Lust & Gratie. Zij is journaliste bij de Volkskrant. Haar romandebuut
Een hemel van blauw fluweel verschijnt dit najaar (Prometheus). Adriaan Krabbendam [1955] is redacteur bij
Uitgeverij Vassallucci en gastredacteur van dit nummer van Lust & Gratie. Josien Laurier [1967] debuteerde in
1993 met Een hemels meisje (Arena) en was redacteur van Ciao Bella! In 1994 verscheen Het zal de liefde wel
zijn (Arena) en in 1997 Voor ons ligt een dag van bramenjam (Querido). Sjanti Mahabier [1969] is fotografe en
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UITGEVERIJ VASSALLUCCI

Lisa de Rooy

In de ogen van min broer

Hosni Ezzet, een Egyptische zakenman die al twintig jaar in Nederland woont,
keen 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) debuteen 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

Melissa Bank

Vrouw zoekt man

In zeven verhalen – die ook thematisch met elkaar zijn verbonden – maken
we kennis met Jane, en volgen haar van haar veertiende tot haar vierendertigste jaar. In ieder verhaal gaat het over (mislopende) relaties: spanningen, miscommunicatie, gebrek aan tact en onvermogen tot het leggen
van contacten zijn steeds de zware ingrediönten in verhalen die opvallen
door de luchtige wijze waarop ze worden verteld.

Vrouw zoekt man is een

verrassend hart onder de riem voor (jonge) vrouwen: steeds herkenbaar
en nooit pathetisch of sentimenteel weet Melissa Bank op herkenbare
wijze door te dringen in de gevoeligheden van haar vrouwelijke hoofdpersoon. Melissa Bank woont in New York. Haar debuut Vrouw
verscheen wereldwijd.
ISBN 90 5000 116 5 / f 39,90 / vertaald door Mireille Vroege

zoekt man
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LUST & GRATIE 59
FUSION-LITERATUUR In dit nummer van

Lust & Gratie wordt het werk

gepresenteerd van schrijfsters die vorm geven aan de globalisering van
onze tijd. Zij pendelen heen en weer tussen twee werelden, of dat nu culturele of literaire zijn, en proberen 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 Chace!, Nausicaa Marbe, Barber van de Pol,
Lisa de Rooy, Petra Smulders, Alfonsina Storni, Edel Verzijl, Wik van
Vuren, M. van der Zee.

LUST & GRATIE 60
Lust & Gratie viert haar vijftienjarige bestaan met

DUBBEL EN DWARS

een nummer waarin vijftien dubbeltalenten, in woord en beeld, hun werk
presenteren. In dit sprankelende nummer, vol kleur: Chaja Polak, Inge
Pollet, Y. Ne, Pam Emmerik, Caroline Kortenhorst, Mirjam Kuitenbrouwer,
H.F. van Steensel, Sabine van den Berg, Maria Barnas, Elma van Haren,
Margret Brugmann, Annet Schaap, Marion Vredeling, Joke van Leeuwen,
Voebe de Gruyter. Aan het einde van deze doorlopende voorstelling een
terugblik op de afgelopen vijftien jaar.

LUST & GRATIE 61
Lust & Gratie geen literatuur waarin elke emotie leeg-

WRAAK Voor

stroomt in een bloedeloos, zich eindeloos uitstrekkend grijs realisme.
Waarin geen plaats is voor wraak, of haar tegengif: verzoening. Nee, voor
ons de lust van de wraak, de triomf van de gerechtigheid, de zoetheid van
de vergelding en de gratie van de verzoening. In dit nummer, onder gastredacteurschap van Marion Vredeling, proza van Josien Laurier,
Nicolette Smabers en Annet Planten; essays van Manon Uphoff, Heikelien
Verrijn Stuart, Antjie Krog, Marja Pruis en Hein Groen en poezie van Sonja
Pos en Rozalie Hirs.
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.

Ja.
Op die manier vergis ik me ook steeds weer, in de tijd... de mensen... waar het was...

Jonge Vrouw

Madeleine

Steeds ga je je meer vergissen.
Wil je dat óók?
[lacht] Ja. Als jij het maar bent — dan ben ik tevreden.

Uit: Marguerite Duras, Savannah Bay, 1983, vertaling Therese Cornips

Jonge Vrouw

Madeleine

Jonge Vrouw

Madeleine

Jonge Vrouw

[gelach van beide vrouwen]

Vertel me het verhaal nog eens.
[bedaard] Alweer.
Ja.
Steeds wil je dat verhaal weer horen.

Madeleine

Jonge Vrouw

OPROEP VERHALENWEDSTRIJD `DRAGERS VAN VERHALEN'

INGEZONDEN MEDEDELING

Boekwinkel Savannah Bay in Utrecht organiseert een verhalenwedstrijd in het

mythen van en over vrouwen
herinneringen
relaties (grootmoeder/kleindochter)
inspiratie
veranderende verhalen

kunnen spelen. Verhalen zijn een belangrijke factor in het bewaren van een

cultuur en traditie, maar ook in de verandering en vernieuwing daarvan.

Grootmoeders zijn in vele culturen, en met name in migrantenculturen de

hoeders en dragers van de verhalen. Vaak gaat de derde generatie van een

geschikt wordt bevonden, worden gepubliceerd in een landelijk tijdschrift.

Roosmarijn de Bruijn, Telingstraat 13, 3512 GV Utrecht. Tel 030 231 44 10, savannah@xs4all.nl, o.v.v. 'verhalenwedstrijd 1999'.

De sluitingsdatum van de wedstrijd is 1 oktober 1999. Voor meer informatie en wedstrijdvoorwaarden kun je bellen, schrijven of e-mailen naar:

Het thema kan benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken.

Vredenburg te Utrecht. Bovendien zal het winnende verhaal, als het daartoe

raire festival dat zal plaatsvinden op 13 november 1999 in Muziekcentrum

jonge vrouw.

winnaar van de eerste prijs mag zijn of haar verhaal voorlezen tijdens het lite-

komen twee generaties vrouwen aan het woord. Een grootmoeder en haar

kleindochter reconstrueren samen het verhaal van de tragische liefdes-

Hassnae Bouazza, en Elsa den Boer, redacteur AP/Archipel, zal drie winnende verhalen uitkiezen. De drie winnaars krijgen een royale boekenbon. De

door Marguerite Duras), waarnaar de boekwinkel vernoemd is. In dit stuk

geschiedenis van een derde vrouw: dochter van de oude en moeder van de

De jury, bestaande uit Truusje van de Kamp van Lust & Gratie, Roosmarijn
de Bruijn van boekwinkel Savannah Bay, de schrijvers Elsbeth Etty en

Dit thema is nauw verweven met het toneelstuk Savannah Bay (geschreven

We nodigen iedereen uit om een verhaal te schrijven over dit thema.

moeders dragers van verhalen.

de familie te horen die de tweede generatie vergeten is. Zo worden groot-

migratie terug naar de eerste om de verhalen van het land van herkomst en

verhaalculturen (orale geschiedenis)

generaties en culturen. Gedacht wordt aan de rol die grootmoeders hierin

Een paar voorbeelden:

wedstrijd is verhalen en de overdracht van verhalen tussen verschillende

kader van zijn vijftienjarige bestaan in november 1999. Het thema van de

September 1 oktober jaargang 13, rn 5

tijdschrift over hteratuur van vrouvven
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Amsterdam heeft de meest
uitgebreide collectie
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literaire tijdschrift
Lust & Gratie

lk neem een abonnement op Lust & Gratie
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afschrijving f 49,-] en krijg cadeau de
psychologische thriller 'Sex Crimes' van
Jenefer Shute [t.w.v. f 34,90; gebonden].
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cadeau: 'Sex Crimes'
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De zucht naar wraak is een emotie die `wrok'
wordt genoemd. Wrok heeft vier elementen:
de vernedering waarbij men zich aangetast
voelt in de eigenwaarde; de overtuiging – die
gepaard gaat met twijfel en angst – dat deze aantasting onjuist is; het afdwingen van een nieuwe
herwaardering waarbij een herstel van de
eigenwaarde moet optreden; en het verlangen
iced toe to voegen, liefst het equivalent van het
Teed dat men zelfheeft ondergaan. Wrack is de
daad die uit de wrok voortspruit. Vergelding is
de publieke beteugeling en regeling van de
wraak.
Marion Vredeling, 1999

In dit nummer van Lust & Gratie over wraak en verzoening is een
citaten-compilatie opgenomen, samengesteld door gastredacteur Marion
Vredeling.

WRAAK

Voor Lust & Gratie geen literatuur
.
i een
waann elke emotie leegstroomt in
bloedeloos, zich eindeloos uitstrekkend grijs realisme. Waarin geen
plaats is voor wraak, of Naar tegengif:
verzoening. Nee, voor ons de lust van
de wraak, de triomf van de gerechtigheid, de zoetheid van de vergelding en
de gratie van de verzoening. Met hun
stuitende, allesvernietigende,
overrompelende of helende kracht
construeren zij de (verbeeldings)wereld. Een sidderend Hummer over
het literaire spanningsveld tussen
wraak en verzoening.

Ultieme wraak: er is geen `buiten', collage, Marion Vredeling, 1998

Marion Vredeling

VAN EIGEN DEEG
Selectief dagboek

13 MEI 1957 Vader had vijf klapstoelen op de imperial gebonden. Hij
drukte kort op de claxon en riep: Ten, twee drie, allemaal kOmen! En
instappen!' Dat deden we, we keken wel uit. En toen waren we met de
hele familie op weg naar de zondagse verjaardag van oom Joh. 1k was
drie jaar oud en probeerde een kraal in mijn neusgat te proppen.
Moeder zei: `Als je maar niet denkt dat ik je in het ziekenhuis kom opzoeken.'
Dit incident heb ikvaak overdacht en mijn conclusie is dat ouders wel
kunnen volhouden dat ze, op advies van de pedagogen, streven naar
een perfecte balans tussen straffen en belonen, maar dat het bij opvoeden meestal draait om een permanente dreiging met wraak en
vergelding: "Je krijgt je trekken nog wel tuffs'; 'Ms je zo doorgaat,
krijg je geen...'; 'Als je nu niet ophoudt, ga je naar je kamer/de gang/
de keuken/de schuur...'; 'Ms jij nu je avondeten niet opeet, krijg je het
morgenochtend als ontbijt'; Wie stout is de roe...'
15 APRIL 1964 Lief dagboek, Heleentje loopt al weken te zaniken dat ik met
haar mee naar Zondagsschool moet gaan; daar wordt leak geknutseld en alle
kinderen dragen er mooie kleren. Thuis `doen wij helemaal niet aan God' –
daar zijn vader en moeder na de oorlog definitief vanaf gestapt, maar ze
vinden wel dat wij kinderen `onze eigen weg moeten gaan' . Vader zei: `Ga
maar eens met Heleen naar die Zondagsschool; dat is goed voor je algemene
ontwikkeling.'
Meer dan in algemene ontwikkeling was ik geInteresseerd in knutselen en mooie kleren. Ik zeurde vaak om dat laatste, maar tevergeefs,
wij kregen als kind nooit `mooie kleren'; wij hadden op zondag juist
altijd onze vuilste aan en liepen op laarzen. Voor mij geen gesmokt
jurkje, lakschoenen of witte sokjes. Omdat het zaniken van Heleen
8 niet ophield, liet ik mij overhalen. En op een zondag ging ik met haar
mee. Je zult altijd zien: net die dag werd er helemaal niet geknutseld
maar moesten alle kinderen in lange banken zitten en naar een man in

een zwart pak luisteren. Eerst las hij een verhaal voor over twee
broers. Ze heetten ,Kain en Abel. Daarna sprak hij plechtig en gewichtig: `Dat God het kwaad uiteindelijk niet ongestraft laat, is de
belangrijkste troost voor alle mensen die in onze geschiedenis zijn
beroofd en bedrogen. Te weten dat er zo'n laatste oordeel is, weerhoudt de mens van het verlangen om het recht in eigen hand te
nemen. De belofte dat Gods wraak tenslotte al het kwade wegdoet, is
een bron van vreugde en geeft reden tot lofprijzing. Wraakgevoelens
moeten we overgeven in de slaande hand van God, die rechtvaardig
zal oordelen en straffen. God troost de hulpeloze, onderdrukte mensen dus met de bescherming van zijn wraak; daar kunnen jullie kinderen niet vroeg genoeg van doordrongen raken.'
Met grote ogen en open mond keek ik naar de man in het zwarte pak
die dit soort wonderlijke verhalen vertelde. Later, toen ik iets over de
karma-leer in Indische religies las, viel mijn mond op dezelfde manier
open. Iedere daad – goed of slecht – wordt hier verrekend in het
karma. Het karma bepaalt hoe na iemands flood de volgende wedergeboorte eruitziet: mens of Bier, god of hellegeest. Ongelijkheid tussen mensen wordt verklaard uit hun doen en laten in een vorig leven.
Je kunt armoedzaaiers dus best in de goot laten liggen, hun lot hebben ze toch aan zichzelfte danken. Mies is rechtvaardig zoals het is. In
zo'n systeem heeft het weinig zin om je politiek te organiseren of om
in opstand te komen tegen sociale misstanden en ongelijkheid.
Wat is religie toch een volksverlakkerij: eerst trekt ze de wraak aan
zich en vervolgens vervult ze haar volgelingen met angst en beven
voor die wraak.
1966 Met vakantie naar Roemenie; varier wilde graag met
eigen ogen zien dat hij er goed aan had gedaan om na de oorlog geen
lid van de communistische partij te worden.
Moeder schreef in het vakantiedagboek: Na Deva richting Sibin. We
reden op een weg die een immens tarweveld doorsneed. Ongeveer I o kilometer voor Sebes ging de Russische jeep die voor ons reed, abrupt stilstaan en
begon met zijn linker knipperlicht te knipperen. Voor ons was het te laat om
9 JULI
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te remmen... we klapten erbovenop en de neus van Henks nieuwe Peugeot
404 kreeg een flinke deuk.
Na de botsing met de Russische jeep was broer Rob buiten zinnen
van woede. Hij had zich verregaand geidentificeerd met de nieuwe
auto en zijn jongenszenuwen konden de schade moeilijk verdragen.
Half huilend sprong hij uit de wagen, pakte de ring van de koplamp
die door de botsing op de grond was gevallen, en slingerde deze zo
ver hij kon het tarweveld in. Maar hij had buiten de ouderlijke toorn
gerekend; nu were varier woedend over zoveel onbeheerst gedrag en
hij bezwoer dat we geen meter verder zouden rijden voordat Rob de
ring terug zou hebben gevonden. 'Al moet je er elke halm in dat veld
voor opzij buigen!'1
I 7 FEBRUARI 1967 Lief dagboek, Vandaag ben ik bijzonder vals en onrechtvaardig behandeld door beer Hensems, de leraar Engels, en ik ben naar rector Otten gegaan. Maar zoals te verwachten viel, had deze het lef niet om
Hensems afte vallen en mij gelijk te geven. lk was ziedend en ik zon meteen
op wrack.
Een aantal Bingen zouden van belang zijn. Belangrijk was dat ik tijdens mijn wraakactie niet gesnapt zou worden, belangrijk was dat het
algehele gevoel vernederd te zijn teniet zou worden gedaan, dat het
zaakje weer in evenwicht gebracht zou worden, dat ik mijn gevoel van
eigenwaarde zou herwinnen, dat de pijn die ik voelde zou worden
verlicht doordat ik die rotzak een hak kon zetten. Verder hoefde ik
geen nut of profijt van mijn daad te hebben.

1. Let eens op de afwerende terugstoot die wij ook tegen levenloze voorwerpen, die ons beschadigd hebben, bijna onwillekeurig uitvoeren (zoals tegen bewegende machines): onze tegenbeweging heeft ten
doel het beschadigen te doen ophouden door de machine tot stilstand te brengen. De sterkte van de weerslag moet, om dit te bereiken, soms zo sterk zijn, dat hij de machine vermorzelt; wanneer die echter te
sterk is om door de enkeling direct vernietigd te kunnen worden, zal de laatste toch nog altijd de krachtigste slag geven waartoe hij in staat is, – om zo te zeggen als een laatste poging. Zo gedraagt men zich ook
tegenover verongelijkende personen bij de onmiddellijke beleving van de schade zelf; wil men deze daad
I 0 een wraakoefening noemen, nu goed; men bedenke alleen wel dat alleen zelfbehoud hier zijn verstandsraderwerk op gang gebracht heeft, en dat men hierbij welbeschouwd niet aan de verongelijker doch alleen
aan zichzelf denkt: wij handelen zo zonder op onze beurt te willen schaden, doch alleen om er heelhuids
van of te komen. – Friedrich Nietzsche, Menselijk al te menselijk, 1886

Uiteindelijk kreeg ik een lumineus idee: ik zou Hensems flinke pech
bezorgen en de achterband van zijn Opel laten leeglopen! Mijn plan
durfde ik met niemand te delen, bang dat een of andere slappeling me
zou verlinken. Het was ook niet belangrijk wat de anderen ervan
dachten en of ze me soms stoer vonden; het enige wat telde was dat ik
mijn woede kon koelen.
Ik trok er een hele namiddag voor uit. Op een rustig moment sloop ik
naar de parkeerplaats, hurkte tussen de auto's, drukte met een luciferhoutje het pinnetje van het ventiel naar beneden en liet de band leeglopen. Niemand ontdekte me. Daarna bleef ik wel een uur verscholen
in het fietsenhok staan wachten tot Hensems naar buiten zou komen.
Ik wilde zijn gezicht zien en de zoetheid proeven waar ze het altijd
over hadden. Sommigen zeiden ook dat het naar de metaalachtigheid
van bloed smaakte, ik hoopte maar van niet.
Ik bleef de voile voorstelling volgen (het effect van wraak moet je
zien): hoe Hensems bij zijn auto aankwam, instapte en een stukje
achteruit reed, stopte, uitstapte, vloekte en er vervolgens drie kwartier over deed om zijn wiel te verwisselen. Toen hij wegreed bedacht
ik me vergenoegd dat hij met de vermeende lekke band nu ook nog
een vergeefs ritje naar de garage voor de boeg had. Intens tevreden
ging ik naar huis.2
27 JULI 1 9 68 De meest overrompelende kennismaking met het complexe mechanisme van de wraak vond plaats in 1 9 68; ik was veertien
jaar oud. Deze ervaring is te ingewikkeld om haar in een keer tevoorschijn te toveren; ze bestaat uit verschillende gebeurtenissen die, net
als matroesjka-poppen, in elkaar verstopt zitten.
Tijdens vakanties zette mijn familie vrijwel nooit een voet in Duitsland. Maar daarmee was de kous niet of en een confrontatie met 'de
buren' natuurlijk niet van de baan, want Duitsers zelf gingen wel op
reis naar buurlanden. Op een camping kwamen wij met onze tent

2. Een van de functies van wraak is dat je daarmee lets van je eigenwaarde en autonomie kunt herwinnen.
— Nico Frijda,

De psychologie heeft zn2, 1993

nooit vrijwillig, maar altijd noodgedwongen in de buurt van Duitsers
te staan. Ms dit het geval was verbeten mijn ouders zich en ik herinner mij hoe ze, ieder gezeten op een kampeerstoeltje, hun ergernis
probeerden te luchten met het gissen of onze 'Heinrich', die met zijn
dochtertje badminton speelde, in 'De Oorlog' wel of geen SS'er was
geweest. Meestal dachten mijn ouders van wel, en dan werden wij kinderen `binnen gehouden', hoe aardig het dochtertje ook mocht zijn.
Zo werd ons de anti-Duitse houding met de paplepel ingegoten. Vermoedelijk zouden mijn ouders ook nu nog veel begrip hebben voor
de verpleegster die Mary Edith Durham citeert: 'Nor is the idea of
taking "blood of the tribe" very far removed from us. During the
Great War, I heard an English nurse say: "If a German is put in my
ward I will do nothing for him. I'll not even give him a drop of water.
They killed my brother!" She wanted blood of the tribe.' (Some Tribal
Origins Laws and Customs of the Balkans, 1928)
Dit portret van mijn ouders schets ik ter inleiding van een andere
belangrijke gebeurtenis in mijn leven. Tijdens een van die beruchte
vakanties schreef varier in het vakantiedagboek: Tien uur weg. Via
Mareuil, Noutron naar Rochechouard, goed weer, wat koude wind. In
Rochechouard koffie gedronken en allemaal naar de wc, trap op met matglas. Uit bloempot stekjes van vetplant meegenomen. Gezet bij stekje van
et-me-gatje, geplukt op Col d'Aspel. Naar Oradour sur Glane geweest.
RuInes bezocht.
Daarna volgt een zestal foto's van platgebrande huizen in Oradour.
Op een van de huizen hangt een bordje met de tekst: Ici, Lieu de
Supplice, un Groupe d'Hommes fut Massacre et Brule par les Allemands, 1 o juni 1944, `Recueillez-Vous'.
Op die dag had een compagnie van de SS-divisie Das Reich het dorpje Oradour-sur-Glane bereikt. De bewoners van dit vredige dorp
waren nog nauwelijks met de gruwelen van de oorlog geconfronteerd
12 geweest. Het SS-regiment, dat op weg was naar Normandie, werd
net als andere regimenten al enige dagen geteisterd door (dodelijke)
aanvalsacties van het Franse verzet. Ze besloten een vergeldingsactie

uit te voeren. De bewoners van Oradour – mannen, vrouwen en kinderen – werden bijeengedreven, gemarteld, verbrand of anderszins
afgeslacht. Zeshonderdtweeenveertig mensen vonden de dood. De
hele moordpartij duurde slechts enkele uren en werd door de SS'ers
met veel drank en gezang afgesloten. Na de oorlog heeft de Franse
regering Oradour tot monument verklaard: het dorp blijft in de toestand zoals het door de Duitsers is achtergelaten.
In het vakantiedagboek is een brochure geplakt waarin het verhaal
over de genocide wordt toegelicht met foto's van verbrande huizen
en verkoolde lijken. Verder volgt er geen commentaar op ons bezoek
aan Oradour. Onbegrijpelijk, gezien de emoties die het bij mijn ouders met hun oorlogservaringen moet hebben opgeroepen. Ook staat
er niet hoe wij kinderen reageerden. De dichtgesnoerde keel waarmee ik in dit dorp rondliep bleefkennelijk onopgemerkt.
Het bezoek aan Oradour was de genadeklap voor mijn kinderlijke
onschuld. Ik herinner mij dat ik kwaad was; ik was woedend op mijn
ouders dat ze ons willens en wetens deze beerput hadden laten zien
onder het mom: 'Het leven is geen lolletje.' Nee, dacht ik, als ze je
ook al niet in het ziekenhuis komen opzoeken, is het leven zeker geen
lolletje! Maar waarom moesten ze me dit zo vroeg mogelijk inpeperen? Wat zat hen toch dwars? Waarom schermden ze ons niet of van
het geweld, zoals die schattige ouders die vandaag de dag rigoureus
de tv uitzetten om te voorkomen dat hun kinderen met beelden van
geweld worden geconfronteerd? Waren mijn ouders soms geen
schattige mensen? Nee, ik vrees dat het in die dagen voor hen onmogelijk was om schattig te zijn; eerst moesten ze nog zien hoe ze hun
wraakzucht tot bedaren konden brengen door deze in een of ander
nieuw levensdoel te sublimeren of door een andere drug te gebruiken. Daarbij was het onbeschreven blad van hun kinderen onverdraaglijk; wij kinderen konden pas serieus worden genomen als we
66k littekens vertoonden. Aileen dan kon er tussen hen en ons sprake
zien van communicatie.
Mijn ouders hadden het mis: de regel dat bij communicerende vaten
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de druk overal hetzelfde is, kan niet zomaar worden omgekeerd.
Alsof men de druk in verschillende vaten slechts tot eenzelfde niveau
hoeft op te voeren om ervan verzekerd te zijn dat er wordt gecommuniceerd... Deze tragische vergissing hebben wel meer ouders gemaakt en ze heeft niet alleen tot weerwoord maar ook tot weerwraak
geleid. Carl Friedman heeft er Tralievader door geschreven.
Oradour leverde mij het eerste verbijsterende voorbeeld `waartoe
mensen in staat zijn'. Deze wetenschap was in ons gezin echter zo verbonden met Duitsers en Duitsland dat het mij later nog behoorlijk wat
moeite kostte voordat ik – dank zij Primo Levi – kon begrijpen dat de
aanname dat alle Duitsers een Kainsteken op hun voorhoofd hadden,
was ingegeven door de troebele wraakzuchtigheid van mijn ouders en
niet door een heldere onpartijdige analyse.
Sinds ik vanaf 1989 systematischer over wraak en vergelding ben gaan
nadenken, blijft Oradour zich als een strontvlieg aan mij opdringen.
Ik verdiepte mij opnieuw in de misdadige gebeurtenissen van 10 juni
1944. Ik vroeg informatie op over de naoorlogse processen, waarin
een halfslachtige poging werd gedaan om de schuldigen te vinden en
te straffen. De rechtsgang van toen vertoont een vreemde congruentie met de moeizame rechtszoeking zoals die nu opduikt bij pogingen
om tot berechting van misdaden in voormalig Joegoslavie of Kosovo
te komen. In de zijlijn van dergelijke oorlogsprocessen wordt door
theologen, filosofen, juristen en andere intellectuelen telkens weer
gediscussieerd over de morele toelaatbaarheid dan wel de noodzakelijke beteugeling van wederwraak, en over de vraag wat de hoogte van
de strafrnaat voor de oorlogsmisdadigers moet zijn.
Bij de overlevenden lijkt regelmatig het gevoel te overheersen dat tijdens de procesverhoren de gepleegde misdaden zó genuanceerd worden dat ze `verpoederd raken' en de daders daardoor hun welverdiende strafniet krijgen. Daarom roepen ze des te luider (uit zelfbehoud?)
I 6 om eerherstel en genoegdoening, ofte wel zij verlangen naar wraak.
Het bezoek aan het oorlogsmonument Oradour confronteerde mij
met deze hopeloze vicieuze cirkel waarbij wraak op wraak op wraak

wordt gestapeld, waardoor weer nieuwe wraak wordt uitgelokt. Sindsdien geldt voor mij: 'La vengeance, c'est Oradourf 3+4
1 9 70 Op een zekere dag in dit jaar zijn we met de hele klas naar Who Is

van Edward Albee geweest. Om deze tekst kan ik
levenslang blijven huilen. Geen Griekse tragedie heeft mij sindsdien
indringender en schrijnender kunnen overtuigen van de allesvernietigende kracht van `wraak in de liefde'.
Afraid of Virginia Woolf

15 AUGUSTUS 1974 Lief dagboek, Het was allemaal heel pijnlijk en daarom
kan ik het gebeurde op dit moment alleen in de derde persoon vertellen. Ik
doe dus gewoon alsof het over iemand anders gaat:
Ze zag eens een jongen die uit de verte lief leek; ze zocht hem met haar ogee.
Hij deed hetzelfde. Wat het mooiste is aan de verte, is de fantasie en het
toeval. Wat het lelijkste is, is het op hol slaande lichaam dat de verte wil
overwinnen en dat streeft naar de voltrekking van het fantastische, het uitvlakken van het toeval, naar het nivelleren van de spanning, naar het berekenen van de tijden.
Op een dag vroeg de jongen aan het meisje ofze naar zijn huis wilde komen.
Hij woonde er met een groep vrienden, allemaal jongens. Ze ging. Ze zaten
aan een lange tafel te eten. De jongens begonnen met het enige meisje dat
erbij was te spotten en ze maakten opmerkingen over haar, terwijl ze ondertussen nooit het woord tot haar richtten; ze vermeden haar blik terwijl ze
Naar als een `balletje' been en weer over de tafel gooiden. Het meisje was verbijsterd, ze wist uit verlamming niets te ondernemen en ze liet zich gooien.
Op eni g moment is het meisje naar de we gegaan en toen ze daar kwam zag

3. Het begin van de vergeldingsmaatregelen (in Oradour– MV) heeft bij de troepen opluchting veroorzaakt
en het moreel is er gunstig door bei nvloed – Kriegestagebuch van de staf van generaal Brodowski, 17 Juni
1944
4. Voor de mensen die Oradour hadden overleefd was alles nu heel eenvoudig geworden; als er nog rechtvaardigheid bestond, als dit bestaan nog enige zin had, moesten de schuldigen gevonden en gestraft worden. We kunnen hier niet zo maar van wraakzucht spreken. Er is hier van veal diepere, onoverzichteliiker
en toch eenvoudiger en zuiverder gevoelens sprake; het was een behoefte aan reiniging. – J.Kruuse,
Oradortr, 1967
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ze een uitgeknipte foto van haar vader. Hij was in het land geen onbekende
en zijn foto kwam wel eens voor op krantenpapier. Midden in het gezicht
van haar vader was een mes geplant. Met een mes was het geliefde gezicht
aan de muur genageld. Met een mes. Het was geen oorlogstijd, er was geen
misdaad gepleegd die deze wraak kon verklaren. Nadat het meisje had gekotst ging ze terug naar de tafel.
Ze zei niets, keek alleen maar naar de puisterige jongensgezichten die tekenen van dronkenschap vertoonden. De jongens gingen ook naar de wc. Ze
kwamen terug en zeiden niets. Het is onbekend ofze ook hebben gekotst. Ook
de jongen die uit de verte lief leek, ging naar de wc. En z'n lichaam kwam
onveranderd terug en ging weer aan tafel zitten. Daarna gingen deze jongen en dit meisje in een bed liggen. Het is niet uit te leggen hoe dat na zoveel
pijn nog kon gebeuren.
In bed wilde het bloed van het meisje niet meer in de goede richting stromen
en er kwam geen woord meer uit haar keel. Ze was bang. Ze was bang dat,
ook al was de jongen naast haar naakt, hij nog meer scherpe dunne messen op
zak zou hebben.
De volgende dag verliet ze het huis en keerde er nooit meer terug.5
15 JUNI 1974 Gisteren ben ik twinti gjaar geworden. Van oma kreeg ik een
antieke tafel. Het is een prachtige tafel. Hij is rond, uitschuifbaar en van
lichtbruin eikenhout. Hoe zou ik de schoonheid van deze tafel kunnen overbrengen?
Eerst heb ik geprobeerd er een beschrijving van te geven. Maar in taal ontglipte de tafel me; het ontbrak me aan de mogelijkheid om gebaren te
maken, over het bout te strijken, beklemtoning en klank aan te brengen, de

5. Door niets verlichten vrouwen het leven van hun mannen, indien dezen groot en beroemd zijn, zozeer,
als doordat zij bij wijze van spreken het vat van de algemene ongenade en eventuele boosheid der overigen worden. De tijdgenoten dulden van hun grote mannen gewoonlijk vele misgrepen en dwaasheden, of
zelfs handelingen die van grove onrechtvaardighetd getuigen, mits zij 'emend vinden die zij ter ontlasting
van hun gemoed als een echt offerdier mogen mishandelen en afslachten. Niet zelden bespeurt een vrouw
de ambitie in zich, zich voor deze offerande beschikbaar te stellen, en dan kan de man natuurlijk heel tevreden zijn, – indien hij namelijk egoIstisch genoeg is zich die vnjwillige bliksem-, storm- en regenafleider
in zijn nabijheid te laten welgevallen. – Friedrich Nietzsche, Menselijk al te menselijk, 1886

gelijktijdigheid van kleuren, beweging en blikken te laten meespelen.
Bovendien begonnen er in de taal allerlei onverwachtse beelden mee te lispelen.
Ik had het er met vriend John over en hij wees me erop dat ftsici allang
weten dat joist door de waarneming van een object, gedragingen worden
ontketend die de observatie ontregelen en misleiden.
Door dit gesprek begreep ik voor het eerst dat taal en materie niet toelaten
dat de dingen zich zomaar straffeloos laten uitbeelden. Nee, voortdurend
neemt de taal, het materiaal, wraak op mij; ik kan mij niet verstaanbaar
maken zoals ik dat zou willen.
I 9 FEBRUARI 1977 In mijn droom wacht ik met de bele familie op het sta-

tion op de trein; we gaan een dagje uit. lk voel me blij en opgewonden want
dit soort uitjes zijn bij ons op de vingers van een hand te tellen. Opeens zitten
mijn vader, moeder en broers al in de trein op de klapstoeltjes bij de deuren;
ik sta nog op het perron. Wanneer ik naar de trein ren om erin te springers,
begint deze ineens te rijden. 1k ren er achteraan en steek wanhopig mijn
hand uit zodat ze me in de trein kunnen trekkers. Niemand steekt verdomme een hand uit. Onze 'Benjamin' kijkt me verbaasd aan. Vader trekt lachend de treindeuren dicht, waardoor mijn hand ertussen komt en ik door de
trein word meegesleurd. 'ills je maar niet denkt dat ik je in het ziekenhuis
kom opzoeken.' Verbijsterd schreeuw ik om hulp en vraag me radeloos of
wat driift jullie in godsnaam? Tegelijk weet ik: ik ben een meisje en bier
wordt iets gewroken dat mij te boven gaat. Op het volgende station aangekomen vraag ik: `Waarom hielpenjullie mij niet?' Ze antwoorden: 'We zagen
je met meer.' 6
6. De mens zit dus zo onbekommerd in elkaar, dat hij geen enkele juiste waarheidsgrond kent en verscheidene uitstekende gronden tot het onware. Laten we nu eens kijken hoeveel. De meest dwaze oorzaak van
zijn dwalen nu is de strijd tussen de zintuigen en het verstand. De mens is – dus – slechts een wezen vol
aangeboren dwaling, die zonder de genade onuitroeibaar is. Niets toont hem de waarheid; alles misleidt
hem. Het verstand en de zintuigen, die twee grondslagen der waarheid, zijn niet alleen allebei onoprecht
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maar misleiden elkaar ook nog. De zintuigen misleiden het verstand door valse schijn, en dezelfde poet19

sen die zij het innerlijk bakken krijgen zij op hun beurt betaald gezet; het neemt er wraak op. De innerlijke
hartstochten vertroebelen hen (=de zintuigen) en geven onjuiste indrukken. Om strijd beliegt en bednegt
men elkaar. – Blame Pascal, Gedachten, 1670
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1982 (DATUM ONVERMELD) Dagboek! Falangisten hebben vandaag op een
onbeschriffekke manier huis gehouden in het Chatila-kamp in Libanon!
1988 (DATUM ONVERMELD) Boven Lockerbie is een PanAm-vliegtui g
geexplodeerd. Er zijn tweehonderdzeventig doden geteld. De beschuldigende
vinger wees al gauw in de richting van Libie; de 'mad dog ofthe middle east –
Kadhafi' zou er meer van weten.
Vergelding voor Libie volgde: de VS voerden bombardementen uit en er werd
een lucht- en wapenembargo aangekondigd. Veel is er over de daders van de
bomaanslag op het PanAm-vliegtuig en hun schandelijke motieven geschreven, maar wat zo vreemd is: er wordt vrijw el niet gediscussieerd over de aard
van het `antwoord' dat de VS daarop hebben gegeven. De vraag of dit soort
grove `eigen richting' tussen staten en het nemen van vergeldingsmaatregelen an sich geoorloofd is, wordt doodeenvoudi gniet aan de orde gesteld.
Hoe is dit mogelijk? Wij die `eigen richting' zien als kenmerk van een primitieve samenleving waarin de overheid onvoldoende in staat is het recht te
handhaven. Wj die individuen in toenemende mate verbieden het recht in
eigen hand te nemen, geven Been kik als de VS eigenmachtig bommen op een
ander land gooien. Waarom herinnert geen journalist of ingezonden brievenschrijver ons eraan dat er binnen de wereldgemeenschap al in 1899 een
regel tegen eigen richting tussen staten is ontwikkeld? En in 1975 is in Helsinki toch afgesproken dat represailles tussen staten niet met geweld gepaard
mogen gaan? Waarom merken we zo weinig van de handhaving van deze
regel? Sterker nog: waarom worden de voornaamste `overtreders' nauwelijks
bestraft oftot de orde geroepen?

2

4 JULI 1989 Dick en ik kwamen vandaag op Corsica aan. We verbaasden ons
over de grote hoeveelheid wraakzuchti ge kreten en slogans die op de muren
zijn gekalkt, en de verkeersborden met kogelgaten. Als voorbereiding op deze
reis heb ik het boek Colomba van Prosper Merimee gelezen. Toen ik het uit
had realiseerde ik me dat ik zou gaan rondreizen op een van de laatste plek0 ken van Europa waar – net als op Sardinie, in Kosovo, Montenegro en Albanie. – het mechanisme van de bloedwraak nog niet helemaal is uitgeroeid en
een sluimerend bestaan leidt.

I I FEBRUARI 1990 Hoe bestdddt het. Mandela wreekt zich niet, maar
vergeeft na zevenentwintigjaar gevangenisstraf zijn cipiers!

8 MEI 1992 In de kraut staat de foto die Anatoli Morovkin in Tblisi, Georgie; heel gemaakt, een van de meest indrukwekkende verbeeldingen van
wraak. De foto is bekroond met de derde pros van 'World Press Photo'. In de
zwartwit-weergave is niet goed to zien dat het gezicht van degene die onder
schot wordt gehouden bebloed is.

World Press Photo, 1992

2 9 JULI I 992 Joost Niemiiller schrijft me: 'De perfecte wraak bestaat niet;
in werkelijkheid is er nu eenmaal altijd sprake van oog om teen in plaats van
oogom oog.'

1993 In 1991 bezocht ik in Mexico een indiaanse imker die
angelloze been cultiveert. Ik interesseer me voor de pre-Spaanse bijenteelt
en schrijf er een boek over. De imker vertelde dat de been zich gewaardeerd
moeten voelen. Anders nemen de bijengoden wraak: ze wenken de bijenkoningin en deze kan er dan met haar yolk vandoor gaan.
I OKTOBER

Vandaag las ik in een boek over Rigoberta Menchu, de Guatamalteekse
Nobelprijswinnares, een verhaal dat familie' is van dat van de imker:
leder kind dat bij de Maya's in Guatamala wordt geboren, heeft zijn eigen
nahual. Dit is een dier dat de geestbelichaamt die dit nieuw geboren kind tijdens haar ofzijn leven zal beschermen. Een soort dierlijke `engelbewaarder' .
Mijn nahual is als mijn schaduw die altijdbij mij is. De nahual is doorgaans
een dier. Mijn nahual verbindt me met de natuur, hij vertegenwoordigt de
aarde, de dieren, het water en de zon. Voor ons is de nahual als een persoon,
parallel aan de mens. Wij kunnen er enkel in beelden over spreken.
Als kind leren we dat onze nahual heel erg belangrijk is, en dat we dieren
niet zomaar molten doden, want dat ieder dier als nahualbij een mens hoort
en dat de persoon Wiens nahual we doden zich dan tegen ons keert en wraak
neemt.'
Een vergelijking drong zich op. De angst voor wraak waarover ik las leek op
de `moderne' angst die in onze welvaartstaten om zich been grijpt: de angst
voor vergiftiging, de vrees dat niet de goden, maar de natuur in haar geheel
het ons `betaald' zal zetten of `zich wreken zal' omdat wij haar liefdeloos en
respectloos behandelen, haar schaamteloos exploiteren, haar ontbossen en
(genetisch) manipuleren. Tegenwoordig proberen we ons tegen dit soort
`wraak' te beschermen door lid te worden van een organisatie. Maar net als
in de religie worden we op onze beurt voor dit lidmaatschap gestraft: eenmaal in het leven geroepen door de contributies die wij betalen, proberen deze
organisaties hun macht en budget verder te vergroten en boezemen ze ons
steeds grotere angsten voor die zogenaamde `weerwraak van de natuur' in.
`Let's scare them to death,' zei een vooraanstaande medewerker van een
milieu-organisatie toen hem werd gevraagd zijn beroepsstrategie toe te lichten.
1997 Mijn eerste verhalenbundel ligt in de boekhandel! Het
motto luidt: `Literatuur is intimiteit, het is de wraak van je intieme "ik" op
de rol die je door de samenleving wordt opgelegd' (Abel Posse, 1993, Argentinie ).
21 MAART
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21 AUGUSTUS 1998

De kranten kopten: Doden bij wraak van Amerika;

Jeltsin woedend na aanval."VS vallen doelen aan in Soedan en Afghanistan; vergelding voor bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades.'
Hebben de VS in de jaren zestig op Zondagsschool soms dezelfde dominee
als ik gehoord, en gedacht: overal waar hij 'God' zegt, schrijven wij 'VS'?
EIND 1998 (DATUM ONVERMELD) Saddam Hoessein: 'Met de la ffe, Lange
arm van de technologie vallen ze ons aan; ze durven niet oog in oog met onze
helden te vechten. Wij zullen het hen vergelden.'

3o JANUARI 1999 Vandaag in de krant een afgrijselijke foto van vierentwintig dode etnische Albanezen in Rogovo. De achteloosheid waarmee de
eni ge levende, een Servische politieman, een brandend sigaretje in zijn
mondhoek laat bungelen terwijl hij losjes met een geweer in zijn hand bij de
lijken staat, is schokkend. Hoe krij gt hij het iiberhaupt voor elkaar te inhaleren? Hij kijkt in de lens met een blik die zegt `vinden jullie ook niet dat deze
lui hier hun verdiende loon hebben gekregen?'
Bevend aan Oradour gedacht.
8 FEBRUARI 1999 Onze Benjamin-nakomer gaat emigreren, en we
vierden zijn afscheid. Al had hij me indertijd in die trein-droom niet
geholpen, toch had ik me uitgesloofd en een cadeau voor hem gemaakt. Het ontroerde hem zo dat hij in tranen uitbarstte. Zoals te
verwachten viel gingen een paar familieleden meehuilen. Dat was
vandaag wraak 1.
Vader lachte iedereen uit om zoveel sentimenteel gedrag, hij zei: 'De
moord op zes miljoen joden is iets om over te huilen, maar niet de
emigratie van een eenvoudige sterveling naar de andere kant van de
oceaan die je immers snel en doeltreffend met e-mail kunt bereiken.'
Dat was vandaag wraak 2.
We zeiden tegen varier dat hij weer eens appels met peren vergeleek.
Maar het was al te laat, hij begon – omdat hij weet dat hij dan goed om
die zes miljoen doden kan janken – heel veel borrels te drinken. Zodra
het huilen begon, gingen wij met z'n allen afwassen. Dat was vandaag
wraak 3.

9 FEBRUARI 1999 In De tranen der accacia's van Hermans lees ik: `je wreekt
je altijd in het leven, alleen meestal niet op de personen die schuldigzijn.'
15 FEBRUARI 1999 Sinds ik gastredacteur ben van het themanummer
van Lust & Gratie over wraak houd ik mij weer volop bezig met wraak
en vergelding. Uit mijn dagboek van de afgelopen jaren haal ik die
fragmenten die ik aan dit onderwerp heb gewijd. Te veel materiaal
om te verwerken.
De tekst van Rene Girard bijvoorbeeld. Deze filosoof en antropoloog
heeft – uitgaande van een onderzoek naar de roman en de Griekse tragedie – als een van de weinige hedendaagse filosofen een poging gedaan om een samenhangende visie te ontwikkelen op het verschijnsel
van geweld in gemeenschappen en intermenselijke verhoudingen. In
zijn visie spelen noties als `wraak', `bloedwraak', 'offer' en `zondebokmechanisme' een belangrijke rol. Tegelijkertijd analyseert Girard
hoe in iedere maatschappij dit geweld op rituele of juridische wijze
verborgen en verschoven wordt/moet worden. Volgens hem ontwikkelen culturen allerlei strategieen om het geweld `eronder' te houden,
zodat de gemeenschap in ieder geval zo `menselijk' mogelijk met
elkaar omgaat. In de loop van de cultuurgeschiedenis zou bloedwraak
hier een belangrijke rol in hebben gespeeld. De bloedwraak (en inherent daaraan het mechanisme van de zondebok) zou regulerend werken. Bloedwraak wordt in sommige culturen zelfs als een uitstekende
levensverzekering beschouwd.
In een themanummer over wraak zou een aantal vragen uitputtend
aan de orde moeten komen. Is het zo dat het merendeel van de gewelddaden of oorlogen merle veroorzaakt wordt door een – in allerlei
rationalisaties verhulde – zucht naar wraak? Zo ja, is het dan niet belangrijk dat we weten waar `wraak` en `vergelding' als mechanismen
hun wortels hebben? Welke gedachten over het al dan niet aan banden leggen van het fenomeen zijn er in de loop van de geschiedenis
2 4 geformuleerd? Hoe is het beteugelen van wraak en vergelding op particulier niveau georganiseerd en neergelegd in regels, wetten en moralen? En hoe komt het dat men op wereldschaal om de haverklap deze

regels en moralen met een korreltje zout neemt en staten het recht in
eigen hand nemen? Waarom is er zo weinig kritiek op dit laatste verschijnsel? Kortom, ik zou eigenlijk een boek willen samenstellen dat
mikt op een beter begrip van wraak en vergelding als elementaire
emotie in onszelf en van de rol van dit mechanisme in een samenlevulg.
De twee bekendste sferen waarin deze begrippen figureren moeten
dan zeker aan de orde worden gesteld: dat zijn recht en strijd. Maar
ook de religie, de psychologie, de literatuur en de kunsten zou ik er in
willen betrekken.
Als schrijver is het tegenwoordig niet eenvoudig om je (niet-commerciele) engagement aan de mens te brengen. Ik leef wat dat betreft in
een vreemd vacufim; onze tijd wordt naar mijn gevoel gekenmerkt
door elkaar opheffende of uitdovende bewegingen. Visionaire, richtinggevende schrijvers zijn schaars, en ik weet best dat ik niet tot hen
behoor. Dat wil niet zeggen dat ik in mijn bezigheden geen richting
zoek. Voor mij is het bijvoorbeeld van belang om (binnen en buiten de
literatuur) tot een systematische overdenking van wraak en vergelding
te komen.
In deze `bodemloze tijd' zou mijn rol als schrijver kunnen bestaan in
het verzamelen en bijeenbrengen van gedachten over wraak en vergelding, daar waar ze – veroorzaakt door de fragmentatiebom van de
wetenschappers, van de archivarissen en de heersende (of beter gezegd afwezige) ideologie – nu een versplinterd bestaan leiden.
16 FEBRUARI 1999 Tijdens het verzamelen van teksten voor het nummer van Lust & Gratie viel mij het volgende op: wat is er in ons denken,
sinds Plato en Aristoteles, bitter weinig nieuws meer toegevoegd aan
de ideeen over wraak en vergelding! Plato zegt: vergelding dient ter
afschrikking van degenen die het verkeerde voorbeeld van de dader
zouden willen volgen, ofte wel vergelding is gebaseerd op de idee van
de preventie en stelt de bescherming van de maatschappij in het centrum. Aristoteles meent: vergelding dient ter verbetering dan wel op-
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voeding van de dader en mag Naar grondslag enkel en alleen vinden in
het kwaad dat door deze dader is gepleegd.
In de discussies die nu worden gevoerd over de aard en de hoogte van
de strafmaat (lees: de kracht van de `afwerende terugstoot' die de
maatschappij aan de dader zou moeten uitdelen), spelen deze twee
eeuwenoude argumenten nog steeds de hoofdrol.
Er wordt wel eens gezegd dat de notie `vergelding' minder invloedrijk is geworden, maar ik geloof bier niets van. Hooguit is de aard van
de gewenste genoegdoening verschoven van een individueel gewenste naar een collectief gewenste. De euforische koppen in Prive of Story
vormen hiervan het beste bewijs: 'Marco Bakker to werk gesteld in
coniferenkwekerij!'
Wat proeven de miljoenen die dit lezen? Bloed of zoetheid?

2

6

\Is iemand het oog van cell plelwjer hecft
vernietigd, of een pleb(10- cell der beenderen
heeft gebroken, zal hij 66n mine Aver betalen.
Als iemand eons andcrs ski een oo, crnietio
()leen Van de beenderen \ iemands sit/ci f
l)rcekt, Ian moet hii de Wit van diens pills
betalen.
Als iemand Cell an( cr van ( ezelidc stall( 1,
tanden heeft uito-eslaren, zullen hentiell
tandcn orden uitges agen.
Als een zoon zijn vader geslagen bee
ianden afirehouwen orden.
Als iemand bet 000- van cell unit' ermetyq heeft,
zal zip cigcn oo L, el-met-T(1 worc en.
Als iemand een van de beenderen van een -crue
0-chroken heeft, zal hem cen der beendercn
gebroken worden.
(mile\ fiammitrabi 20 eeuw v. Chi

Sonja Pas

DE SPRAKELOZE
Nu je in de nacht verwilderd opstaat, je huis uitsluipt,
schichtig omziend of niemand je neerschiet,
de heuvels inholt naar die plek herkenbaar
aan de beschimmelde rode sportschoen tussen de struiken,
met nagels zwart van eigen molder in de grond graaft,
deel na deel uit de bodem tilt
— het valt nog tegen hoe zwaar
en dan stt, zet je het hoofd weer op de romp,
links en rechts de armen en benen,
je vergeet de handen niet met alle vingers eraan,
geen nagel meer beschadigend. Waar is de rechtervoet gebleven?
Je veegt de natte aarde van het gelaat,
streelt het haar, strijkt een lok van het voorhoofd,
raakt de wangen aan en fluistert tedere woorden,
blaast je eigen adem door de mond terug het lichaam in,
plooit de lippen tot een verzoenende glimlach
om het teruggeschonken leven, vouwt de oogleden open,
ja, tracht met een vingerknip de ingekeerde blik uit het duistere niets
terug te lokken naar aandachtig kijken, toe dan, toe dan,
en zoekt nog even onrustig naar die voet.
Ms er geen beweging valt te bespeuren,
2o0 herhaal je het strelen en fluisteren aandachtig van voren of aan
en de naam van de ander kun je niet roepen
omdat je die nooit hebt geweten.

Terwijl je ongeduldig wacht op die eerste ademhaling
luisterend of de waarachtige stem
weer tot persoonlijk klinken komt,
— wie was het eigenlijk? —
dan besefje ineens dat die onbekende dood blijft
in onomkeerbaarheid. Dit is niet eerlijk.
Wat moet je voortaan in godsnaam?
Maar ween je nu pas om jullie beiden?

0Q.
29

r,
40

Wreek kwaad met goed,
vergeld vijandschap met weldaad.
Lao Tse, 6' eeuw v. Chr.

Manon Uphoff

DE KETENEN VAN DE WRAAK
D.A.F. de Sade

Als kind trok ik me na een onrechtvaardige behandeling terug op mijn slaapkamer, waar ik me
bezighield met fantaseren over mijn plotselinge flood en het verpletterende effect daarvan op de nabestaanden. Huilend en handenwringend
stonden ze om me heen. In het voile besef van hun schuld. Verteerd
door wroeging, verscheurd door spijt. Toch stelde deze zoete, krachtige wraak me voor een probleem. Kon de uitvoering wel zo bevredigend
zijn als de gedachte was? Het ging hier niet om een ethisch principe.
Met de vraag naar het 'nut' van de wraak en waar ze uiteindelijk toe zou
leiden, hield ik me niet bezig. Nee, ikvroeg me of hoe groot de kans was
dat ik als lijk iets zou merken van de wroeging, de tranen en het bij
iedereen in de borst opwellende besef dat het voorgoed `te laat' was.
Volgens Michel de Montaigne vormt het kunnen waarnemen van
de wraak een essentieel onderdeel van een `geslaagde' wraakactie.
Wraak is armzalig wanneer degene op wie ze wordt uitgeoefend haar
niet kan voelen, en ook wie wraak neemt moet zien wat het effect is om
voldoening te kunnen voelen:
Iedereen voelt wel dat er meer dull' voor nodig is je vijand een
pak slaag te geven dan hem afte maken en dat er meer verachting uit spreekt hem te vernederen dan hem te doden. En verder dat het verlangen naar wraak daardoor beter gestild en
bevredi gd wordt, aangezien dit er slechts op gericht is zichzelf
te doen voelen. Dat is de reden waarom we een beest dat ons
pijn doet, ofeen steen waaraan we ons bezeren, niet aanvallen,
aangezien zij onze wraak niet kunnen voelen.
Geen wonder dat het op de lachspieren werkt als we iemand toch wraak
zien nemen op een levenloos voorwerp. Daar trapt een onnozele woedend tegen de steen waarover hij struikelde en blijft dubbel gepijnigd
en gekwetst achter! Wie herinnert zich niet de dead parrot-scene uit

Monthy Python waarin een getergde klant de levenloze papegaai snoeihard tegen de toonbank slaat, niet alleen om te bewijzen dat hij
morsdood is, maar ook om zich of te reageren. Piepkleine, onnozele
wraakoefeningetjes zijn het. Eendagskuikens. Wraak die niet veel verder gaat dan dat de woede over een onheuse behandeling zich direct uit
in een ongerichte handeling. Echt serieuze wraak wordt het pas als de
gekwetste gedurende enige tijd aandacht heeft besteed aan zijn gevoelens en de honger naar wraak nog steeds wenst te stillen met een zorgvuldig vormgegeven wraakactie.
Voor de eerste, onbezonnen en direct na de daad optredende wraakhandeling hebben we meestal meer begrip dan voor een wraak waarover lang is nagedacht, en die dus rationeler lijkt. We `begrijpen' ze
wel, de mensen in het Spaanse dorpje die een vrachtwagenchauffeur
lynchten omdat hij na een aanrijding was doorgereden en een vierjarig
meisje flood achterliet. Maar zouden we het ook begrijpen als de inwoners pas Lien jaar na dam bij de woning van de man zouden opduiken
om hem te doden, of als hun kinderen dit dertig jaar later zouden doen
en zijn zoon zouden ombrengen?

Wraakgevoelens en wraakhandelingen – de emotie en de daaruit
voortvloeiende acties – zijn zo oud als de mensheid. Van deze twee
staat de wraakactie in het slechtste blaadje. Maar zoals gevoelens van
liefde niet automatisch vertaald worden in liefdevol gedrag, hoeven
wraakgevoelens niet automatisch en per definitie te leiden tot gewelddadige wraakhandelingen. Ze kunnen worden gesublimeerd. Misschien is het daarom dat juist in de literatuur wraakgedachten en
wraakhandelingen een niet onbelangrijke plaats innemen. Hier kan
men zich wreken zonder werkelijk te doden. Hier kan de wraakgedachte een triomfantelijke vorm aannemen.
Een niet gering deel van de literatuur houdt zich thematisch bezig met
3 2 de wraak. Arme Danaiden, tot in de eeuwigheid gedwongen een bodemloos vat te vullen, beklagenswaardige Ariachne, voor haar pocherij
gestraft. Armzalige Tantalus. Wrede, wraakzuchtige Goden! Er zijn

genoeg auteurs voor wie hun werk als geheel een creatieve wraakoefening is – evenwel zonder de schadelijke gevolgen van werkelijke moord
en doodslag, van werkelijke bloedwraak. Hoewel schrijven natuurlijk
ook niet altijd en overal een `veilige' bezigheid is.
Bij markies D.A.F. de Sade zijn beide soorten, de wraakgedachte of
-behoefte, en de uiteindelijke wraakhandeling, op intrigerende wijze
met elkaar verbonden. Voorbeelden van wraakgedachten en -verlangens
vinden we te over in zijn Brieven uit de gevangenis (vertaald door Theo
Bucherix). Deze selectie bevat uitsluitend brieven van Sade aan zijn
vrouw. Ze zijn geschreven in de gevangenis van Vincennes, waar Sade
van 1777 tot 1784 heeft gezeten, en in de Bastille, waar hij verbleef van
1784 tot 1789. Je ziet het bij lezing bijna voor je. Arme Sade. Daar zit hij
dan. Opgesloten en zonder werkelijke macht. Een steeds dikker wordende man die met steeds absurdere ultimata en dreigingen invloed
probeert uit te oefenen op zijn omgeving: 'de datum van mijn vrijlating,
antlers kan ik niet instaan voor de gevolgen van mijn wanhoop.' Die
bloed en galspuwend de waarheid zoekt en de vrijheid. Die zijn brieven
volstopt met verwijten, verwensingen en steeds langer wordende bestellijsten (voedsel en kleding). Hoe ongerijmd dat over iemand als
Sade mag klinken, bij tijd en wijze krijgt het iets aandoenlijks.
En het is waar. De opgelegde straflijkt niet helemaal in verhouding te
staan tot de door hem gepleegde vergrijpen. Jazeker, hij heeft zich
schandelijk gedragen, maar zijn gedrag verschilde niet fundamenteel
van dat van veel andere Franse edellieden. Woedend is hij op alles en
iedereen. Geen brief die hier niet een proeve van is. Geen brief bijna,
waarin hij niet in steeds dreigender bewoordingen informatie omtrent
zijn vrijlating eist: `ik heb besloten [...] alles te breken en kapot te slaan
op de man die mij bewaakt, en te trachten te ontsnappen, kortom: mij
over te geven aan alle gewelddaden waartoe mijn geest wordt gedwongen als men mij niet binnenkort vrijlaat of niet op zijn minst de kleine
voldoening schenkt te weten hoe lang ik nog moet zitten..!
De gruwelijkheid en grootsheid van zijn latere werk, alsmede de uit
veel van de brieven naar voren tredende humor en veerkracht, zouden
gemakkelijk kunnen doen vergeten hoe triest deze Sade soms is. Juist

door zijn gevangenschap, de onmacht om zijn situatie te veranderen,
komen de verwensingen, de verschrikkelijke ultimata vaak ongewild
grotesk en absurd over. Tegelijkertijd zorgden dit soort dreigementen
ervoor dat men er wel voor waakte Sade vrij te laten. `Mij komt het voor
dat men voor de helft, of misschien wel volledig, verantwoordelijk zal
zijn voor mijn misdaad, aangezien men gewaarschuwd is dat deze gepleegd wordt als men niet ingrijpt en het tegen alle goddelijke en menselijke wetten indruist dat men een mens tot wanhoop drijft en zulke
beproevingen doet ondergaan... Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid... '
De bevelen en de vele roepen om wraak (`Nogmaals, staak uw grappenmakers en zorg ervoor dat ik frisse lucht krijg, of u dwingt mij tot
een buitensporigheid, een onbezonnen daad die u nog zult berouwen')
lijken op die van een woedend en uitzinnig kind, opgesloten in de eigen
kamer, zinnend op wraak, in het geheim afrekenend met iedereen:
`Maar wacht maar eens, ooit zult ook u te lijken krijgen, want u bent
daarvoor niet beter gevrijwaard dan ik. En dan zal ik het genoegen hebben om u te lachen...'
Overdrijvend in zijn woede dreigt Sade met het schier onmogelijke, of
doet hij beloften die niet waar te maken zijn. Honderdvoudig zal hij het
iedereen betaald zetten. Tienduizend jaar in het ergste cachot zal hem
zijn woord van eer niet kunnen doen verbreken. Uit iedere in beginsel
redelijke uitspraak, iedere premisse vloeit – bijna noodzakelijkerwijs –
het redeloze, het woedende, het wraakzuchtige voort: Wat wint ze
(Sale's schoonmoeder, de vrouw die hij verantwoordelijk achtte voor
zijn opsluiting – mu) erbij, behalve dat ze aan de lopende band wordt
verafschuwd en vervloekt? Wat wint ze erbij, behalve dat ze haat zaait
en wraak over zich afroept, wat voor het vervolg noodlottig kan zijn!'
Er is geen enkele manier waarop 'de ketenen van de wraak' doorbroken
34 kunnen worden. Genoegdoening is een absolute noodzaak: Tiever
nog zou ik straks door de bliksem worden getroffen dan dat ik mijn
hoop op wraak opgeef. Alleen door mij daarmee op alle mogelijke ma-

nieren bezig te houden en mij erin te verlustigen, slaag ik erin mijzelf
voor alle ellende te troosten.'
Het is alsof we in de bereidingskamer van de wraak staan en zien hoe en
waardoor ze ontstaat en steeds opnieuw in alle eenzaamheid tot het
kookpunt komt: `telkens als ik pijn heb, telkens wanneer men mij iets
weigert, elke keer wanneer ik word beledigd, [ontsnapt] aan mijn hart
de eed [...] dat ik mij daarvoor zal wreken...'
Nagenoeg tegelijkertijd exploreert Sade in zijn romans op huiveringwekkende en gedurfde wijze de menselijke geest, is hij angstaanjagend
consequent in zijn denken over geweld en lust, gaat hij verder dan wie
ook, en vaak verder dan draaglijk is. Wat ook maar enigszins voorstelbaar is worth voorgesteld, opgevoerd op een podium, uitgestald, in
scene genet en op dezelfde wijze aan de lezer aangeboden als de lichamen in het tekstuele universum aan andere lichamen.
Is dit niet een zoete wraak op de moraal, nagelt hij de hypocrisie niet
aan de schandpaal? Schept hij geen omgekeerde bijbel? Verzet hij zich
niet tegen de onvrijheid? Zo ridicuul als de wraakgedachten in zijn
brieven naar voren komen, zo verschrikkelijk en bandeloos zijn ze waar
ze werkelijk vrij kunnen worden losgelaten en uitgezet, op het (seksuele) slagveld in zijn romans. Hier mondt elke wraakgedachte uit in een
handeling en overstijgt ze de persoonlijke krenkingen die Sade zijn
aangedaan. Hier gaat een groot deel van de wraak aan de krenking
vooraf. Hier is het subject almachtig. Het is de ultieme wraak op de onvrijheid, en in die zin zijn de romans van Sade, behalve zoektochten
naar de kern, de essentie van het losbandige en de erotiek, ook meesterlijke wraakoefeningen. Ze hebben de eigen tijd overschreden en triomfantelijk achter zich gelaten.
Vallen de in woede afgevuurde pijlen in zijn brieven naast hem neer, in
zijn romans treft elke pijl Joel. Een bloedstollende revanche, waarmee 4>hij bijna de woorden van Montaigne logenstraft, ware het niet dat hij
voor de erkenning hiervan de lezer nodig heeft. Liefst de onnozele 3 5
lezer, de onrijpe lezer, de `onschuldige' lezer. Omdat wraak alleen
ttmaar zoet is als ze gevoeld kan worden.

ONS KOMT DE WRAAK TOE

Voor een mierzoete wraak zoekt men spijkers met koppen in zoet water, doopt
de koppen in stroop en smeert dat om de mond van de betreffende persoon, met
een vaste hand, en in de andere een doekje voor het bloeden.

Voor een zoete wraak suikert men een handgranaat, stopt het in een broodje,
verwarmt dat, en plaats het voor een toonbank waarachter de persoon staat op
wie men zich wil wreken.

Josien Laurier
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Voor een kinderachtige wraak laat men een groep kleuters vrij spel in de huizen
en de bomen van de persoon, en laat hen zijn beesten te grazen te nemen.

Voor een gedachteloze wraak wandelt men fluitend over het kerkhof.

Voor een uitvoerige wraak leest men de persoon die getroffen moet worden de
les uit een boek dat men eerst zelf schrijft, en waarin alle details van het wangedrag worden besproken, in relatie tot de wereldgeschiedenis.

Voor een megalomane wraak zet men de persoon voor een kar, bindt hem tussen
de bomen, neemt zelf de leidsels en een zweep ter hand en reist aldus om de wereld. Bij terugkeer laat men dit boekstaven in het Guinness Book of Records.

Voor een ijselijke wraak neemt men een hamer, zet die met zijn kop in een bak
water en legt het geheel enige uren in het vriesvak van de koelkast.
Dit vereist geduld en een koelbloedig karakter. Wanneer het water door de worst
is vastgeklonken aan de hamer, verwarmt men de bak totdat de ijsklont loslaat,
en slaat met het geheel de persoon de hersens in.

Want ons komt de wraak toe. We zijn reusachtig en onoverwinnelijk. We zullen
toeslaan, doorbijten en opsnijden.
We zullen pralen met de koppen die we snellen en paraderen met de kleren van
de keizer die we van de troon hebben gestoten met onze hoorns en onze hellebaarden.
We hebben allemaal een norm op te houden. We hebben gezichten te trekken
van staal en ogen op te zetten die vlammen en handen die dreunend neerkomen
op de weerloze gezichten van onze vijanden, die talrijk zijn, in alle provincies te
vinden, in alle bevolkingsgroepen, van alle leeftijdscategorieen en van beiderlei
kunne.
We zullen ons nors en onvermurwbaar opstellen in onze slagordes en met

Voor een gepeperde wraak zet men de persoon op een Jong paard dat gedurende
drie dagen op stal heeft gestaan, steekt het beest een Spaanse peper onder de
staart, en klakt met de tong.

Voor een kleinzielige wraak zet men de persoon te kijk op het plein van een
dorp.

LUST &GRATIE ■CD PROZA

C.,. )

groot genoegen zullen we ons wentelen in het gevoel van triomf dat zal
overheersen als het strijdgewoel voorbij is en uit de rook en de as het
skeleton van onze vijand oprijst, schoon aan de hack.
Wie wijs is, maakt zich voor ons uit de voeten, want we zijn onbarmhartig
en koud, terwijl de conditie van onze vijanden deerniswekkend is, hun
lichaam lelijk, hun moraal ridicuul en hun gezichtsuitdrukking larmoyant.
Wie niet wijs is, maken wij buit op onze jachtvelden, en wanneer we met
rinkelende sporen zijn weergekeerd, zullen we de buit verdelen en op onze
schoorstenen to kakken zetten, terwijl buiten de dag zal aanbreken met een ongekende gloed.

Laten we ons voorlopig maar beperken tot het
aspect van zuivering. Er zijn vele methoden
denkbaar, en de ene methode is gemakkelijker
uitvoerbaar dan de andere. De wetgever die ook
alleenheerser is, kan de minst makkelijke weg
kiezen, omdat deze de beste is. Maar een
wetgever die het niet alleen voor het zeggen
heeft, wanneer hij een nieuwe gemeenschap met
wetten grondvest, doet er goed aan de weg van
de minste weerstand te kiezen. Zo komt hij er
immers ook toe. De beste methode is pijnlijk:
het is een paardemiddel. Als men deze methode
toepast, past men de combinatie van rechtspraak
en vergelding toe die `straf beet. Daarbij kan
men zelfs zover gaan dat men iemand straft
flood of verbanning, en wie de zwaarste
misdrijven heeft begaan en bovendien niet te
corrigeren is, wordt verwijderd uit de gemeenschap omdat zo iemand de slechtst denkbare
indoed uitoefent.
Plato, Iretten, 5 eeuw v Chr.

Heikelien Verrijn Stuart

EEN NIEUWE MELODIE
Martha Nussbaum over
Hecabe's wraak

0 child, child
Now I begin my mourning
The wild newly-learned melody
From the spirit of revenge.
Euripides, Hecabe

Het is een eenvoudig verhaal. Troje is gevallen. Zijn trotse koningin
Hecabe leeft als slavin in het kamp van de Griekse overwinnaar
Agamemnon. Van haar kinderen zijn er nog maar drie in leven. Cassandra is door Agamemnon tot minnares gekozen. Polyxena reist met
Hecabe mee als slavin. En de enige overgebleven zoon Polydorus is al
voor de oorlog ondergebracht bij de bevriende koning van Thracie,
Polymestor. Dan verliest Hecabe ook Polyxena, omdat de Grieken
haar offeren aan de gestorven held Achilles, die een onderwereldbruid eist. Polyxena's waardige en moedige wijze van sterven biedt
Hecabe troost: goedheid is niet corrumpeerbaar en nobelheid kan
worden aangeleerd, overgedragen en standhouden onder de wreedste omstandigheden. Maar als het bericht komt dat haar zoon door
zijn gastheer is vermoord uit zucht naar het goud van Troje, blijkt dat
zelfs het nobelste karakter door verraad en wreedheid kan worden
aangetast. Hecabe neemt wraak. Zij lokt Polymestor met zijn kinderen naar de vrouwenverblijven in het Griekse kamp. Daar steken de
vrouwen hem de ogen uit en doden zijn twee kinderen. De verrader
verandert in een krijsend beest. Ook Hecabe eindigt in de gedaante
van een beest, een hond met woeste ogen. Een rots in de zee, die dient
als baken voor de zeelui, wordt naar haar genoemd: 'Het graf van de
ellendige hond'.

rii
De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum besluit The Fragility of 41
Goodness — haar zoektocht naar goedheid, geluk en ethiek bij de Lil,
Griekse schrijvers – met een essay over Hecabe van Euripides. Dit
0,
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essay, dat zij de titel 'The Betrayal of Convention' meegaf, is misschien wel het diepzinnigste dat er ooit over wraak is geschreven.
Nussbaum is zonder twijfel een der geleerdste filosofen van onze tijd.
Zij beheerst het oude Grieks tot in de toppen van haar zintuigen; zij
betast en proeft de woorden van schrijvers als Aristoteles en Euripides tot zij hun diepste betekenis bereikt. Dit resulteert nogal eens in
een eigenzinnige vertaling, zoals in de hierboven geciteerde regels
uit Hecabe. Nussbaum beschouwt deze regels als het centrum van
Euripides' tragedie. Het woord `nomos' – waarvan de basisbetekenis
`gewoonte', `gebruik', `conventie' is – in de Griekse tekst kan ook
worden vertaald met Ilaagzang'. In dit geval is het een klaagzang die
is ingegeven door de kwade geest van de wraak.
De meeste vertalers leggen in deze regels de nadruk op Hecabe's uitzinnige leed en op haar woeste razernij; Arrowsmith bijvoorbeeld:
`the awfull dirge, the fiend, the fury, singing, wailing in me now, shrieking
madness.' Andere vertalers schrijven het klaaglied niet toe aan de
kwade geest, maar aan het leed dat Hecabe is aangedaan. Zo noteren
Courteaux en Claes: ‘ik hef een uitzinnige treurzang over het nieuwe
leed dat een kwade geest me heeft bereid.' Vellacott doet ongeveer
hetzelfde in de Penguin-vertaling. Martha Nussbaum kiest niet het
woord Ilaagzang', maar `rouwen' en `melodie'. In het Engelse 'dirge'
ligt weliswaar ook `ordening' besloten daar het met Ilaagzang', `lijkzang' of 'requiem' kan worden vertaald, maar Nussbaum kiest voor
`melodie' omdat hierin de nadruk ligt op de ordening, verdeling en
begrenzing. En terwijl de anderen niet het woord `wraak' gebruiken,
maar allerlei verklankingen van wraak, blijft zij dicht bij het woord
dat Euripides zelfkoos en dat `om wraak roepend' betekent en dezelfde stam heeft als `niet kunnen vergeten', `verkroppen'. Ze noemt
Euripides' keuze voor het woord `nomos' een woordspeling die in
feite onvertaalbaar is. Het geeft aan `dat de vernietiging van de con42 ventie niet eenvoudigweg tot structuurloosheid leidt, maar tevens tot
een herstructurering: dat de leegte die door Hecabe's ontdekking is
ontstaan, zal worden gevuld door een nieuw vertrouwen en een nieu-

we wet'. Nussbaum leest het vermogen tot menselijke ordening in
deze tragedie, waarin lange tijd alleen chaos en waanzin is gelezen.
Wraak', `matigheid' en `conventie' lijken onverzoenlijke begrippen,
zeker als zij worden samengebracht in een vrouwelijk slachtoffer dat
na haar wraaknemning, die Euripides wel heel plastisch heeft uitgedrukt, tot bond wordt getransformeerd. De tragedie Hecabe is dan
ook eeuwenlang geweerd uit verzamelbundels en genegeerd door annotatoren. De metamorfose van Hecabe, die nog door Ovidius in zijn
Metamorfosen en door Dante in zijn 'Inferno' werd overgenomen, was
te schokkend voor de kinderen van de Verlichting die hun kaarten
hadden gezet op de vrije wil en de rationaliteit. Niet tragisch, maar
walgelijk noemde men Hecabe's wraak. Hecabe zelf werd als wild,
waanzinnig en onsmakelijk beschouwd. Van Medea kon men nog
zeggen dat ze een vreemdelinge was, een barbaarse, van wie men
redeloze wraakgevoelens kon verwachten. Maar Hecabe was de aristocrate, die nota bene zelf na de waardige dood van haar dochter de
beroemde rede had gehouden waarin zij de stabiliteit van de goedheid had beleden als resultant van de cultuur.
De hedendaagse aandacht voor Euripides' minst bekende tragedie
laat zich verklaren door de gruwelijke ervaringen van de Tweede
Wereldoorlog, met zijn wreedheid en verraad door vrienden en
buren, en de daarmee opgewekte gevoelens van diepe afkeer en wanhoop. De vragen die Euripides zijn publiek voor de voeten smeet en
die door Martha Nussbaum opnieuw worden gesteld, zijn de vragen
van onze tijd. Hecabe blijkt bij de uitstek geschikt om haar studie van
de fragiliteit van de goedheid mee of te ronden. Immers, als zelfs een
goed en nobel karakter door verraad en wreedheid besmeurd en besmet raakt, waarop moeten wij dan nog ons vertrouwen in het goede
baseren? Hoe kunnen wij vertrouwen hebben in menselijke afspraken
en conventies als we dagelijks het verraad onder ogen moeten zien?
Euripides creeerde met Hecabe een opmerkelijk nieuw soort tragedie
die de mythische elementen van profetie, metamorfose en monster-

achtigheid samenbrengt met debatten over recht, straf, rechtvaardigheid, vriendschap en morele universaliteit. Hij biedt zijn publiek
geen rustig avondje in het theater, maar vraagt voortdurend: moest
het zover komen? Hij lokt zijn toeschouwers naar zijn personages
toe, verleidt ze tot sympathie en vraagt dan: en jullie, wat zouden jullie hebben gedaan? De wraak is vervolgens bij Euripides niet puur
symbolisch, maar ook persoonlijk en te pijnlijk om aan te zien. Hij
transformeert zijn protagonisten tot wraakzuchtige monsters en stelt
dan nogmaals de vraag aan zijn inmiddels diep geschokte en verwarde publiek.
Wat blijft er over van de menselijke waardigheid en waarde als wij
met het ergste worden geconfronteerd, vraagt Nussbaum zich in navolging van Euripides af. Als er geen garanties blijken te zijn voor het
goede, vormen dan niet alleen de dood en de wraak absolute zekerheden? Moeten we daarom niet de liefde en het vertrouwen als ondraaglijke risico's uit ons leven bannen? Zijn wij niet allen slachtoffers of potentiele slachtoffers, die niet op liefde of moed mogen
worden aangesproken?
Met enige aarzeling geeft Martha Nussbaum het antwoord. Men kan
niet, zoals Plato zou willen, het goede isoleren en onkwetsbaar
maken. We kunnen ons niet afschermen en verzekeren tegen verdriet. Integendeel, moed bestaat niet zonder het risico van dood of
schade, liefde bestaat niet zonder het risico van verlies of verraad.
Nussbaum wil – zonder de moed en de liefde al te veel te romantiseren – laten zien dat het juist de nobele karakters zijn die tot liefde en
vertrouwen in staat zijn, en die dus de hardste klappen oplopen. En
daardoor, zo is de consequentie die zij daaruit trekt, zijn zij ook degenen die tot monsterachtige wraak kunnen komen. Hecabe's karaktersterkte heeft haar ontworteld en haar kwetsbaar gemaakt.
Het is niet gemakkelijk in de wraakzuchtige vrouw nog de nobele ko44 ningin te zien, maar Nussbaum herkent de nobele kracht in het feit
dat Hecabe het verraad onder ogen ziet en haar verrader in de ogen
kijkt. Euripides gebruikt in meer tragedies het kijken en zien als

teken van kracht en goedheid... De koningin sluit zich niet of in gemakkelijke conventies en vergoelijkingen, maar realiseert zich dat
met dit verraad al haar waarden zijn verraden. Keek zij aanvankelijk
met de open blik van de onschuldige argeloze, nu heeft zij de blik van
de gekwetste en vernederde die zelf de wraak op zich neemt. Hecabe
verschuilt zich niet achter de autoriteiten, zij volgt haar nieuwe melodie.
Het is een egocentrische, in zichzelf gekeerde melodie, maar het plan
tot wraak is 66k vergeldend en spiegelbeeldig. En daarin vindt
Nussbaum de begrenzing en de nieuwe ordening. De kindermoordenaar moet onder de moord op zijn kinderen lijden. De gastheer die de
wetten van de gastvrijheid verraadde, zal als Bast worden verraden.
De verrader die met zijn verraad aantoonde haar nooit als persoon te
hebben gezien, zal zijn ogen verliezen. Maar de schade is nog groter,
want niet alleen doodle hij een kind, hij was altijd al een moordenaar.
Niet alleen uitte hij mooie woorden van trouw en vriendschap, maar
deze woorden waren altijd al leugens. Niet alleen verraadde hij een
vriendin, maar hij was nooit een vriend. Zij is geworden wat zij in zijn
ogen was, en dat is niets.
Hecabe zelf benadrukt dat vrouwen tot de grootste menselijke uitmuntendheid in staat zijn, maar dat de ongelijkheid in de dagelijks
sociale praktijk juist vrouwen blootstelt aan het risico niet te worden
gezien. En dus maakt zij zich los van de wetten van de samenleving,
van de regels van de vriendschap en van haar oude nobele conventies
om ze te vervangen door de regels van de wraak.
Net als Nussbaum heeft Nietzsche zich zijn leven lang verdiept in de
Griekse cultuur en een ingrijpende en nog steeds gezaghebbende
tekst over de wraak geschreven. Nussbaum ziet in Nietzsche's werk
vele kenmerken van de wraak die ook in Hecabe te ontwaren zijn. Het
vermogen van de wraak de wereld te structureren, de herwaardering
van alle waarden, het verband met het verlangen van de slachtoffers
naar veiligheid en macht, het vermogen van de wraak zich te vermommen als liefde of gerechtigheid. Maar waar Nietzsche spreekt

over de wraak als het project van de lagen en de zwakken, verklaart
Nussbaum de wraak uit de risico's die een sterk en nobel mens loopt.
Hun meningen lopen echter slechts schijnbaar uiteen. Nietzsche legt
de nadruk op de wrok en het ressentiment. Zijn jaloerse kleinburger
die zich eeuwig te kort gedaan voelt en zijn rancune koestert, is terug
te vinden in het eeuwige slachtoffer uit onze tijd. De wraakzucht van
de rancuneuzen is het tegenovergestelde van die van Hecabe. Het is
een per definitie onbevredigbaar verlangen, en uit zijn card mateloos.
Nussbaum beschrijft deze wraakzucht in haar latere essay 'Equity
and Mercy', waarin ze laat zien dat deze zich niet richt op een verrader, niet een persoonlijke wraak is die met open ogen wordt gepleegd, maar een die zich blindelings richt op een ieder van dezelfde
soort – geslacht, ras, etniciteit – als de Bader.
Het is de wraak zoals die wordt gepleegd – en zelfs meestal wordt
overgelaten aan derden, aan autoriteiten of legers – door degenen die
niet vertrouwen, niet liefhebben en geen moed vertonen. Het zijn de
moderne burgers die liefde en moed uitsluitend toeschrijven aan helden en heiligen – de barmhartige Samaritaan duikt tegenwoordig
vaak in deze context op. En omdat zij nu eenmaal geen helden of
heiligen zijn, kunnen zij rustig hun eigenbelang koesteren en van
anderen verwachten dat zij de wereld verbeteren.
Hecabe's wraak en Nussbaums lezing daarvan liggen dichter bij de
joods-humanistische traditie van de vergelding. Het oog-om-oog, zo
toepasselijk in verband met deze tragedie, draagt de maat al in zich,
hoe gruwelijk en onacceptabel de vergelding in onze ogen vaak ook
is. In haar latere essay werkt Nussbaum uit hoe matiging uiteindelijk
ook tot genade of vergeving kan Leiden.
De gecompliceerde diepte van Martha Nussbaums conclusies met
betrekking tot de fragiliteit van de goedheid laten zich hier niet even
samenvatten. Maar zij is er op z'n minst in geslaagd het beeld van de
6
waanzinnige,
wrekende, vrouwelijke furie te vervangen door die van
4
de nobele, sterke en daardoor kwetsbare koningin Hecabe.

Laten we ons voorlopig maar beperken tot het
aspect van zuivering. Er zijn vele methoden
denkbaar, en de ene methode is gemakkelijker
uitvoerbaar dan de andere. De wetgever die ook
alleenheerser is, kan de minst makkelijke weg
kiezen, omdat deze de beste is. Maar een
wetgever die het niet alleen voor het zeggen
heeft, wanneer hij een nieuwe gemeenschap met
wetten grondvest, doet er goed aan de weg van
de minste weerstand te kiezen. Zo komt hij er
immers ook toe. De beste methode is pijnlijk:
het is een paardemiddel. Als men deze methode
toepast, past men de combinatie van rechtspraak
en vergelding toe die `straf heet. Daarbij kan
men zelfs zover gaan dat men iemand straft met
dood ofverbanning, en wie de zwaarste
misdrijven heeft begaan en bovendien niet te
ordt verwi d rd d
corrigeren is, w
e uit de gemeenschap omdat zo iemand de slechtst denkbare
invloed uitoefent.
Plato, Wetten, 5 eeuw v. Chr.
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PORTFOLIO
ESTHER POLAK
tong, v (m.) (-en) – duidt als menselijk
spraakorgaan ook vaak de spraak of de taal
zelf aan. `Velen zijn gevallen door een
scherp zwaard maar nog veel meer zijn gevallen door de tong' (jezus Sirach, 2 8:18).
De tong zou daarmee meer met het geestelijke dan met het lichamelijke in verband
gebracht kunnen worden, ware het niet
dat de tong het gereedschap is van de kus
en voertuig van de smaak. Juist aan tafel
komt die ambivalentie tot een hoogtepunt, taal en voedsel vechten om de gunsten van de tong.
hand, v. (m.) (-en) – lichaamsdeel met
grote symbolische lading. De hand staat
voor macht, daadkracht en agressie. De
hand grijpt, knijpt en mept. Het is mogelijk de hand aan zichzelf te slaan. De hand
is ook symbool van verzoening en verbondenheid, iemand de hand reiken, de hand
vragen. Het is mogelijk de handen in onschuld te wassen. Aan tafel worden de
handen sterk aan banden gelegd: zie bestek.

bestek, o. (-ken) – functioneert aan tafel
als intermediair tussen hand en tong. Het
wapengekletter is daarbij reeds van verre
hoorbaar. Het gebruik van bestek om de
woorden kracht bij te zetten (zwaaien, in
de lucht prikken, op tafel trommelen)
wordt als zeer ongemanierd ervaren. Mes,
vork en lepel hebben in het spanningsveld
tussen wraak en verzoening ieder hun
eigen subtiele symbolische betekenis.
Esther Polak, v. – zag de beeldende kunst
als ideale plek om strijd te leveren met de
wereld en haar bewoners. Toen zij echter
in 1984 onverwacht gelukkig bleek te zijn
geworden, had dat een artistieke crisis tot
gevolg. Een periode van intense verzoening en een gelouterd kunstenaarschap
waren het resultaat. Haar voorkeur gaat
uit naar een kruimige aardappel, veel
groente en vlees van de scharrelslager. De
aardappel dient daarbij niet met het mes te
worden gsneden, maar voorzichtig met de
vork in stukj es te worden gedeeld.
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Een oog voor een oog, een tand voor een tand,
een hand voor een hand, een voet voor een voet.
Een brandplek voor een brandplek, een wond
voor een wond, een striem voor een striem.
Exodus, 21:23-25

Gij zult niet wreken.
Leviticus, 19:18

Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog
en tand om tand. Maar ik zeg U wederstaat den
booze niet.
Matheus 5:38-93a

Mij komt de wraak toe, 1k zal vergelden,
zegt de Here.
Romeinen, 12:19

Hij die wraak neemt zal wraak ontmoeten
de Heer, hij zal zijn zonden bevestigen. Vergeef
aan je buur wat hij je heeft aangedaan en dan
zullen bij je gebed je zonden worden vergeven.
Sirach, 28:1-5
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Nicolette Smabers

GOD IN, GOD UIT

Ooit was er het begin, het lag te slapen in de buik van het vergeten.
Daarna het tweede begin, het werd vergeten. Van dit vergeten wist ze
dat het voor de tweede keer gebeurde en dat het haakte naar iets wat
ermee verbonden was geweest.
Later kwam het suizebollen bij het wakker worden. In het geeloranje
Licht van haar gesloten ogen zweefde 'het niet-afgemaakte'. Ze gaf
het namen: zigzaggers en onderwaterdiertjes, gele gekstaarten en letterslingers, rebusdingen. Het namen geven bracht haar een sterk en
zinderend geluksgevoel, het was alsof ze de onvoltooide Bingen om
haar heen met korte, welgemikte klapjes tot leven wekte en een bestemming gaf.
Het was de tijd van bidden voor en na het eten, auto's hoorde je van
verre komen en op de bodem van de Lodaline-flessen lagen plastic
kralen. Andrea was geboren in het eerste vredesjaar. Ze hoorde praten over voor en na de oorlog, wat daartussenin zat was verdreven
naar een verre voortijd, de oorlog zelf was een gevelde draak, een giftig fabeldier, maar zijn slechte adem hing nog altijd in de lucht. Jets
daarvan leek vast te zitten aan 'verlos ons van het kwade amen' in het
Onze Vader en aan de vaalgeworden kleurenprenten in de hal van de
Mariaschool: de verdrijving van de eerste mensen uit het paradijs, de
engel met het vlammend zwaard, op de achtergrond de boom der
kennis van goed en kwaad.
`Kijk,' sliste Wilfried van de overkant, 'flier staat Globe, Tegelen, dit
deksel doet de wereld dicht.' Hij maakte rare bokkensprongen op het
grote putdeksel midden op het wegdek. Daaronder werden wezen uit
de grond getrokken, hun ziel zat op de plaats waar hun gezicht moest
komen, een punt, meer was het niet. Hij zei, het werd heel goed gedaan, de wezen hadden nog Been lichaam, het waren hoopjes modder, eerst werden ze gekneed en daarna in een vuur gebakken. En als
je 's avonds Weesgegroetjes voor hun zielen bad kwamen ze tot leven.
Wie gaf hen te eten? Wie waste hun kleren?

Wie kamde hun haren? Wie bracht hen naar school?
Mevrouwtje Koekepauw.
`Dat heb je zeker van die Wilfried.'
Wilfried was een oorlogswees. Zijn ongetrouwde tante, juffrouw
Bol, die hem verwende en niet aankon, vervulde trouw haar zondagsplicht; soms, als hij zin had, ging Wilfried met haar mee. 'Die Wilfried kletst geweldig uit zijn nek,' zei Andrea's moeder, `geen wonder, want hij kan God in God uit.'
Andrea niet.
`God van Liefde, ik bemin U boven alles uit geheel mijn hart.'
Ze had pas haar eerste heilige communie gedaan en haar ziel was
door en door gereinigd bij de eerste biecht. Ze was `een kind van God
bemind', maar zuster Angelica had gewaarschuwd voor 'het kleine
kwaad, het onkruid van de dagelijkse zonde'. Alles heeft zijn prijs:
Weesgegroetjes bidden ging dat tegen. Boter bij de vis.
Wat is de werkelijkheid?' vroeg Andrea aan haar vader. Hij zat de
krant te lezen in de serre, ze zag benen, vingers en een half kale schedel; de zon scheen op de ficus in de hoek en op zijn haren, twee witte
bosjes links en rechts.
`De werkelijkheid?' Het krantenvlak verplaatste zich, het bewoog in
z'n geheel in de richting van de tuindeuren. `Dat is alles wat er is, de
zee, de lucht, het land, mensen, dieren, planten, noem maar op.' Geritsel. Er stond een foto van een nijlpaard met haar kleintje in de
krant. Andrea stapte in de rechthoek zonlicht rond haar vaders stoel
en probeerde lets te lezen van de koppen: 'Man gooit zoontje van
twee jaar uit raam.' Wat eronder stond was kriebelwerk, de regels
toonden slechts hun militaire kant, het gemarcheer naar de witrand.
`En goedertieren?' Geritsel en geen antwoord. Maar het woord bleef
zeuren, goedertieren, goedertieren en ze ging ermee naar tante
6o Frida, die in de voorkamer een trui voor Thomas zat te breien, met de
gekruiste naalden dicht bij haar gezicht, net een muffs die een stukje
kaas zit op te peuzelen. Andrea's moeder ergerde zich groen en geel

aan tante Frida. "Je moet de naalden op je armen leggen, niet in je
oksels klemmen.' Ze zei ook vaak: Trida, zit je nu alweer te simmen?
Je moet wat flinker zijn en naar de toekomst kijken.' Maar de toekomst zag er niet rooskleurig uit voor tante Frida. Ze was de tweede
vrouw geweest van oom Gerard uit Soerabaja, vaders broer, hij had
drie halve wezen, Barry, Peter, Wilma. Andrea had hen nooit gezien,
wel op een foto; ze waren bruin, net als de eerste vrouw van oom
Gerard, die altijd werd genoemd: de eerste vrouw van oom Gerard.
Frida had niet kunnen aarden in de tropen en dat was een geluk geweest; vlak voor de komst van de Japanners was oom Gerard met
vrouw en kinderen vanuit Soerabaja naar Sydney in Australia geemigreerd. Maar Frida had niet kunnen aarden in Australia, afgelopen
winter was ze in haar eentje terug gekomen: `Gebroken! Het gezin
daar in Australia was 'lift elkaar gevallen', de oudste jongen, Barry,
`helemaal losgeslagen'. De taferelen die Andrea zich voor ogen
toverde kon ze onmogelijk verbinden aan een verschrikkelijk
familiedrama. Toen niet, en later, toen ze deze woorden ongeschonden terugvond in haar blauwe schrift, evenmin; ze bleven zich verbinden met de oude beelden. Het geheel had meer iets van het gooi- en
smijtwerk in een leuke film. Wanneer kwam dat liedje op de radio?
Op een kangoeroe-eiland
Waar men kangoeroe's vindt
Zat een kangoeroe-moeder
Met haar kangoeroe-kind...

Haar moeder zong het weleens met een rare hoge stem, om daarna te
verzuchten: `Ach, die arme sukkel van een Frida.' Tante Frida lag
toen al lang en breed onder de groene zoden.
11
In de voorkamer hing een mengeling van geuren, Vicks, Hacks
hoestbonbons en koffie. Ondanks het mooie weer was tante Frida 61
snipverkouden. Ze droeg het blauwe knoopjesvest, in het uitgespaarde kuiltje rond de gaatjes had de knoopjeskunstenaar een heel veld-

boeket weten te schikken, waterige korenbloempjes, klaprozen en
herderstasjes; in de mouwen van het vest zaten bobbels van gebruikte
zakdoeken. Ze snoot haar neus een keer en nam een nieuwe.
Wat is de werkelijkheid?' vroeg Andrea plompverloren, ze was op
dat moment vergeten dat ze het al wist.
`De werkelijkheid? Maar kind...'
`Goedertieren, ik bedoelde goedertieren. Wat betekent goedertieren
tante Frida?'
`De werkelijkheid?' Tante Frida rechtte haar rug, legde het breiwerk
op haar schoot en keek uit het raam.
Man gooit zoontje van twee jaar uit raam.

Hups, weg ermee, naar buiten. Vrolijke keuken. Andrea zag het
zoontje met een boogje door het raam verdwijnen, rinkeldekinkel,
recht in de muil van de werkelijkheid.
`Laat maar, tante Frida.' Ze liep de kamer uit, de keuken in, waar niemand was, alleen de vliegen en de zon die op de vuile borden scheen,
het rook er naar oud eten en het aanrecht was ontzettend smerig;
eierschalen, uienschillen, een eilandje gestolde jus, kledderige sla. Zo
was het nooit. Haar moeder was met Thomas naar de buurvrouw.
`Mam, de radio, een noodgeval,' had Thomas vanuit de gang geroepen. Of dit zo was viel moeilijk uit te maken, de radio stond niet echt
hard. De noodgevallen van mevrouw Marcella varieerden sterk in
ernst en urgentie, meestal ging het om huishoudelijke karweien, dan
zat ze met haar open been omhoog. Je wist maar nooit want ze leed
ook aan suikerziekte en raakte er soms bijna af; dan zette ze haar radio
hard, keihard aan, er was geen andere manier zolang de straat nog
niet was aangesloten op het telefoonnet.
`En denk eraan, geen gekke Bingen doen Andrea, lief zijn voor Lian,'
riep haar moeder bij de voordeur. Dengg. Haar afgesneden stem was
een poosje in de stille serre blijven hangen.
62 Lief zijn voor Lian. Het goede doen. Lief zijn voor ons engeltje, ons
kleine stinkdiertje, het snoepje met de bollewangenhapsnoet.
Andrea bad een Weesgegroetje en opende de keukendeur.

De lucht was van een ongelooflijk blauw, een vaste keiharde kleur. De
box stond op het grasveld in de schaduwhelft. Elian lag op haar rug te
niksen.
`Jij bent om te stelen,' zei ze tegen Elian. 'Stelen is een zonde, maar
dat geeft niet want ik neem je mee naar G van Goed.' Ze liet zich op
haar knieen zakken en stak haar hand tussen de spijlen. `Dat is een
land waar alle mensen goedertieren zijn, ze eten goedertierenpap en
drinken goederdertierensap uit een goedertierennap. Ze mogen
vloeken, schelden, stelen, liegen, schreeuwen, noem maar op. Dat
doen ze niet, dat doen ze niet. En weet je hoe dat komt? Ja, pak mijn
vinger maar. Ze eten goedertierenkoek, ze maken goedertierenspullen, ze zeggen goedertierenwoorden, de hele dag, de hele dag. Niet in
je mond, jij viezerik, stop je eigen vingers in je mond. Hierzo. Wat
kijk je nou weer stomverbaasd, daar word ik weleens tiereliere van,
van dat stomverbaasde gekijk van jou. Wat ben jij dom, Elianne, Wilhelmina, Gerardina, wat ben jij dommedom. Als ik zeg, jij bent een
stekelvarken of een paard, ga je nog lachen ook. Jij bent een stekelvarken. Zie je wel? En waar zijn je voetjes, waar zijn die blote kakkies van
je?'
Andrea pakte haar zusje bij de voetjes en trok haar zo ver naar zich toe
dat ze de teentj es in haar mond kon stoppen, ze leunde met haar voorhoofd op de spijlen. Haar tongpunt wentelde rondom het tere vlees,
ze sabbelde erop, net doperwtjes. Ze beet, niet al te hard – het kleine
kwaad – maar hard genoeg voor resultaten: gekrijs, tuindeuren die
openbraken, varier die met zijn leesbril op zijn voorhoofd aan kwam
lopen.
Waarom krijst ze, heb je weer eens in haar wang gebeten?'
Altijd wang, nooit oor of teen. `Ze stond weer pap, ze gaat steeds
vaker staan, maar toen ik bij de box kwam viel ze om.'
De keukendeur vloog wijdopen, stuiterde terug en viel in het slot.
Stemmen en gekners. Weer open. Thomas kwam de win in met een
witte kip, hij liep ermee als met een baby, met zijn ellebogen wijd; hij
werd op de voet gevolgd door moeder, die naar de box toe ging om

Elian te pakken. Tante Frida kwam er achteraan met haar hand
boven haar ogen. Andrea staarde naar haar broer. Thomas droeg
Sneeuwwitje, de kip die aan haar was geschonken na de geboorte van
Lian, als troost, als zoenoffer of als wat dan ook, misschien als surrogaat-kind, zo althans had Andrea het opgevat. Maar het kippen-moederschap hood niet veel imitatiemogelijkheden. Ja, voeren. Ze had
Sneeuwwitje vetgemest en in het voorjaar, toen de tuin, die eerst een
grote zandbak was geweest, als tuin werd ingericht, had Andrea
mogen kiezen: Sneeuwwitje in de pan of Sneeuwwitje naar mevrouw
Marcella.
`Sneeuwwitje is niet meer,' riep moeder lachend, `dat was het noodgeval.' Ze tilde Elian hoog op en liet haar vliegen. `Dat mens wordt
kinds, wat moeten wij nou met een dooie kip. Ja, ja, ja, jij kleine
schreeuwlelijk, zeg jij het eens, wat moeten wij nou met een dooie
kip?'
`Geefhier, nu is ze weer van mij,' zei Andrea met rare lage stem. Thomas droeg Sneeuwwitje aan haar over. Ineens hing er een schil van
aandacht om haar heen. Dit was haar ogenblik. Dit was haar eerste
dood, haar eigen dole kip, een heel bezit, volkomen nutteloos. Maar
nooit tevoren was Sneeuwwitje zo dichtbij geweest, zo herkenbaar en
zo afgerond. Zo vreemd. Ze had heel lang willen kijken naar de
ronde, nutteloze oogluikjes, de fijne randjes daaromheen, naar de
nutteloze gaatjes in de snavel, naar de rode wasachtige lellen, het
witte verendek, volkomen nutteloos. Ze was er zeker van uit de nabijheid van dat alles, uit die extreme zichtbaarheid, iets te kunnen halen
wat het raadsel van de dood verklaarde, het niet-meer-kip-zijn van
Sneeuwwitje.
Maar de tijd daarvoor ontbrak. Ook al was dit ogenblik van haar – het
werd haar aangeboden op een schaaltje – ze moest er iets mee doen,
er werd op haar gewacht.
`Ik bid voor U Sneeuwwitje, ik bemin U boven alles uit geheel mijn
64 hart,' zei ze tot het kippenkopje met de dichte ogen en de snavel en de
rode lellen. 'In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest.' Bij amen werd het haar te machtig, ze kokhalsde en liet

Sneeuwwitje doodeenvoudig los, haar laatste vlucht, zacht ruisend,
plof, op de hete stenen van het stoepje, daaroverheen het nauwelijks
verteerde middagmaal: de appel na, sla met stukjes ei, witte bonen in
tomatensaus, bloemkoolsoep.

Wraak is een bekentenis van smart.
Seneca, Opera onmia, 1 e eeuw v. Chr.

Wraak dient twee doelen; ofwel geeft ze genoegdoening aan degene die onrecht Teed, ofwel
ze geeft hem zekerheid voor de toekomst.
Seneca, De ira,

1 e eeuw v. Chr.

Rozalie Hirs

Alruin

In de wortel woont een geest —
hij loopt omhoog Tangs de steel.
Je leest me met je hand die
van me drinkt met zijn oog.
Ik neem deel aan je lichaam —
het raam boog zich voorover
naar het raadsel van je naam.
Ik vouw het open als een kaart.
De wortel was een stift in zand —
hij beschreef het land op drift.
We graven de nachtschade uit
de schreeuw in een kluit aarde.
Ik draag je afdruk — een amulet
van huid, gemaakt naar je beeld.
Je hebt me gestreeld en
gekraakt met je schrift.
Het kruid is niet zijn toyer.
Witte was blijft een bes
van glas — in de wortelknoop
schrijft de psychotroop het
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De Zuid-Afrikaanse dichteres en journaliste Antjie Krog volgde voor
de radio de hoorzittingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Het indrukwekkende boek dat ze hierover
schreef, Country of My Skull, verschijnt later dit jaar in een Nederlandse vertaling. De hier afgedrukte tekst is een verkorte en bewerkte versie van de lezing die zij eind vorig jaar in Leiden uitsprak
tijdens een seminar over de Waarheidscommissie.
Robert Dorsman, die samen met Adriaan van Dis een bloemlezing
samenstelde uit de Zuid-Afrikaanse poezie,

0 wye en droewe land,

selecteerde een aantal gedichten uit het werk van Antjie Krog.
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Antjie Krog

DE WAARHEIDSCOMMISSIE
Forum van menselijkheid

De verwachtingen rond de Waarheidscommissie waren hoog gespannen. Vanuit politiek oogpunt was
de Waarheidscommissie een middel om amnestie te verlenen. Tegelijkertijd speelde ook morele verontwaardiging mee, of zelfs wraak:
het idee dat we op z'n minst wilden kunnen zeggen dat we het niet
vergeten waren. In elk geval moest rekening worden gehouden met
de politieke vertegenwoordigers van de daders. Die waren weliswaar
bereid de macht te delen maar alleen als ze het privilege van de ontkenning behielden. Als je een beetje cynisch bent ingesteld, kun je
deze bepaling beschouwen als een immorele, politieke deal, vermomd als een moreel verdrag en verkleed in bewoordingen als `niet
wraak is nodig, maar begrip'. Je kunt echter ook stellen dat de clausule er blijk van gaf dat men terdege besefte wat Zuid-Afrika nodig
had om de machtsovergang te overleven: het verleden onschadelijk
maken zonder het heden te destabiliseren.
De verwachtingen van de slachtoffers liepen uiteen van de wens dat
de daders bestraft zouden worden tot de wens dat de waarheid nu eindelijk aan het licht zou komen. De Waarheidscommissie noemde dit
laatste constructieve gerechtigheid in plaats van bestraffend recht.
Men besefte dat het ideaal van het bestraffende recht slechts een
Broom was en dat de waarheid voor veel slachtoffers het enige was
waar ze op mochten hopen. En dan waren er nog de morele verwachtingen. Waar de een de verwachting koesterde dat politici verantwoording zouden afleggen voor hun laden, zag de ander een kans om
een cultuur te kweken waarbij mensenrechten als norm gelden en er
regels zijn die schendingen van mensenrechten in de toekomst moeten voorkomen.
Van het begin of aan is het morele aspect de motor achter de .%
Waarheidscommissie geweest. Zo schreef de schrijver/academicus Mu)
Mjabulo Ndebele: 'De keuze voor verzoening is geen alternatiefvoor 69
rechtvaardigheid of wraak, maar een verrijking van het menselijk ge- `. 1
drag.' Het hele proces lang liet aartsbisschop Tutu, onder wiens lei- (.5'
ad
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derschap de commissie haar werk deed, zich leiden door zijn geloof
in de biecht en de kracht van het woord van de anonieme massa. De
morele verwachting was dat de slachtoffers hun ervaringen zouden
vertellen en dat hun integriteit de daders ertoe zou brengen om zich
en masse te melden, de waarheid op te biechten en om vergeving te
vragen. Geen van deze verwachtingen is uitgekomen.
SLACHTOFFERS Toen men nog volop bezig was
om kantoren op te zetten, getuigen te horen en dagelijkse procedures
vast te stellen, werd de commissie voor het eerst voor de rechter gedaagd. Verrassend genoeg waren het Been daders, maar slachtoffers
die de zaak aanspanden: de familie van Steve Biko. Dit bracht de daders behoorlijk in verwarring: dit kon wel eens gunstig voor hen zijn.
Terwijl andere slachtoffers zeiden: `Zij hebben het volste recht de
commissie niet te erkennen, maar zij zijn beroemd, iedereen kent
hun verhaal, niemand heeft ons verhaal gehoord.'
De prioriteit van de hoorzittingen lag bij de slachtoffers en om die
reden hadden ze een ritueel karakter. De commissieleden kwamen
altijd onaangekondigd binnen. Ms ze allen aanwezig waren, vroegen
ze het publiek op te staan en kwamen de slachtoffers binnen. Die
kregen de prominenste plek in de zaal. Zo ging het ook toen het eindrapport werd overhandigd aan Mandela. De Waarheidscommissie
zat aan de ene kant, de politici aan de andere en toen de slachtoffers
werden aangekondigd, moest iedereen opstaan.
Het ritueel van de Waarheidscommissie hield ook in dat de hoorzittingen plaatsvonden in een officiele ruimte: het stadhuis. Dit
betekende dat de dienstdoende verkeersagent de leden van de overwegend zwarte commissie naar de zaal bracht en de zwarte slachtoffers bescherming bood ten overstaan van de blanke bevolking in
een stad die nog steeds voornamelijk blank is. Hierdoor werd respect
afgedwongen voor de slachtoffers, overwegend vrouwen, overwe70 Bend zonder opleiding, overwegend oud. Het slachtoffer werd gevraagd naar het podium te komen. Ze werd op haar gemak gesteld.
Ze kreeg uitleg over de vertaling via de hoofdtelefoon, ze werd toege-

sproken in haar moedertaal, ze werd met alle egards behandeld. Ze
werd verwelkomd.
Vervolgens dwong het ritueel ruimte en respect voor intimiteit of
doordat de eerste vraag meestal zoiets was als: `Vertel eens lets over
Vusi, wat voor kind was het? Wat staat j e van hem bij?' Vaak werd het
slachtoffer hierdoor overrompeld. Ze kon onmogelijk voorbereid
zijn op zo'n vraag, omdat de toon er meteen zo persoonlijk door
werd. Het was een uitnodiging om het persoonlijke toe te laten binnen het verhaal. Gewoonlijk was dit het moment waarop de tranen
kwamen. Dan vertelde ze wat er was gebeurd. Haar verhaal werd zelden onderbroken voor het vermelden van feiten die het verhaal
moesten onderbouwen. Het verhaal vlocht zijn eigen samenhang en
waarheid. Hierop werd het slachtoffer gevraagd om de gebeurtenis te
duiden en aan te geven wat ze vermoedde dat er precies gebeurd was
en waarom. Ten slotte nam de voorzitter het woord – vooral Tutu
was hier erg goed in – en plaatste het verhaal in de context van samenleving en natie. Intuitiefvoelde Tutu de stemming en het verdriet van
het slachtoffer aan en door het betreffende incident in verband te
brengen met de strijd voor de vrijheid in Zuid-Afrika maakte hij het
tot een ervaring die het persoonlijke ontsteeg.
Al deze stadia komen overeen met die van het godsdienstige ritueel:
het bepalen van een plaats, het betreden van deze plaats, de individuele intieme beleving van die plaats, de voorbereiding op de boodschap, de persoonlijke duiding van de boodschap en de link met een
breder kader. Dit was geen vooropgezet doel, zo is mij verzekerd.
Men had alleen afgesproken een soort inleiding te houden, het
slachtoffer haar verhaal te laten doen, haar bepaalde aspecten nader
te laten verklaren en haar dan te bedanken.
Terwijl de zwarte gemeenschap de getuigenverhoren met grote aandacht volgde en op de publieke tribune massaal haar steun betuigde,
keek blank Zuid-Afrika naar cricket. Het staat me nog goed bij dat ik 2
na twee weken hoorzittingen totaal getraumatiseerd thuiskwam en 71
daar mijn familie aantrof. Ze zaten vrolijk te eten en kletsen, met de Li,
cricketwedstrijden op de buis.

DADERS Wat me nog steeds verbaast, is
dat er tijdens het proces precies op het goede moment vaak lets
onverwachts gebeurde. Ook de verhoren van de daders begonnen
precies op het juiste moment, niet zozeer omdat dit gepland was, als
wel vanwege allerlei administratieve en juridische rompslomp. Het
was alweer vier maanden geleden dat de slachtoffers waren gehoord,
en de algemene stemming onder de zwarten was: hoe zit het met de
daders? De blanken dachten op hun beurt dat er niet al te veel geloof
moest worden gehecht aan de slachtofferverklaringen. Die waren
niet geverifieerd, het kwam allemaal van horen zeggen en bovendien
ging het de nabestaanden om schadeloosstelling. Daarna kwamen de
daders aan de beurt en wat die te zeggen hadden bleek nog oneindig
gruwelijker dan de verklaringen van de slachtoffers. Opeens luisterden ook blanken naar de uitzendingen, ineens maakten blanke advocaten zich er druk om hoe ze hun clienten moesten verdedigen. De
politie luisterde aandachtig of er collega's werden genoemd. Vervolgens kwamen P.W. Botha en Winnie Mandela, die in haar eentje de
hoogste kijk- en luistercijfers behaalde. Iedereen, blank en zwart,
wilde weten wat zij te zeggen had.
Toen kwam het eindrapport. Wie had een ontroerender schouwspel
kunnen bedenken? De breekbaarheid van het moment lag in de manier waarop Tutu en Mandela hun toespraken hielden. Beiden staan
erom bekend dat ze nogal eens afdwalen van hun geschreven teksten,
maar die dag lazen ze hun tekst regel voor regel voor zoals die was geschreven en aan de pers uitgedeeld. Het was alsof ze aanvoelden dat
dit moment zo fragiel was dat het kapot zou gaan als een van hen een
onzichtbare grens zou overschrijden. Weinigen van ons weten nog
wat er die dag precies is gebeurd, behalve dat we hen zagen dansen:
Mandela als een bokser met gebalde vuisten en Tutu als een township
skollie met gebogen hoofd en zijn armen langs zijn knieen zwaaiend.
Voor het eerst kregen we weer wat lucht. Niet omdat het proces
72 voorbij was, maar omdat de Waarheidscommissie consequent drie
jaar het land overhoop had gehaald en Mandela, ondanks de enorme
druk, nog steeds bovenop lag.

TROTS De Waarheidscommissie heeft
openlijk toegegeven dat ze de verwachtingen van de slachtoffers niet
heeft ingelost. De commissie heeft toegegeven dat ondanks alle voorstellen niemand kan garanderen dat deze ook zullen worden uitgevoerd. Zelfs uit oogpunt van recht of waarheid is er te weinig naar
buiten gekomen om te kunnen zeggen, ja, we hebben amnestie verleend, maar dat heeft ons in elk geval de waarheid opgeleverd. Sommige slachtoffers hebben de waarheid gehoord, over de doden, de
stoffelijke resten of de doodsoorzaak. Maar de meesten staan met
lege handen. Meer dan twintigduizend mensen die verklaringen
hebben afgelegd, blijven met niets achter. Sommige organisaties beschuldigden de commissie ervan oude wonden open te rijten en mensen opnieuw te traumatiseren zonder fatsoenlijke nazorg te bieden.
Er heerste enorme woede omdat er zoveel mensen weigerden amnestie te vragen en er zoveel stemmen zijn om hen niet te vervolgen en
een algehele amnestie of te kondigen.
Toch heeft de Waarheidscommissie ook bijval geoogst onder zwarte
mensen, weliswaar minder luid dan in blanke kringen, maar velen zijn
enorm trots op wat er is bereikt. De mensen die ik heb gesproken,
zeggen allemaal dat er bij hen thuis nu voor het eerst over bepaalde
dingen wordt gepraat, dat nu voor het eerst bepaalde dingen worden
toegegeven binnen de familiekring. Velen zijn trots op het humane
gedrag van de slachtoffers, dat zoals in de bijbel staat, elk begrip te
boven gaat. Sommigen wijzen erop dat de expertise van de Waarheidscommissie tegenwoordig wordt gebruikt in Den Haag, sommigen beweren zelfs dat het hele denken over mensenrechten is
veranderd door wat de commissie heeft losgemaakt. Volgens mijn
vriend Sandile Dikeni is dit de eerste keer dat wordt toegegeven dat
de Europeanen iets kunnen leren van Afrika.

Op de dag dat het rapport van de
Waarheidscommissie werd vrijgegeven, kreeg een journalist een telefoontje van een van de schenders van mensenrechten: 'Tot nu toe
heb ik het allemaal nog wel kunnen verkroppen, maar dat F.W. de
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Klerk eist dat de halve pagina over zijn rol uit het rapport wordt geschrapt, vind ik te walgelijkvoor woorden. Wij worden maandenlang
aan een grote vernedering onderworpen, door jan en alleman verketterd en geminacht, en die hufter laat gewoon even een paar regels
schrappen. Niet eens omdat het over ons of de Afrikaner bevolking
gaat, nee, het gaat over hem zelf. Hij wil natuurlijk gewoon met zijn
maitresse in het buitenland kunnen gaan stappen.'
Dit is het leitmotiv van de afgelopen drie jaar: de Afrikaner is verraden door de oude leiders, in de steek gelaten door de huidige.
Het is nu tijd voor een Nieuwe Nationale Partij, zegt de oude Nationale Partij, en verandert haar naam. Hoe het kan dat degenen die bij
het oude zijn betrokken zomaar ineens bij het nieuwe horen, wordt
niet gezegd. Ms NP-voorman Marthinus van Schalkwyk met veel
poeha verklaart dat in de toekomst niemand die mensenrechten heeft
geschonden, een openbare functie mag bekleden, dan vraagt niemand zich of waar die lieden dan wel thuishoren. Onlangs merkte een
zwarte academicus in een artikel in de Engelstalige pers op: 'We hebben Mandela zien oproepen tot verzoening, we hebben Tutu zien
oproepen tot verzoening – waar is die witte prins der verzoening?'
Heeft iemand ooit geprobeerd om de verwarring onder de Afrikaners
te doorgronden? Is er ooit geprobeerd om Afrikaners opnieuw te integreren die dagen achtereen in hun eentje voor de amnestiecommissie zaten, met hun gezin ergens ondergedoken om de schande voor
hen niet nog groter te maken. Wie is er voor hen verantwoordelijk?
Tevergeefs hebben we gewacht op de politieke leider die opstond en
zei: `Ik mag dan niet alles geweten hebben, maar ik was de leider van
miljoenen en neem de verantwoordelijkheid op me. Ik heb hen die op
mij rekenden in de steek gelaten, want onder mijn leiding en de leiding van mijn voorgangers zijn er dingen gebeurd die het verstand te
boven gaan. Zij die nu gehoord worden door de Waarheidscommissie hebben tijdens de verkiezingen op mij gestemd, hun broeders
74 hebben ervoor gezorgd dat ik in hun kranten de voorpagina haalde,
hun ouders applaudisseerden voor me op politieke bijeenkomsten, zij
hebben me privileges en macht gegeven zodat ik mijn werk in alle

vrijheid kon doen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me, ook in
hun naam.'
MOTIEVEN In het eindrapport wordt ook
nailer ingegaan op de redenen, motieven en overtuigingen van de
schenders van mensenrechten. Militaire acties worden besproken.
`We waren verwikkeld in een oorlog, een nieuw soort oorlog,' zegt
generaal Constand Viljoen. Dat in die oorlog een kloof gaapte tussen
de overheid en uitvoerders, blijkt uit allerlei uitspraken. F.W. de
Klerk: `er gebeurden Bingen waarvoor nooit toestemming was gegeven, zaken die niet behoorden te gebeuren ofwaar we ons niet van bewust waren... Ik heb nooit grove schendingen van mensenrechten
door de vingers gezien... en werp elke suggestie dat dit het beleid is
geweest van mijn partij of regering verre van me.' Overheidsdienaar
Eugene de Kock: `Ik heb het meest moeite met voormalig staatshoofd F.W. de Klerk... omdat hij niet de cooed heeft gehad te verklaren: "Ja, wij hebben op het hoogste niveau door de vingers gezien wat
de geheime diensten in onze naam hebben gedaan... En als we dan
niet het bevel hebben gegeven, hebben we toch de andere kant op gekeken. We hebben verzuimd hemel en aarde te bewegen een eind te
maken aan deze gruwelijkheden. Laat het voetvolk daarom vergeven
zijn." '
Alleen een uitzonderlijk persoon komt in opstand tegen onrecht. De
gemiddelde mens is bang. Die maakt zich zorgen om zijn eigen welzijn. Maar van je leiders mag je toch verwachten dat ze uitzonderlijk
zijn?
De Nationale Partij-leden die na 1948 aan de macht kwamen, waren
van uitzonderlijk kaliber, mensen die voor hun principes streden
zonder dat het ze om persoonlijke macht te doen was. Maar met de
jaren werd duidelijk dat de kwaliteit van de politici achteruitging. Als
je de foto's van het kabinet in de jaren tachtig bestudeert, valt op dat
de meeste ministers eruitzien als derderangs voormannen op een
boerderij of als huis-aan-huis-verkopers van huishoudelijke apparaten. Het is dan ook niet toevallig dat uit die tijd de eerste berichten
over ernstige corruptie stammen. Het is duidelijk dat de integere

Afrikaner in de jaren tachtig vooral geld verdiende buiten de politiek.
Rustig vergaarde hij zijn fortuin terwijl hij de politiek liet aan geheime Broederbond-bijeenkomsten. Het was een politiek van tweederangs mannen, waar ook voor eersteklas vrouwen geen plaats was. De
Afrikaner vrouw moest haar bijzondere organisatietalent en eersteklas opleiding inzetten voor bijeenkomsten van boerenvrouwen, bijbelstudie, leesclubs en liefdadigheid. Uiteindelijk waren dit de machtigste organisaties van het land, met vrouwen als voorzitter bij Wier
speeches die van de dominee verbleekten.
In het eindrapport van de Waarheidscommissie wordt R. Baumeister, een befaamde expert op het gebied van geweld, aangehaald. Hij
stelt dat geweld ingebakken zit in de menselijke natuur. Maar hoe kan
er dan al zo lang vrede zijn in sommige gemeenschappen, vroeg de
commissie zich af. Theodor Adorno's Authoritarian Personality wordt
ook genoemd. Adorno stelt dat iemand die in een gezin met een sterke autoritaire inslag en een traditie van lijfstraffen opgroeit, eerder is
geneigd de mensenrechten van de ander to schenden. Dit individu
voelt zich door zijn ouders afgewezen en projecteert zijn haat op
de zwakkere of gestigmatiseerde medemens. Autoritaire figuren
hebben meestal een voorkeur voor bepaalde etnische groepen en discrimineren jegens buitenstaanders. Ze zijn doorgaans anti-democratisch, conservatief en fascistoide.
Volgens het rapport zijn er binnen deze sociale en gezinscontext nog
twee essentiele elementen die bijdragen tot het optreden van schendingen van de mensenrechten. Punt een is het verlies van de individuele identiteit. Dit houdt in dat de persoonlijkheid van het individu
wordt afgebroken, bijvoorbeeld in het leger, bij de politie of in een
terreurcommando, en dat het individu niet meer autonoom functioneert. Het andere centrale punt is de ontkenning van de menselijkheid van de 'ander'. Tot zover het rapport.
De ontkenning van andermans mens-zijn is al jarenlang een onder76 deel van onze cultuur. Zwarten voelen geen kou, zwarten voelen
geen pijn. Blanke kinderen mogen oudere zwarten met hun voornaam aanspreken. Het gevoel, de emotionele diepgang en de intelli-

gentie van zwarten staan op een lager niveau dan die van 'de mens'.
En zo telt het doden van een zwarte even zwaar als het jagen op dieren, het mishandelen van zwarte vrouwen of het in elkaar slaan van
homo's. Gecombineerd met de sterke discipline binnen het gezin, op
school, de universiteit en in het leger vormde de algehele racistische
cultuur waarin we zijn opgegroeid een vruchtbare voedingsbodem
voor de schending van de mensenrechten.
De commissie stelt tevens de vraag welk verband er is tussen mannelijkheid en geweld. 'Fen gevoel van bedreigde mannelijkheid, nauw
verweven met een geradicaliseerde identiteit en een sterk ontwikkeld
militairisme, vormt een explosief mengsel... In combinatie met een
religieuze, etnische en politieke identiteit die mensen zonder al te
veel nadenken in staat stelden om zich moorddadig te gedragen uit
egoistische overwegingen en trots.'
Hier komen de politici in beeld. Je leider houdt je voor dat je voor de
toekomst moet strijden. Je commandant draagt zorg voor je opleiding, waarin je persoonlijkheid desintegreert en je uiteindelijk geen
verschil ziet tussen een gruwelijke moord en de woorden van de pre.
mier.
REACTIES De reacties onder Afrikaners op
het proces van de Waarheidscommissie kan in vier categorieen worden verdeeld. Je hebt mensen die zeggen dat ze geschokt zijn, dat ze
nooit hebben geweten dat dit allemaal gebeurde. Dat er altijd alleen
maar blanken te zien waren op de eindeloze witte stranden, kwam
toch doordat zwarten bang zijn voor de zee? Dat er alleen maar blanke kinderen in een klas zaten, kwam toch doordat zwarten liever naar
hun eigen scholen gaan? Hoe diep de verderfelijke gewoontens gingen, wisten we misschien niet, maar iedereen wist dat ergens vreselijke Bingen moesten gebeuren om te kunnen leven zoals we leefden.
Je hebt ook mensen die vinden dat ze bij het verzet tegen de apartheid <'hoorden. In een land waar slechts de doden mogen zeggen dat ze alles LI
gegeven hebben om een einde te maken aan de onderdrukking, gaan 77
stemmen op die beweren: Wij hebben ons steentje bijgedragen.'
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hebben patent op minachtende opmerkingen over de onbekwaamheid van de nieuwe regering, alsof zwarten zomaar ineens opleiding
en ervaring zouden hebben opgedaan. Zo denkt het Afrikaner mannenkoor zich niet te hoeven verantwoorden voor hun individuele
verantwoordelijkheid of collectieve schuld door de Waarheidscommissie bij herhaling af te schilderen als emotioneel. Lastige vragen
wimpelen ze af door Tutu in spotprenten af te beelden als medicijnman of gangsterleider inclusief donkere zonnebril.
De vierde groep bestaat uit degenen die zeggen: `Ik heb de slachtoffers gehoord en te weinig gedaan. Wat ik bezit, heb ik verkregen
ten koste van anderen. Ik probeer de nieuwe samenleving te dienen
met hard werken en met wat ik heb. Niet uit liefdadigheid, maar uit
verantwoordelijkheid voor het verleden.' Veel mensen hebben voor
de amnestiecommissie verklaard: `Ik ben tegenwoordig a-politiek. 1k
doe wat ik kan om het land voor iedereen op te bouwen.' Zo maken zij
het meest politieke statement van hun Leven. Waarom is er geen leider (politiek, religieus, moreel) die deze groep een stem probeert te
geven? Omdat de Afrikaners door hun leiders in de steek zijn gelaten.
ZIEL Een van de bepalingen in het rapport is dat er aanbevelingen zullen worden gedaan om te voorkomen
dat toekomstige regeringen de fouten uit het verleden herhalen. Gebleken is echter dat veel van de fouten die we van het oude regime
kenden, reeds gebakken zaten in het nieuwe. Het meest tekenend is
de geheimhouding van chemische en biologische wapens, eerst door
de oude en nu door de nieuwe machthebbers. Terwijl de Waarheidscommissie de verschrikkingen van de dodencellen openbaarde,
drong de bevolking erop aan die opnieuw in te voeren. Ms je midden
in het radiojournaal viel, wist je soms niet of de nieuwslezer verslag
deed van gruweldaden uit het verleden of het heden. De beschuldigingen dat het parlement niet op de hoogte was gesteld van de acties
78 in Angola, werken gevolgd door een actie van het nieuwe ZuidAfrikaanse leger in Lesotho, een actie waarvan het parlement pas
twee weken later op de hoogte werd gesteld.

In eerste instantie spookten me de voortdurende smeekbeden van
Tutu door het hoofd die de blanken vroeg vergeving te vragen. Soms
was het gewoon pijnlijk hem te zien pleiten. Ik herinner me dat hij
eens sprak voor een groep mediavertegenwoordigers waarbij nauwelijks Afrikaners aanwezig waren. Hij smeekte tot het zweet hem langs
het gezicht liep, met trillende handen en mondhoeken. Hij smeekte
de Afrikaners om het zwarte yolk de hand van de verzoening te
schudden. Maar op een gegeven moment wees iemand me erop dat
de kerken om vergiffenis hadden gevraagd en dat de meeste politici
dit al eerder hadden gedaan. Of het nu oprecht was of niet, ze hadden
het gedaan, evenals vele daders en vertegenwoordigers van het Afrikaner bedrijfsleven. Van wie wilde Tutu het eigenlijk horen? Zocht
hij een specifiek gebaar? Wilde hij een bepaalde volmacht? Of is het
zo dat niets of niemand ooit dat diepe verlangen zal kunnen stillen?
Dat het niet uitmaakt hoeveel blanken vol wroeging zijn en zich verantwoordelijk voelen, hoeveel er van goede wil zijn en spijt betuigen.
Het kunnen er nooit genoeg zijn. Je kunt nu eenmaal niets doen dat
de pijn van het verleden verlicht.
Stel dat de morele verwachting iets anders behelst, dat die meer te
maken heeft met een definitie van nationale eenheid en dat de term
`nationaar slaat op de ziel van een natie, dan ontleent het hele proces
daar zijn bestaansrecht en betekenis aan. Want te midden van alle
leugens, beschuldigingen en uitgestoken vingers, al het politiek gekonkel en gedraai, de ijdelheid en de morele arrogantie, kortom, in al
onze tekortkomingen, heb ik de ziel van mijn land horen klinken in
de stemmen van degenen die hebben geleden. En elke keer als ik dat
hoor, weet ik dat ik hier thuis ben, dat ik per se in de dampkring van
die kracht wil verkeren. Zelfs als ik zelf nooit volledig word erkend als
onderdeel van die kracht, ben ik onlosmakelijk verbonden met een
bepaalde menselijkheid, een menselijkheid waarvoor de Waarheidscommissie de afgelopen drie jaar een forum was.
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En doodt niet de ziel, welke Allah onaantastbaar
verklaart, tenzij met wezenlijk recht. En indien
iemand in onrecht gedood is, geven Wij aan zijn
verbondene gezag. Doch niet zij hij overmatig in
het doden; hij toch wordt geholpen.
Koran, sura, 17:33, 632 na Chr.

0 gij die gelooft! Aan u is voorgeschreven de
wedervergelding ten aanzien van de gedoden:
de vrije voor de vrije, de slaafvoor de slaaf, de
vrouw voor de vrouw. Indien iemand dan jets
door zijn broeder vergeven wordt, dan zij er
invordering naar het behoorlijke en kwijting naar
het beste kunnen. Dat is een verlichting en een
barmhartigheid vanwege uw Heer; wie dan daarna in overtredinub is, voor die is er een
pijnlijke bestraffing. En voor u is in de wedervergelding leven, o verstandigen; wellicht zult
gij vrezend worden.
Koran, sura, 2:178, 632 na Chr.

Antjie Krog

visioen van een natie

hoe lang denken we het hier uit te houden?
wij die gestrand zijn op dit rijke continent
zonder ooit onloochenbaar in Afrika te zijn aangeland
wij in huizen in Amerikaans-koloniale stijl
die zich omringen met parken en tuinen
om aan de aanspraak van het landschap te ontsnappen
die op kelims lopen, in Nederlands dialect een gesprek voeren
die naar Duitse Lieder luisteren en Engelse poezie lezen
die 's ochtends eieren met spek eten
zich in westerse mode hijsen
met vakantie naar het noorden gaan, het continent voorbijvliegen
om zich in stamlanden te verdrinken in muziek en kunstgalerijen
om na terugkeer onder het Pruisische schilderij van Domsaitis
uit Fins glas Glenfiddich te drinken
waarom ook niet? hier zijn we na drie eeuwen nog niets antlers
dan een stukje curiosum westers.
Uit: Otters in bronslaai, 1981

transparant van de platvis

het licht over mijn bureau
vloeit uit in het donker
ik wacht mijn bezoekers in op papier
mijn vier kinderen
dorsaal en anaal hangen ze keurig in balans
de vinnetjes aan hun keel bewegen aanhoudend
ogen bijzonder zacht
in het vlakke brakkige water levert moeder strijd
met de metaforen
kom dichterbij hier over woordenboeken en lege bladzijden
hoeveel houd ik niet van dit tengere schooltje
deze viervaart vissen van mij
naderbij gelokt wat voer ik jullie?
liefste kind je smalle flankje
laat het afdalen naar de bedding
daarheen zo ja het
wringt wel maar mama houd je vast mama
is hier
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het onderste oogje verwonderd blauw zoals dat van papa
migreert voorzichtig met een complexe bundeling
van zenuwen en spieren
tot boven naast het andere
het parmantige mondje trekt bijna krom
mettertijd zal het tongetje zijn plaats krijgen
het pigment van de bovenste flank kleurt al donkerder

onopvallend liggen jullie tussen zand en rots
deel van de bodem en nooit
meer roofzuchtig of op de vlucht
ik druk mijn mond tegen jullie verwrongen gezichtj es mama weet
jullie zullen het getij overleven
Uit: Lady Anne, 1989

nieuw alfabet

Wie A zegt moet B zeggen
A is altijd tegen apartheid
B is kleurenblind
ik wil je schrijven broer maar je bent verder
weg dan de vorige eeuw verder dan een stamland
verder dan gedicht of document
wie A zegt moet B zeggen
A is altijd tegen apartheid
B is kleurenblind
zoveel gidsen laten mij in de steek
van zoveel kanten probeer ik bij benadering
jou te benaderen — hoe meer kleden ik afwerp
hoe kouder rondom hoe verder weg jij blijkt te zijn
wie A zegt moet B zeggen
A is altijd tegen apartheid
B is kleurenblind
mijn ogen raken niet uitgekeken op doornbomen dommelend
tussen gras en kieviten met breidunne benen
mijn tuin gevlekt met vrachten rozen — alleen voor mijn kinderen
leg ik mijn leven neer
hier leer ik schrijven — ik kan niet antlers
84
Uit: Lady Anne,1989
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Door wraak to nemen komt iemand ongetwijfeld
alleen maar op gelijke voet met zijn vijand, maar
door van haar of to zien stijgt hij boven hem uit.
Die zint op wraak houdt zijn eigen wonden open.
Francis Bacon,

AK
.".

Over wraak,

1625

De wraak der geschiedenis is vreselijker dan de
wraak van de machtigste secretaris-generaal.
Leon Trotski,

Stalin, 1946

Maria Pruis

MEISJES ONDER ELKAAR
Zoek onder wraak

Voor lezers die meer willen van
(Bloomsbury, 1 99 1). In dit
hetzelfde, is er
handige naslagwerk kun je onder meer romans vinden die op thema
zijn gerangschikt. Zoek je boeken waarin de hoofdpersoon terugkeen naar zijn vroegere jaren? Dan moet je Mrs Dalloway van Virginia
Woolf lezen, of Our Father van Bernice Rubens, of eventueel Waterland van Graham Swift. Heb je wat met `excentrieke gezinnen'? Lees
A House and Its Head van Ivy Compton-Burnett, Ada van Nabokov en
To the Lighthouse van Woolf.
Ik wil wraak en in plaats van een tramhuisje in elkaar to trimmen, of
een ander mens, trek ik me terug met een boek.
Wraak' komt echter in het register niet voor, terwijl toch niets zo
troostend en louterend kan zijn als het lezen van een mooie roman
waarin het kwaad wordt bedwongen. Wel komen voor: 'In gevecht
met het leven', Tmotioneel onbehagen' en `Oorlog', onderverdeeld
in `Frontlinie' en `Achter de linie'. Waarom niet gewoon Wraak',
deze motor waar de halve wereld op draait? Omdat al het schrijven
wraak is? Wraak op de klok die tikt en tikt, wraak op de grijze lucht,
het vorige boek, de critici, het leven? Omdat schriftelijke wraakoefeningen geen interessante literatuur opleveren? Of omdat het op
papier wraak nemen is voorbehouden aan het meer journalistieke
autobiografische genre, zoals memoires of, broeiplaatsen van wrok,
columns?
The Good Reading Guide

Nadenkend over literair verbeelde wraakoefeningen zie ik eerst wraakgodinnen voor me, en woedende wijven, van die types die in het werk
van bijvoorbeeld Fay Weldon en Renate Dorrestein figureren.
Slachtoffers van de liefde, bedrogen en vernederd, inventief in hun
vergeldingsacties. Ook Helga Ruebsamen schreef onlangs met Beer is fuli
terug een prachtige verzameling wraakverhalen, waarin vrouwen op 87
het randje van de afgrond nog net de beslissende klap uitdelen. Aan 2.-'
mannen.
g0.

In zekere zin zijn het geruststellende verhalen die deze schrijfsters
vertellen. De fouterik wordt gepakt en het Teed gewroken, en hoe.
Zoals Marjan Berk, die ook heel wat sardonische verhalen op haar
naam heeft staan, in een interview zegt: `dat is het aardige van schrijven, dat de straf toch wordt voltrokken, en wel tot de laatste komma.'
Toch vertoont het mooiste wraakboek dat ik ken een iets ander patroon. In eerste instantie is het misschien ook wel niet als zodanig
herkenbaar omdat de echte wraakneming achterwege blijft. Het is
een roman die ik een keer heb gelezen en die voor altijd in mijn geheugen gegrift staat: Cat's Eye (1988) – in Nederlandse vertaling verschenen als Katteoog, van de Canadese schrijfster Margaret Atwood.
Voor deze gelegenheid heb ik het weer uit de kast gehaald en blader
er doorheen. Ik heb aangestreept: `Vrouwen verzamelen grieven,
koesteren wrok en veranderen van gedaante. Ze spreken harde oordelen uit.' Inderdaad, een boek over vrouwen onder elkaar. Atwood
onderzoekt de wereld die meisjesvriendschap heet. En haalt een
hoop rottigheid naar boven.
In Katteoog keert Elaine Risley, beeldend kunstenares, terug naar de
stall van haar jeugd, Toronto, ter gelegenheid van een overzichtsexpositie van haar werk in een van de stedelijke galerieen. Een vrouwengalerie, ontdekt ze tot haar grote ongenoegen. De confrontatie
met de omgeving van haar kinderjaren activeert haar geheugen. In
nachtmerrieachtige visioenen ondergaat ze opnieuw de terreur die
met name van haar hartsvriendin Cordelia afkomstig was. Elaine
werd heropgevoed door haar vriendin totdat ze er bijna het loodje bij
legde.
De grote vraag die je als lezer gevangen houdt in Katteoog, is de vraag
naar genoegdoening. Hoe gaat Elaine afrekenen met de spoken uit
het verleden? Zonder een clou to verraden, kan ik zeggen dat Atwood
88 een typische kunstenaarswraak in petto heeft. Want kunst kan vergroten (zie Weldon en Dorrestein), maar ook reduceren. Kwelgeesten kunnen worden teruggebracht door ze door een knikker, een

`koud oog', waar te nemen. Klinkt misschien ingewikkeld, maar in
Atwoods boek valt alles op z'n plaats.
Dat riekt naar geruststelling. Toch is Katteoog een onrustbarend
boek. Dat komt allereerst door de intense wreedheden die Atwood in
koel en droog proza neerzet, wreedheden waarvan de meest schuldeloze het slachtoffer is. Maar vooral komt het omdat de wraakoefening
uitblijft. En dat terwijl de gedachte aan wraak op iedere bladzijde
voelbaar is, sterker en sterker naarmate de genoegdoening langer
achterwege blijft. Geen verlossend `oog om oog, tand om tand'-verhaal dus, maar een roman die in zichzelf een poging tot verzoening is.
Naast Cat's Eye staat in mijn boekenkast The Robber Bride, in gebonden versie met leeslint. Ik kocht het direct bij uitkomen, in ' 99 3 , toen
Margaret Atwood in Amsterdam was. Zij hield een lezing over het
fenomeen van de `damesschurk', dat haar ook in deze roman weer
had geinspireerd. In de Roofbruid beschrijft Atwood volwassen vriendinnen onder elkaar. Alle kwaad personifieert ze in een femme fataleachtig type, Zenia genaamd. Zij weet feilloos hoe ze haar vriendinnen
het beste kan treffen en duikt daartoe als schim uit het verleden op
de meest onverwachte momenten op. Onuitroeibaar, want het is een
vrouw van zes biljoen die iedere moordaanslag overleeft. Daarmee
maakt Atwood er een allegorische geschiedenis van, waarin een
realistische wraakneming niet tot de mogelijkheden behoort. Want
Zenia, zo suggereert de schrijfster in de epiloog, dat zijn wij misschien wel zelf .
Mijn eigen schim uit het verleden duikt op me als het terugzetten van
beide boeken van Atwood een kleine verschuivingsoperatie in mijn
boekenkast tot gevolg heeft. Opeens sta ik met Fear of Flying (1973)
van Erica Jong in mijn handen. De pocket ziet er op de rug ongelezen cr
uit, maar zo gauw ik de omslag zie, weet ik het weer. De half ontblote ,`,
borst achter die opengeritste slaapzak of zoiets... (In Nederlandse 89
vertaling verscheen Fear of Flying onder de aansprekende titel Het ritsucl
loze nummer.) Er is een foto van mij waarop ik dit boek lig te lezen, geop,
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bruind en blond, badend in zonlicht dat door tentdoek gefilterd is. 1k
lach van achter het omslag naar de fotograaf die ik intussen al veertien jaar niet meer heb gezien.
Ik sla het boek open en zie dat ik mijn naam met ballpoint op de eerste
bladzijde heb geschreven en erachter luli-augustus 1979'. Bijna
twintig jaar geleden. Op zoek naar een levensteken van het meisje dat
ik toen was, blader ik er door heen. Plukjes shag, een rekening van
een trattoria in Brescia, een buskaartje? Om tot de ondekking te
komen dat ik ook in die tijd al passages onderstreepte. 0 God, ja. Wat
toen blijkbaar een opzienbarend inzicht was, lets met sperma en
menstruatiebloed, kan ik nu niet meer met goed fatsoen citeren.
Arme jongens, denk ik nu. Allemaal De schaamte voorbij lezen en als de
flood voor eigen pikgericht gedrag. Vijftig bladzijden verderop slaat
het pennetje weer toe: There just didn't seem to be any way to get the best
of both exuberance and stability into your life. Die 'way of life', om zowel
de oneindige mogelijkheden als de veiligheid te omhelzen, had ik in
ieder geval in dat tentje met die fotograaf nog niet gevonden. 1k zap
verder, op zoek naar wat me toen blijkbaar nog meer bezighield, en
vind op bladzijde 115: Once, when I was eighteen or so and thought of
thirty as old age, I had promised to kill myself if I hadn't published my first
book by the age of twenty-five. And here I was already twenty-five! And just
beginning.
Hoe oud was ik toen ik dit boek las? Negentien! Wat een oneindige
tijd had ik voor me liggen, braakliggend terrein van Brescia tot
Amsterdam, en ik liet me verlammen door de gedachte dat ik oud aan
het worden was en nog niks had gepresteerd, lees: nog geen boek had
geschreven. Ik stond aan de vooravond van een studie die me nog
verder zou verlammen, van drama's met mensen van wie ik me moest
ontdoen en met mensen die ik nog zou omknellen tot iedereen er
zuchtend bij neerzeeg, van handschriften ontcijferen en boeken le90 zen, eindeloos veel boeken lezen.
Voor al die tijd voorbij was gesneld, zou ik dat gebruinde meisje in die
tent met terugwerkende kracht wel een stomp willen verkopen.

Waarom las ze ook Erica Jong in plaats van Herman Hesse of V.S.
Naipaul? Omdat ze The Golden Notebook van Dorris Lessing al uit
had, evenals de Ierse meisjes-trilogie van Edna O'Brian, en er verder
geen boeken meer in haar rugzak hadden gepast. Want de sprayblond moest ook mee, en de hoge touwschoenen, en nog ongeveer
dertig zwierige rokken. Bijna ongelovig lees ik wat ze even verderop
heeft onderstreept: I wanted to write about the whole world. I wanted to
write War and Peace – or nothing. No 'lady writer' subjects for me. I was
going to have battles and bullfights and jungle safaris.
Ferme taal van een vrouw die wist waar ze op afstevende, op die wiebelschoenen.
Fear of Flying heb ik nooit uitgelezen. Het einde van de vakantie was
al in zicht en eenmaal thuis bleef het boek eerst een tijdje op de grond
naast het bed liggen, alvorens het in de kast verdween. Naast Tarantella van Annelies Jorna, een andere jeugdliefde, maar dat is weer
een ander verhaal. Meer iets voor 'Growing up: Teenagers'; de Good
Reading Guide voorziet ook in 'Growing up: Young Adults'.
Oek (de Jong - red.) liet nog even op zich wachten in de kast. Evenals
een eigen boek. Dat a la Katteoog van Atwood in zichzelf een poging
tot verzoening moest zijn. Al was het maar met de wetenschap dat het
geen Oorlog en Vrede was geworden.
Which reminds me... Wat is het Engels woord voor verzoening?
Zouden wraakboeken onder die noemer in de Good Reading Guide zijn
opgenomen? Opnieuw raadpleeg ik het register. 'Renaissace Europe...'; 'Rewriting History...'; 'Roman Catholicism (part I and II)...'
Geen `Reconcilation'. Omdat alle schrijven verzoening is? Verzoening met de korte tijd die ons gegeven is, met de kwelgeesten van alledag, het Leven?
2
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Hein Groen

DE STEEN DES AANSTOOTS
Sylvia Plath

Wat ik altijd intrigerend heb gevonden, is dat Ted Hughes zich Sylvia Plath postuum had toegeeigend door op haar graf zijn naam achter de hare to zetten. Een soort
Heathcliff-actie die wel bij het literaire paar paste. In de wind en
sneeuw van haar laatste klim had hij haar hoog opgetild naar zijn
woeste hoogte: Heptonstall in Yorkshire.
Als je het graf gevonden hebt, wacht je een merkwaardige teleurstelling. De plek is verstoken van elke geheimzin, en dat is dodelijk voor
een kerkhof. Het is er zo gewoon dat je het jammer vindt dat je gekomen bent. Het is een begraafplaats zoals je die overal hint vinden.
Zelfs de tekst op de steen en de nadrukkelijke narcis missen daardoor
iedere uitwerking. Ik begreep de teleurstelling die Plath beschrijft in
haar gedicht 'Electra on Azalea Path'. Het graf van haar vader was
hem in haar ogen niet waardig. Hetzelfde geldt voor haar graf. Niet
door de steen, maar door de plaats.
Hoe is het mogelijk dat iemand die als Been ander over de flood heeft
gedicht juist hier terecht moest komen? Van de vier jaar die Plath in
Engeland doorbracht, had ze bijna twee jaar in Devon naast een
schitterend kerkhof gewoond. Met stenen en doden waar ze zich mee
verbonden voelde. 'Van wie ik houd als geschiedenis.' Daar had ze
begraven willen worden. Misschien had men haar graf dan wel met
rust gelaten.
Nu ligt ze ontheemd in een niemandsland van niksigheid. Ik had
eerst op het geheimzinnige kerkhof rond de gitzwarte rulne van
Heptonstall naar haar graf lopen zoeken. Tot iemand me doorverwees naar de nieuwe begraafplaats naast de smakeloze negentiende-eeuwse kerk. Er was weer met Hughes' naam geknoeid, zei de
.
man. 'Some people feel that she should be remembered as a poet in her own 2
right, not as his wife.' Te meer daar ze niet meer bij elkaar waren toen 93
ze zelfmoord pleegde.
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Het is een vrij nieuwe zerk. De oorspronkelijke was herhaaldelijk ge- oti
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schonden en op een dag helemaal verdwenen. De steen kijkt uit op
een armzalig nieuwbouwwijkje. Ms je ervoor staat, merk je aan niets
meer dat je je bovenop het arendsnest bevindt dat Hughes in zijn
bundel Birthday Letters zo krachtig beschrijft. Die sfeer had ik verwacht. Grimmig en weerbarstig, zoals ik Heptonstall bij het beklimmen had ervaren.
Het dorp rijst recht uit het landschap omhoog en is zwart als de hel.
Het is er even huiveringwekkend mistroostig als in Hughes' gedicht
`Stubbing Wharfe', maar daarom niet minder indrukwekkend. De
zwart zwetende, beklemmende treurigheid, 'de hopeloze oude stenen fuik' verheft zich als een onbedoeld monument boven een vallei
vol fabrieksruines en verlaten kerken. 'Het bevuilde nest van de
Industriele Revolutie / Die was gevlogen.' Ongemakkelijke schoonheid, maar niettemin schoonheid .
Birthday Letters vertelt het verhaal van het uitzonderlijke huwelijk van
Hughes en Plath. Van de eerste glimp tot de laatste sprank zijn wij
getuige van de zoektocht naar de vrouw in het graf. Het een na laatste
gedicht is aan hun kinderen gericht en herinnert hen er aan hoe zij
vroeger rond haar graf speelden. 'We rangschikten / Zeeschelpen en
grote dooraderde kiezelstenen / Meegebracht uit Appledore / Alsof
wij haar zelf waren.'
Maar hyena's en bloedhonden vonden de weg en komen nog steeds
in weer en wind naar boven om haar op te graven. Tijten ook / Het
gezicht van haar grafsteen, / Verzwelgen de grafornamenten, / Slokken zelfs de grond op. / Dus laat haar. / Laat haar hun proof zijn.'
`The Dogs Are Eating Your Mother' wil afrekenen met de wereld
van de feministische 'Lit. Grits', met wie Hughes het in de vijfendertig jaar na de flood van zijn vrouw voortdurend aan de stok had.
Zij vreten zich vol met lijken van dole schrijvers om die op hun weerzinwekkende symposia uit te kotsen. En als je probeert een dierbaar
lijk te beschermen verscheuren ze ook jou, schrijft hij. `Ze zullen
94 jullie bij elke hap / Even sappig vinden als haar,' waarschuwt Hughes
zijn kinderen. `Dat is niet jullie moeder maar haar lichaam,' is de eerste zin van het gedicht. In de laatste regels vraagt hij hun liever aan

haar te denken 'Ms met heilige zorg uitgespreid / Op een hoog rooster voor gieren / Om haar terug te brengen naar de zon'. Een beeld
dat past in de mythische metamorfose-opvatting van leven en flood,
waardoor zowel Hughes als Plath gefascineerd waren. Daar sta je
dan, bij die huiverende narcis, die ineens toch een beetje begint te
spreken. Over Sylvia's enige april tussen haar eigen narcissen: duizenden, in haar tuin in Devon.
De pub in Heptonstall is even kleverig en donker als die in het gedicht
`Stubbing Wharfe' waar het jonge paar – Brie jaar getrouwd, zonder
huis, zij zwanger – enig licht in hun toekomst probeerde te zien. Net
terug uit Amerika waar hij niet kon garden, hoopten ze in Engeland
allebei van hun pen te kunnen gaan leven. Ze logeerden bij zijn ouders. Dat was, zoals uit haar brieven en dagboek valt of te leiden, niet
ideaal. Zij tolereerde zijn familie en omgekeerd gold waarschijnlijk
hetzelfde. Van wezenlijke affectie was wederzijds Been sprake.
In die pub probeerde hij hun toekomstige huis uit zijn Guinness
tevoorschijn te toveren. Hij zag de meest fantastische, elizabethaanse
huizen in Yorkshire voor zich: `kleine koninkrijkjes / Die bijna niets
kosten.' Het ideale huis lag vlakbij ommuurd op hen te wachten: Ten
arendsnest boven de kloof van bomen en water.' Terwijl hij zijn
visioenhuis zag, `zag jij alleen maar duister, / Ondoordringbaar duister, het gezicht van de leegte.'
Teleurgesteld en vol heimwee huilde zij om andere klimaten, om
licht en helderheid: de denderende golfslag op de gouden stranden
van New England. Als dat je land van herkomst is, kun je inderdaad
niet verder van huis terechtkomen dan in Heptonstall. Een pionier in
omgekeerde richting noemt Hughes haar. De schittering van Amerika was afgeschud; haar haar was niet meer blond, haar huid niet meer
bruin. Uitgeput en ongelukkig zat ze onder het vaalgele licht van die
lege, koude tapkamer, `terwij1 een zwijgende / Vleugel van je graf cz>"
fli
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over je vloog'.
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Had haar gedicht Wuthering Heights' over hun gezamenlijke pel- LA
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grimage, in het eerste jaar van hun huwelijk, hem doen besluiten haar o'
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in het dorp van zijn ouders te begraven? Hadden haar regels 'IfI pay
the roots of heather / Too close attention, they will invite me /To whiten my
bones among them,' het gedaan? Hughes nam in Birthday Letters een gedicht op met dezelfde titel, over dezelfde pelgrimage. Over haar opwinding, haar aanstekelijke 'transatlantische vervoering'. Alles was
een avontuur: de steile klim naar 'Emily's eigen Eden', de moor die
zich als een wilde bloem opende: de ruine van het huis. Ze had gewandeld in het bewonderde boek dat landschap geworden was.
Jaloers / En ambitieus snoof je het allemaal op. Was je niet / Twee
keer zo eerzuchtig als Emily?' Zij een Emily, hij een Heathcliff, de
vergelijking is vaak gemaakt. Hughes lijkt zich daar in zijn gedicht
van bewust. Wat zou Emily gevonden hebben van 'your huge hope?
Your huge /Mortgage of hope'. De Nederlandse vertaling kan de verwijzing naar zijn naam onmogelijk recht doen. Een vriendin in Amerika noemde Ted Hughes tegenover Sylvia Plath in een brief eens
your Huge'. Vanafhun ontmoeting in Cambridge in 1956 was dat het
woord dat hem voor haar samenvatte: groter dan iedereen, een
Goliath, een God. In de eerste gedichten die ze van hem las, had ze
hem onmiddellijk als haar gelijke herkend: vol duistere krachten
waarmee zij goud zouden smeden. Samen zouden zij met hun werk
de wereld wakker schudden. Zelden zullen geliefden hoger hebben
ingezet. Literatuur werd een leefwijze, alles wat ze deden was doordesemd van wat ze gelezen hadden of zelf gingen schrijven.
Er onstond bij dat huis uit Wuthering Heights dan ook ter plekke een
gedicht. Het kwam even moeiteloos tevoorschijn als een losgekomen
haarlok in haar nek, schrijft Hughes. 'Om geknipt en bewaard te worden in een boek.' Met vertederde verwondering zag hij aan hoe zij
zich thuis voelde in zijn geboortestreek en hoe het landschap ook
haar leek te omarmen. Het heidegras, loortsachtig bewegend, /
Toonde een idiote belangstelling voor je. / En het steen, dat zich
96 uitrekte / Om je hand te kunnen raken, vond je echt / En warm, en
helder, als je voorgangster. / En misschien dat een geest, in een poging / Je woorden te horen, uit de gebroken raamstijlen / Staarde en

verstomde. Of opeens in brand stond / Met het vuur van verdubbelde
afgunst.' Jaloezie omdat zij haar Heathcliff niet had hoeven verzinnen, zoals Emily Brontë?
`Als dromen uitkomen, gebeurt dat ook met nachtmerries,' heeft
Plath eens ergens geschreven. Haar nachtmerrie kwam uit in haar
eigen Eden, het huis in Devon dat zij na Hughes' vertrek als haar
eigendom beschouwde. Het Noodlot zocht hen in de vorm van Assia
Wevill, een `veelbloedige schoonheid', naast wie zij nog meer verbleekte. Gehuld in `vlammend oranje zijde, gouden armbanden, /
Haar erotische mysterieusheid lichtelijk ordinair' kwam ze naar
Devon om het haar van hun twee kinderen te strelen, Sylvia te helpen
bij het wieden in de tuin en haar geliefde te stelen.
En zo ontstonden, na Hughes' vertrek, in alle vroegte, als haar
slaaptabletten waren uitgewerkt en de kinderen nog niet wakker
waren, de gedichten waarin zij aan haar verdriet probeerde te ontstijgen. Verzengende woede, wraaklust, doodsdrift en triomf om een
nieuwe onafhankelijkheid worden afgewisseld met tedere, handenwringende gedichten die aan haar kinderen zijn gericht. De twintigste-eeuwse Medea was opgestaan.
Op de lange, eenzame winteravonden van 1 9 62 las ze, als de kinderen
sliepen, de Griekse tragedies en herkende haar eigen verhaal. Wat
schreef zij daarover in haar dagboek? Hughes heeft een van de laatste
dagboeken naar eigen zeggen vernietigd omdat sommige Bingen
`unspeakable' zijn. Daarom mag er ook niet over geschreven worden.
Toch heeft Sylvia Plath in haar laatste gedicht 'Edge' die grens overschreden. Het lichaam van de dole vrouw `draagt de glimlach van
voleinding, / De schijn van Griekse onontkoombaarheid'. Aan elk
van haar borsten ligt een dood kind. 'In haar lichaam teruggevouwen
zoals een roos / Haar bladeren sluit wanneer de tuin / Verstijft.'

N

Ongeveer een week na het schrijven van dit gedicht doodde Sylvia 97
Plath zichzelf vroeg in de ochtend op i i februari 1963. In plaats van iii
haar kinderen dood aan haar melkloze borsten te leggen, zette zij gla- 0
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zen melk en brood bij hen neer, voor als ze wakker zouden worden.
Hughes schrijft in Birthday Letters dat hij van de tien `verduisterde
jaren' na haar dood, de eerste drie voornamelijk in haar graf doorbracht. Misschien stond hij daaruit op omdat Assia Wevill hem na
zo'n drie jaar een dochter baarde. Maar ook daarmee bleek zij zijn
aandacht niet geheel te kunnen vasthouden. Hughes legde zijn ziel en
zaligheid in het begeleiden en uitgeven van het nagelaten werk van
zijn eerste vrouw.
De laatste die Sylvia Plath levend gezien heeft, was een buurman die
een dokter voor haar wilde bellen toen hij haar in het trappenhuis van
haar Londense huis doodstil aantrof, 'in a strange state'. Dat was niet
nodig, ze had juist 'a wonderful vision', zouden haar laatste woorden
zijn geweest. Zag zij dat zij door haar dood wel eens de rivale van haar
rivale zou kunnen worden?
We zullen het nooit te weten komen. Ook kunnen we de complexe
oorzaken van een zelfmoord nooit helemaal kennen. Wraak en
wanhoop liggen dicht bij elkaar. De dood mag haar in de ogen van
Hughes `vervolmaake hebben, de Griekse tragedie die hun huwelijk
leek te domineren was nog maar ten dele voltooid. Het laatste bedrijf
was voor Assia Wevill die afmaakte wat Sylvia Plath achterwege had
gelaten. In 1969 doodle ze eerst haar tweejarige dochtertje Shura en
vervolgens zichzelf. Precies zoals Sylvia Plath het had gedaan, door
haar hoofd in een gasoven te leggen.
Uit die tragedie probeert Hughes in Birthday Letters op te staan door
er met geen woord over te reppen. De bundel verscheen in het jaar
van zijn dood, 1998. In Engeland hield men de adem in waar hij begraven zou worden nu hij door die bundel voor de tweede keer met
Sylvia Plath literair in het huwelijk leek te zijn getreden. Het werd
Devon.

Voor de Nederlandse dichtregels uit Birthday Letters werd gebruik gemaakt van Verjaardagsbrieven,
de vertaling die Peter Nijmeijer in 1998 voor Meulenhoff maakte. De dichtregels van Sylvia Plath komen
uit Ariel, dat in de vertaling van Anneke Brassinga in 1998 door De Bezige Bij werd herdrukt.

Iedereen zal zich wreken, tenzij hij eerloos of
vol verachting of vol liefde voor de verongelijker
en belediger is.
Wanneer een slachtoffer zich tot de rechterlijke
macht wendt, wil hij wraak als particulier: maar
tevens, als ongeborneerd, zorgzaam lid van de
maatschappij, de wraak van de maatschappij op
iemand die haar niet eert. Zo wordt door de
gerechtelijke straf zowel de particuliere eer als de
maatschappelijke eer hersteld: dat wil
zeggen... straf is wraak.
Friedrich Nietzsche, .111ensaijk al te nienselijk, 1886

11( noem het Christendom een grote vloek,
een enorme en wezenlijke perversie, een groot
wraak-instinct, waarvoor geen middelen te
vilein, te achterbaks, te geniepig en te kleinzielig
zijn – ik noem het een grote onuitwisbare smet
op het mensdom.
Friedrich Nietzsche, De antichrist, 1888
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Annet Planten

FILEREN
`Maar?' vroeg ik.
Vier minuten eerder was ik verliefd geworden, plompverloren verliefd met een steek in de onderbuik die doorkliefde naar de keel en
daar de adem inhield, een plompverlorenheid die bijna zorgelijk was.
Gottegot, nou dat weer. Isa had een slok genomen, haar elleboog in
een bakje pinda's gezet en ik was verliefd geworden op haar elleboog,
een ronde, gladde, lichtbruine elleboog. Het bakje begon te glijden.
`Gaat het?' vroeg de barvrouw. "Ja hoor,' zei ik, terwijl Isa haar arm
probeerde op te tillen. "Ja hoor,' zei Isa en na lang nadenken, `gaat
goed. Moet naar huis.' De elleboog met een paar aanklevende pinda's
zwikte door de lucht en belandde op de toog. Ze keek me onvast aan.
Eerst wil je weten hoe ik aan Isa ben gekomen en tegen welke bar wij
leunden. De bar staat aan het plein hier vlakbij. Op weg naar de
kapper of de bakker kom je langs café De Vreugde, doordeweeks een
rustig etablissement met weinig klanten, op zaterdagavond het binnenste van een stoompuddingvorm in kokend water. Op zaterdagavond perst Latijns-Amerikaanse muziek zich door de open bovenlichten en ziet het er zwart. Dat zag ik een keer in het voorbijgaan.
Daarna viel me op dat er de rest van de week ook zulke muziek werd
gedraaid, maar zachtjes, zodat je erop bedacht moest zijn. Leuke muziek. Maar ik ging van huis naar de bakker en nooit daar naar binnen.
Op de stoep van die bakker scheurde op een dag het hengsel van mijn
tas vol boodschappen. Niemand die zich ooit bemoeit met zulke
ongelukken, zodat het altijd maar afwachten is of de bananen niet
worden overreden terwijl de kaas wordt gered, maar dit keer kwam
een vrouw me te hulp. Rond gezicht, milimeterkrulletje, brede smile:
`graag gedaan.' Een week later wisselden we een glimlach in de rij
voor een halfje bruin, kort daarna 'slag' bij een bijna zomers oploopje
Too rond een straatband. Wij woonden dus in elkaars buurt. Het bandje
trommelde in aanstekelijk ritme, het oploopje wiegde en wiebelde,
wij wiebelden mee. `Lekker, he?"Ja, heerlijk.' Ik bedoelde de buiten-

temperatuur, maar toegegeven, het bandje speelde lekker. Niet
alleen haar gezicht bleek rond to zijn, alles aan haar was een beetje
rond, lang en rond en midden twintig, een paar kettinkjes om, een
vleugje on-Nederlandse kleur.
Ze memoreerde de boodschappen, ik de Bakker, ja, we woonden in de
buurt en na nog wat been en weer wilden we zelfs even op een terrasje zitten, het was zulk mooi weer. Twee vreemden op een terrasje.
Het terrasje van De Vreugde, waar de deuren openstonden vanwege
de voorjaarszon en vriendelijke schetterklanken naar buiten dreven.
Zo kwam ik dus aan Isa, die ergens werkte en iets studeerde, die alles
grappig vond en enorme slokken nam. Ze kwam vaak in De Vreugde,
maar niet op zaterdagavond. Te vol. En omdat ik toch vlakbij woonde
kwam ik toch eens wat drinken? Dat was gezellig, dit was ook gezellig
en toen moest ze weg. Haar opgewekte lange gladde rondheid verdween in een jas en daarna de hoek om. Ik bleef wat zitten mijmeren
over de wegen van het toeval, tot ik opstond en mijzelf in het raam
van De Vreugde weerspiegeld zag: ja. Zeker wel. Even vergeten,
maar zo was het. Dat had Isa gezien. 06k gezien en ik voelde me
ouder dan ooit, wat met het verkeerde vergelijkingsmateriaal niet zo
moeilijk is. Vergeleken met glad en lang ben ik gekreukt en klein.
Ook zonder vergelijking. Ik ben een gekreuktzadige doperwt en daar
zien weinig Isa's perspectief in, hoe grappig ze alles ook vinden.
Gekreuktzadigheid is een recessieve eigenschap, die een slapend
bestaan leidt binnen een familie. Slapend maar altijd aanwezig. Zodra
twee families met zulke slapende eigenschappen fuseren, bestuiven,
paren, is er een kans van een op vier dat een kind als gekreuktzadige
doperwt wordt geboren. Mijn tante (moederlijn) was gekreuktzadig,
mijn grootvader (vaderskant) was het, daarna was iedereen een ronde
erwt en toen kwam ik. Mijn zusjes zijn ook gekreukt, maar om een
andere reden. Onderhuids ben ik even aantrekkelijk en voedzaam als
een knalgroene Engelse doperwt, maar mijn buitenkant laat je liever
liggen, wat al vanaf mijn schooltijd overtuigend gebeurt. Kinderen
lusten Been soort waar de vellen bijhangen en kiezen blind voor glad-

de erwten. 1k had niets te kiezen. Mijn familie die me sussend bezwoer dat ik net zo was als iedereen, alleen een beetje specialer, wat
niet waar was en om van uit je vel te springen, die familie had me een
loer gedraaid.
Na twee dagen had ik weer genoeg moed bijeengeraapt om aan het
eind van de middag bij De Vreugde naar binnen te kijken. Isa las een
krant en wenkte men ze me zag, maar tussen naar binnen kijken en
naar binnen gaan lag bijna de oceaan. Nu of nooit, sprak ik mezelf toe
en stapte over de drempel.
Wat grappig,' zei Isa, lom zitten, wil je wat drinken, hoe gaat het
met je, ik haal wel even.' En terwijl ze langdurig wegbleef ginnegapten uit de speakers twee beurtzangers over Mon amie Ceee-cile. Ik
wilde wel een amie, dacht ik, ik wilde eindelijk wel eens een amie,
eentje met wie ik mijn eiwitrijke binnenste kon delen, eentje die niet
terugschrok van gekreukte vellen; en wie weet had het toeval nu een
handje geholpen. Isa maakte verder ook niet de indruk dat ze van me
schrok, Isa had het erg druk met grote slokken nemen, druk vertellen
over erg veel Bingen die in twee dagen gebeuren, met al haar kettinkjes vasthouden en mij of en toe recht in het gezicht kijken. Ik wist niet
wat me overkwam. Natuurlijk kijkt iemand me wel eens recht in mijn
gezicht, maar onbekenden doen dat toch op een wat schichtige manier. Nu zat ik naast een leuke vrouw die niet schichtig werd maar wel
een beetje aangeschoten van al die slokken. Er overkwam me iets, iets
verrassends.
Een paar dagen later had ik een opperbest humeur waar dat normaal
gesproken nogal neutraal is. Neuriend naar de bakker, fluitend aan
de afwas en ten slotte met een brede smile weer naar binnen bij De
Vreugde. Isa hing tegen de bar.
`Ha Isa,' zei ik, `wat leuk je te zien.'
102 `Hoi,' zei Isa tegen haar glas.
`Hallo,' zei de barvrouw. Er hupte een walsje Tangs de flessen.
`Ik wil graag een witje,' en terwijl ik me boog om Isa's blik te vangen

gleed haar ronde langheid een seconde lang uit. De reflex om haar
arm stevig vast te pakken werd gevolgd door de sensatie van blote
huid, terwijl Isa alweer recht stond en haar schouders ophaalde.
`Nou jar zei ze lichtelijk verbaasd, ze draaide haar hoofd mijn kant op
en groette nog een keer. `Hoi, oh, jij bent het, nou laat maar weer los.
Wat wil je drinken?' De blote huid van haar bovenarm, lee, je hebt al
wat, ga nou toch zitten,' die heel antlers aanvoelde dan mijn eigen
bovenarm, steviger, ontoegankelijker. Haar elleboog, de onderste
bekroning op warm, lichtgetint vlees, een soepel bekleed scharniertje, was een ogenblik het middelpunt van de wereld en toen werd ik
dus verliefd. `Ik zit hier al, ehh, al wren en ik moet naar bed. Naar bed,
zei Duimelot.' Ze giechelde.
`131ijf nog heel even.' Ik probeerde neutraal te koeren en niet ademloos te smeken. `Neem een kopje koffie, dan drink ik intussen mijn
witje, en als je wilt breng ik je wel naar huis.'
Isa verstarde. 'Naar je voordeur.'
Denk jij dat ik niet kan lopen? Dat ik niet... Wat ont-zet-tend grappig! Maar wel aardig hoor, je bent wel aardig.' Ze nam een slok. Er zat
een maar in haar stem. Ik wilde het weten, ik moest het opeens weten,
nu of nooit.
`Ik ben wel aardig. Maar?' vroeg ik.
`Ehh? Oh. Nou ja, je bent...' ze wankelde even, `ik vind je ook wel
oud. Te oud. Maar ook aardig.'
Dat was de druppel.
Een week later had ik een gesprek met een bankadviseur en daarna
belle ik een van mijn zusjes op. Ik legde uit wat ik ging doen en of ik
een tijdje mocht komen logeren. Dat kon. Mijn zusje begreep mij helemaal. Niet lang daarna lag ik precies een nacht klaarwakker te zijn
in een naar niets ruikende lichtroze geschilderde kamer, met mijn
hoofd van hals tot kruin in verband gewikkeld, zo vreselijk opgelucht
dat de narcose niet tot mijn dood had geleid dat de pijn me minder
kon schelen.
De chirurg had mij ook helemaal begrepen. Wij kunnen hier prach-

tig corrigeren,' had ze mij verzekerd. `U bent veertig, u ziet er nu uit
als een gestresste schildpad van zestig en wij corrigeren dat terug naar
veertig. U wordt niet jonger, maar u wordt uw leeftijd. Zal ik u uitleggen wat we van plan zijn?' Ze sloeg de bloederigste details over, trok
hier wat glad, kortte daar wat in, hechtte bijgeknipte vellen decent
naast haarlijnen, suggereerde een kraakbeenimplantaatje in de kin
('We zijn dan toch bezig') en met een week of Brie kalmaan doen kon
ik als herboren weer verder. Wat mij betrof had ze ter plekke mogen
beginnen. Dus zelfs toen de volgende ochtend het verband er of ging
en mijn zusje een opgezwollen paarsrood gezicht kwam athalen, zelfs
toen ik wekenlang ongemakkelijk rechtopzittend moest slapen tot de
losgelegde lappen huid weer stevig aan de spierlaag waren vastgegroeid, zelfs toen elke straal voorjaarszon schrijnde en ik me van oor
tot oor een stuk karton voelde, zelfs toen was ik op een grimmige manier tevreden. Ik had mijn genen een hak gezet. De gekreuktzadige
doperwt had zich laten fileren.
Mijn zusje was het ook met me eens dat ik mijn haar liet afknippen en
in de verf zetten, mijn zusje kon er niet over uit hoe fantastisch ik er
na een paar weken uit ging zien. Ze herkende me nauwelijks meer
terug, zei ze. Mijn andere zusje maakte een afspraak bij de bank.
`Weet je wat nou grappig is,' zei Isa op een dag, 'ik heb eens een
vrouw gekend die vreselijk op jou leek.' Ze rekte zich slaperig uit en
begon haar kettinkjes los to maken. `Sprekend. Die vrouw was geloof
ik verliefd op me, maar daar moest ik toch niet aan denken. Wel
aardig hoor, maar ze had een heel eng gezicht, alsof de vellen erbij
hingen. Die liep daar gewoon mee rond. Zielig he?'
`Ja,' beaamde ik, 'heel erg zielig.'
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Als iedere godheid is vermoord dreigt juist de
eindeloze wraak over de mens te komen.
Affiankelijk van de positie die men op een bepaald moment op het schaakbord van het geweld
inneemt, veroordeelt of verdedigt iedereen de
wraak met dezelfde onstuimigheid.
Het juridisch stelsel neemt de wraakdreiging
weg. Het schaft de wraak niet af: het beperkt haar
op een effectieve manier tot een enkele vergeldingsdaad, waarvan de uitoefening aan een
soeverein en in zijn domein gespecialiseerd
gezag wordt toevertrouwd. De beslissingen van
het juridisch gezag doen zich altijd gelden als
het laatste woord van de wraak.
Rene Girard, God en geweld, 1972

[1955] heeft zich toegelegd op proza- en podzievertalingen uit de Zuid-

Afrikaanse literatuur. Hij vertaalde Olive Schreiners Een plaats in Afrika en romans van Lewis Nkosi, Etienne
van Heerden, A.C. Jordan en Marlene van Niekerk. Met Adriaan van Dis stelde hij een bloemlezing samen
uit de Zuid-Afrikaanse podzie, 0 wye en droewe land. Hein Groen [1945] is publiciste en vertaalster. Zij
schreef De ruimte van Virginia Woolf(Bas Lubberhuizen, 1998) en is bezig met de vertaling van Elegy for
Iris van John Bayley. Frans Hempen is vertaler Engels. Hij vertaalt fictie, essays, speelfilms en boeken over
popmuziek. Rozalie Hirs [1965] is afgestudeerd als chemisch technoloog en studeert compositie bij Louis
Andriessen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze debuteerde in 1998 met de gedichtenbundel Locus (Querido). Antjie Krog [1952] is dichter en journalist. Ze publiceerde acht bundels podzie. Algemeen geldt Lady Anne (1989) als een hoogtepunt binnen de Zuid-Afrikaanse podzie. Krog is met ruim
dertigduizend exemplaren verreweg de best verkopende (Afrikaanstalige) dichter van Zuid-Afrika. In 1992
was ze te gast bij het Rotterdamse 'Poetry International' en in maart van dit jaar trad ze op tijdens de
Utrechtse `Nacht van de Podzie'. Krog werkt als journalist voor de Zuid-Afrikaanse radio. Haar boek over de
Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie, Country ofMy Skull, verschijnt later dit jaar in een
Nederlandse vertaling. Een keuze uit haar werk is onder de titel Om te kan asemhaal verschenen bij uitgeverij Atlas. Josien Laurier [1967] debuteerde in 1993 met Een hemels meisje (Arena) en was redacteur van het
tijdschrift Ciao Bella! In 1994 verscheen Het zal de liefde wel zijn (Arena) en in 1997 Voor ons ligt een dag van
bramenjam (Querido). In 1995 stelde zij de bundel De dead (Arena) samen. Annet Planten is schrijver en illustrator, vanaf Hummer 61 is zij bestuurslid van Lust & Gratie. Esther Polak [epolak@dds.nl] is beeldend
kunstenaar. Werk en informatie over haar kunstenaarschap zijn ter inzage aanwezig bij Stichting Vedute te
Amsterdam. Sonja Pos [1936] studeerde Franse taal- en letterkunde, schreef over Franse literatuur in Literair Paspoort, Het Parool en de Volkskrant, en vertaalde vele Franse romans. Sinds twaalf jaar is zij docent
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`Literair schrijven'. Van haar verscheen de dichtbundel Het efficiente vergeten (AP, 1963), de novelle Een
paar woorden per dag (Contact, 1985), de dichtbundel De eigen tad (Contact, 1988) en de roman Daglicht
(Contact, 1994). Binnenkort voltooit zij een essayistische studie over W.F. Hermans, getiteld Dorbeck is
alles. Op stapel staan een roman, gedichten en literaire brieven. Maria Pruis is auteur van De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk (Nijgh & Van Ditmar, 1999). Zij schrijft over literatuur voor De Groene Amsterdammer. Nicolette Smabers [1948] studeerde Nederlands. Recente publicaties: Willibrord de haas en de dieren van
het Benedenbos (kinderboek, 1995) en Het kroondomein van Pappenheim (kinderboek, 1996). Manon Uphoff
[1962] debuteerde met de verhalenbundel Begeerte (1995), die werd genomineerd voor de Ako Literatuurprijs en de ECI Prijs. In 1997 verscheen haar roman Gemis, in 1998 De fluwelen machine, genomineerd voor
Libris literatuurprijs, en onlangs stelde zij de bloemlezing Familie; Verhalen over het gezinsleven semen.
Heikelien Verrijn Stuart is juriste en journaliste. Zij doet verslag van het Joegoslavie-tribunaal voor het Radio
journaal en schreef onder meer 'Met de mantel over de ogen; Over wreak, vergeving en strafrecht', in:
Grenzen tussen goed en kwaad,1998. Marion Vredeling [1955] studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. In 1997
debuteerde zij met een verhalenbundel Godin van het vuil (vh. Thomas Rap). In maart 1998 werd zij genomineerd voor de Anna Bijns-prijs. Haar toneelstuk Onschuldige verhalen werd eind 1998 opgevoerd. Zij is
gastredacteur van dit Lust & Gratie-nummer.
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UITGEVERIJ VASSALLUCCI

Lisa de Rooy

In de ogen van mijnbroer

Hosni Ezzet, een Egyptische 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 to 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

In het hart van de savanne
In het hart van de savanne is een zinderende roman vol schaamte en
Pauline Melville

passie, over liefdes die eeuwig lijken en tradities en oude waarden kunnen
overstijgen. Centraal staat de multiraciale familie McKinnon, met hun twee
oudste kinderen, Beatrice en Danny. Tot schande van de Schotse stamhouder van de McKinnons worden ze verliefd en lopen weg. De indiaanse
familieleden zitten er niet mee, en wijten het aan de meest recente
zonsverduistering, vanouds geassocieerd met incest in de indiaanse
mythologie. Tot de vader de hulp van zijn aartsvijand inschakelt, de
megalomane pater Napier – met fatale gevolgen. Pauline Melville won in
1997 de prestigieuze Whitbread First Novel Award en bereikte in 1998 de
shortlist van de Orange Prize, de literaire prijs voor het beste vrouwenboek.
ISBN 90 5000 111 4 /f 49,90 / vertaald door Nicolette Hoekmeijer /
verschijnt april 1999
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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, binnenen 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.LITERATUUR In dit nummer van

Lust & Gratie wordt het werk

gepresenteerd van schrijfsters die vorm geven aan de globalisering van
onze tijd. Zij pendelen alien heen en weer tussen twee wereiden, of dat nu
cuiturele of literaire zijn. Zij trachten, in de woorden van Lulu Wang, 'met
de geuren van twee totaal verschillende taien 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.

LUST & GRATIE 60
DUBBEL EN DWARS Lust & Gratie viert haar vijftienjarige bestaan met
een nummer waarin vijftien dubbeltalenten, in woord en beeld, hun werk
presenteren. In dit sprankelende nummer, vol kleur: Chaja Polak, Inge
Poliet, Y. N6, Pam Emmerik, Caroline Kortenhorst, Mirjam Kuitenbrouwer,
H.F. van Steensel, Sabine van den Berg, Maria Barnas, Elma van Haren,

Margret Brugmann, Annet Schaap, Marion Vredeling, Joke van Leeuwen,
Voebe de Gruyter. Aan het einde van deze doorlopende voorstelling een
terugblik op de afgelopen vijftien jaar.
Losse nummers zijn te bestellen door overschnjving 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.
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`Wraakgevoelens en wraakhandelingen - de emen de
daaruit voortvloeiende acties - zijn zo oud als

nsheid.

Van deze twee staat de wraakactie in het slech ste blaadje.
Maar zoals gevoelens van Iiefde niet automatisch vertaala
worden in liefdevol gedrag, hoeven wraakgevoelens niet
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Manon Uphoff
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DE DONAU

2860 kilometer lang
Belangrijkste zijrivieren: aan de rechterzijde – de Iller, de Lech, de Isar, de Inn, de Traun, de
Enns, de Leitha, de Raba, de Drava, de Sava en de Morava; aan de linkerzijde – de
AltmOhl, de Naab, de Regen, de Ilz, de March, de Val, de Tisza, de Temes, de Olt, de Siret
en de Proet. De Donau is de enige rivier in Europa die van noord naar zuid stroomt.
De Donau ontspringt door de vereniging van de stroompjes Brigach en Breg bij Donaueschingen, stroomt door de Zwabische en Beierse hoogvlakte en komt bij Passau Oostenrijk binnen. Hier loopt de rivier tussen het Bohemer Woud en de Oostenrijkse Alpen door en
bereikt de Slowaakse grens bij Bratislava. Dan vormt ze de Slowaaks-Hongaarse grens,
buigt bij Vac scherp naar het zuiden, stroomt door de Hongaarse laagvlakte, dan door het
noordoosten van voormalig Joegoslavie, en bereikt de Servisch-Roemeense grens, waar
zij zich door de ijzeren poort perst en vervolgens de Roemeens-Bulgaarse grens vormt.
Ten slotte loopt de Donau door Roemenie, waar ze een grote, moerassige delta (ongeveer
4000 km2) vormt met als hoofdtakken de Kilie, de Sulina en de St.-George, en uitmondt in
de Zwarte Zee. De breedte bedraagt bij Ulm 70 meter, bij Passau 200, bij Wenen 300, bij
Boedapest 560 en bij Galati 1000 .

DE DONAU
Een handvol water heb ik over die plaatsen gesprenkeld,
opdat ze groen mogen worden als graven. Opdat ze tenslotte
vol licht mogen blijven.'
Ingeborg Bachmann, Undine gaat'. In: Het dertigste jaar

Meer dan een jaar is voorbijgegaan sinds we het plan opvatten een nummer aan de Donau te wijden.
Twee zomers. Daartussen ligt een oorlog. Veel water is inmiddels
door de aderen van deze veelarmige dame gestroomd, alle bruggen
die haar twee oevers op Servisch grondgebied verbonden, zijn kapot
gebombardeerd. Met mensen erop als levend schild. Maar dit verhinderde niet dat de laatste brug op 25 april 1999 tot puin werd geschoten. De vele liters water die daarvan getuige waren, zijn allang weer in
de Zwarte Zee gespoeld; het vergif van de oorlog – olie, kwik en chemische stoffen – met zich meevoerend.
Bijna drieduizend kilometer lang stroomt de Donau van Noord- naar
Zuid-Europa, telkens van naam veranderend, door Germaanse, Romaanse, Finoegrische en Slavische taalgebieden – Donau, Dunaj,
Duna, Dunav, Dunare. Soms is zij de levensader van een land, dan
weer een natuurlijke grens. Voor de een is zij een toevluchtsoord van
meditatie, voor de ander het avontuur van de onmetelijke delta, waarin je nog verdwalen kunt. Zelfs de oude Egyptenaren zouden onder
leiding van Faroa Sesostris een expeditie naar de Donau hebben gemaakt. Schippers hebben eeuwenlang hun vracht vervoerd over de
golven, smokkelaars maakten duchtig gebruik van de rivier, geliefden
in roeibootjes stamelden er hun eerste bekentenis en ongelukkigen
vonden er de verdrinkingsdood. Om de Donau te bedwingen werden
dammen aangelegd, waarover weer burenruzies werden uitgevochten. In de nazitijd werden joden de rivier in geschoten en fungeerde
ze als transportader; Slowaakse joden voeren over de rivier naar de

Zwarte Zee om tenslotte naar Palestina te vluchtten en omgekeerd
repatrieerden Duitsers naar hun vaderland, zoals is te zien in Exodus
over de Donau, een documentaire van Peter Forgdcs.
In dit nummer van Lust & Gratie schrijven elf auteurs over hun Donau.
Ze wonen of woonden vlak bij de rivier: in (Tsjecho-)Slowakije, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Bulgarije, voormalig Joegoslavie of
Roemenie. Voor elk van hen heeft de Donau een andere betekenis,
die in sommige gevallen door de oorlog in Kosovo ruw is verstoord.
`Het gaat nu niet meer alleen over mijn eigen herinneringen,' verwoordt de Joegoslavische schrijfster Sneana Bukal dat gevoel.
Negenennegentig procent is echt.' Bukal woonde vijftien jaar lang
op loopafstand van de rivier. In haar bijdrage 'De verschrikkelijke
Cohono komt eraan' schrijft ze welke plek 'het grote water' in haar
verhalen inneemt. Omdat de crisis in Kosovo begon nog Been week
nadat Bukal de opdracht aannam, maakten haar mooie herinneringen plaats voor de wrede realiteit. Ook de van oorsprong Tsjechoslowaakse schrijfster Jana Beranova ontkomt niet aan de Kosovo-oorlog
in haar schrijversdagboek dat over Jan Palach gaat, de Praagse student die zich als daad tegen de sovjetoverheersing in 1 969 in brand
stak, en over de migratie naar Nederland: `Ik ben goed terechtgekomen. Niet te vergelijken met Kosovo. Toch dringen beelden van
vroeger zich op. Ik herleef ze, kan ze niet kwijtraken.' In de gedichten
van Marietta Boning (Duitsland) en Waltraud Haas (Oostenrijk) en
in het proza van Gyorgyi Dandoy (Hongarije) klinkt daarentegen
nog altijd die andere oorlog door, de Tweede Wereldoorlog. De
Oostenrijkse Ditha Brickwell schrijft in een stijl die net zo vloeiend is
als de Donau, over haar persoonlijke geschiedenis die de onderstroom vormt van een groter geheel. `Als je het woord "rivier" hoort,
waaraan denk je dan?' vraagt ze. Nausicaa Marbe gebruikt de Donau
als setting voor een verhaal waarin het uitheemse van de Donau-delta
6 wordt benadrukt door een man uit Botswana: 'Het zal wel waar zijn
wat ze thuis zeggen, dat wie een nat nest verlaat, altijd langs rivierwegen zal dwalen, nooit in een lijn, maar in kronkels zijn Joel zoekt'.

Om te weten te komen wat de Donau zo `allesomvattend' maakt, stelden we ze twee vragen: Wat betekent de Donau voor jou en je schrijven, en welke schrijvers uit eigen land die de rivier in hun werk gebruiken, bewonder je? De antwoorden varieren van 'de rivier als
wereldganger, woordenstroom, vernietiger van totalitaire wereldmuren' tot 'de Donau is een bruine pad met van die grote wratten'.
Tot de schrijvers die ze bewonderen, behoren de Oostenrijkse Claudio Magris, die een decamarone over de rivier schreef, en de Hongaarse dichter Attila Jozsef, wiens gedicht 'An der Donau' de basis
vormde voor Gyorgyi Dandoys 'Brief aan mijn kinderen'. Deze poeticale uitspraken zijn voor de literaire bijdragen geplaatst. Een apart
artikel is gewijd aan de Duitse Marieluise Fleisser wier door Brecht
bewonderde toneelstuk Pioniers in Ingolstadt zich aan de Donau afspeelt.
Hank Geerts, Clementine van Wijngaarden

Maja Panajotova

Donau

Hoeveel water is voorbij gevloeid
sinds de grote sterke man
een schot kreeg in de nek
en bezweek in de Donau:
de vader van de vader van mijn vader.
Hoeveel miljarden druppels water
heeft de zee verzwolgen
sinds die andere man
de drenkelingen redde:
de vader van mijn vader.
Waar is het water
van de Donau heen gestroomd,
dat op die oude foto
mijn jonge vader
in zijn duizend armen houdt?
De Donau van toen is weggevloeid,
dacht ik en, staande aan de waterkant,
voelde ik voor het eerst mijn zoon
als een gevangen vis onder mijn hart.
De Donau, die kolkt en stroomt,
en glijdt en vecht en dreigt,
en vloeit en vloeit en altijd blijft.
Aileen wij gaan voorbij.

In ons leven zijn er bronnen van mentale rust en stabiliteit zonder dat we die als zodanig herkennen. Vreemd genoeg zien we de waarde ervan pas als ze geen deel meer uitmaken van
ons bestaan, als ze verdwenen of ontnomen zijn uit de ruimte waarin we ons bewegen. Dal
gebeurde ook met de Donau en mij. Jarenlang woonde ik op loopafstand van de rivier. Als ik in
een boot stapte, gleed ik na vijf minuten varen een andere ruimte binnen: een wildernis ver
van de stad, waarin de beslommeringen van het leven van alledag gewichtloos leken. De
Donau was mijn medicijn. Al haar gezichten – de overstroomde, kalme, schone, blauwe, bevroren en wilde Donau – bepaalden mijn leven, waren een metafoor voor mijn levensloop.
Daarom, zonder dat ik me ervan bewust was, vormde de Donau een belangrijke laag in mijn
verhalen.

In de periode dat ik bezig was met het verhaal 'De verschrikkelijke dohono', vielen de bommen op de Donau. lk correspondeerde dagelijks met Vasa Pavkovic, een Joegoslavische
schrijver die in Pancevo aan de Donau woont – een stall, in de buurt van Belgrado, die de
pech had in het bezit to zijn van een olieraffinaderij. Vasa's werk wordt van het begin of aan
gekenmerkt door de aanwezigheid van de Donau, zijn grote thema. Door de realiteit van oorlog en de intense correspondentie met Vasa veranderde de betekenis die Donau voor mij had
definitief. Als poetisch concept, als bron van ontspanning is de Donau nu voor altijd verplaatst
naar het rijk van mijn herinneringen en vervangen door een brandende Donau. Zo heb ik de
Donau nooit eerder gezien. Onvermijdelijk is mijn verleden hierdoor bevrijd van elke vorm van
nostalgie.
Sneana Bukal

Sneiana Bukal

DE VERSCHRIKKELIJKE 60HONO KOMT ERAAN
Er vluchten mensen voor mensen
Wislawa Szimborska

Landschappen en zielen vormen
elkaar, schreef Anica Savic Rebac vlak voor de Tweede Wereldoorlog in Helleense horizonten. Als dat zo is, Anica, verdwijnen zielen dan
ook als landschappen worden uitgewist, verwoesten verwoeste zielen
landschappen en, ten slotte, hoe vormen verwoeste landschappen en
verwoeste zielen elkaar? Vragen. Vragen. 1k ben een groot vraagteken. Een enkel uitroepteken en heel vaak drie puntjes, waar ik een
hekel aan heb.
Het allerergste? Dat waar ik niet over schrijf in brieven aan mijn
vrienden, wat ik niet meld in boodschappen aan mijn kennissen, wat
ik niemand meld in dit pandemonium, in deze treurige herhaling van
het reeds geziene dat ik op een keer heb verlaten en dat zich nu cynisch verdubbeld voordoet, omdat het zowel daar als bier gebeurt.
Dat waarvan ik ben weggegaan, zodat ik zelfs even een diepe zucht
van verlichting kon slaken — pfoeoeoeoe — omringt me weer. De concentrische cirkels worden steeds wijder. Er barsten weer zweren vol
opgehoopte etter open in de wereld. De lichten gaan aan in de grote
zaal, de maskers vallen voor de zoveelste keer en het wordt duidelijk
wie wie is.
Toch blijven de vragen. En om je iets of te vragen moet je denken.
Wel, dat wil ik zeggen, dat is het allerergste: ditmaal vertrek ik niet
per bus van het Plein van de Republiek en ook niet langs de Donau
over de brug in Novi Sad. 1k ga niet per vliegtuig naar de andere kant.
1k vertrek in mijn gedachten. Misschien sta ik al in het niemandsland,
misschien hoor ik al nergens meer bij. Die gedachte boezemt angst
in, daarvan kunnen je handen gaan trillen, daarom kan een mens zijn
schrift dichtslaan, zijn pen neerleggen en aan iets anders beginnen,
het maakt niet uit waaraan, om de tijd te bedotten, om de dag te
doden waar hij toch doorheen moet.

Toch moet je denken. Zelfs als de gedachten in je hoofd zwermen als
woedende bijen in de korf, zelfs als onze stem zonder reden een octaaf omhooggaat wanneer we ons richten tot degenen van wie we
houden, zelfs als het gezoem in je hoofd aan het einde van de dag verandert in een zwarte kluwen van verwarde draden die ieder ergens
beginnen en ergens eindigen, terwijl ik de draden van mijn eigen
leven niet eens meer kan ontwarren. Wie er dan in slaagt in slaap te
komen, werkelijk te slapen, wakker te worden en weer in te slapen –
die speelt.
1k probeer mezelf in slaap te wiegen door terug te denken aan de
Donau. Nacht na nacht tel ik al mijn rivieren op – de Korana, de
Krka, de Sava, de Mlava, de Morava, de N gava en de Morava, en ik
krijg de som, het Grote Water, de Donau. Even verlichten herinneringen als vuurvliegjes het donkey in de kamer en verraden zich met
het vrolijke geluid van meikevers. Even is het lente of zomer. Een
stuk van iets groens, een hand die de vinger richt op iets op de andere
oever, een bocht in de verte, toeters van grote sleepboten, iemand die
terugzwaait, meeuwen, onderstromen, grote grillige zomerse onweersbuien... en onder alles wat de herinnering kan bereiken zweeft
de reusachtige meerval, de keizer van alle Donau-vissen, een archimandriet met zijn grote deinende snor, hij wordt vet in zijn onderwaterpaleis en wacht op gasten om een onderwaterdodenmis voor hen
op te dragen. Boven alles de hemel, blauw, de wolken pluizig, donzig,
uitgerekt, traag. Om twaalf uur luiden de klokken van de kerken op
de rechteroever. De vissers werpen hun netten uit. 1k lig in een roeiboot, het water draagt me langzaam stroomafwaarts, door mijn halfgesloten oogleden is de Donau werkelijk blauw, de tijd is eeuwig,
alles moet nog gebeuren, kalm en zonovergoten onderzoek ik de
wolken en op dat moment denk ik echt helemaal nergens aan.
14 Het zand opepic. Grijs en koud als het nat is, heet, wit waar het
droog is, in de vooravond als alle zwemmers weg zijn, als ook een
vlucht meeuwen het Eiland verlaat, nadat die alles heeft opgevreten

wat de mensen hebben achtergelaten, als de avond en de stilte samen
neerdalen, als er tussen de warmte van mijn lichaam en die van de
bodem geen verschil meer is, terwijl ik lig met gespreide armen,
zodat ik zowel de langzaam wiegende hoge kruinen van de populieren kan omhelzen als de wolken die rustig varen en een enkel vliegtuig dat heel, heel hoog een wit spoor achterlaat en verdwijnt.
Het Pajkie-kanaal, lieve God!, dat alleen zij inzwemmen die de linkeroever als hun broekzak kennen, met gebogen hoofden door een
soort tunnel van groen kreupelhout en vervlochten planten. In het
kanaal is het water warm, ondiep en olijfgroen. Op de bodem ligt fijn
zand, dat lekker aanvoelt aan je voetzolen. Overal in het rond lianen,
planten, bomen, wilde wingerd, wilde bramen, alles verwilderd, alles
met elkaar vergroeid. Veel vogels. Grote en kleine blauwe en witte
reigers staan geconcentreerd to turen boven het water. Het geluid
van iemands roeispaan in de stilte – plons, plons. Vol goud. Schaduwen. Warm. Geuren van onkruid en grassen, de geur van water en
aarde. M en toe rent er een hert door het onderhout en trilt de moerassige bodem. Rustig slaat een ree me vanuit de verte gale, de voorpoten gespreid. Een vogel vliegt op, de ree met de kleur van de achtergrond verdwijnt. Ms je het kanaal uitkomt, een paar kilometer
stroomopwaarts, vaar je opnieuw het Grote Water op, de tijd en de
wereld in. Daar is de andere oever in de verte, daar is de stall: de
Toren', de Kapel, het kerkhof en de golvende lijn van de Bovenstad,
langs de oever de Nikolajev-kerk, het kantoor van de havenmeester,
de rode gondel van restaurant Venecija, de groene lijn van de kale, de
kleurige puntjes van de wandelaars, de zes witte torenflats, de pilaren
van het oude spoorwegstation, hotel Jugoslavija, de dertig verdiepingen van het gebouw van het Centrale Comite... Het is voorbij. De
rest is geschiedenis. Er komt iemand de kamer binnen die zegt: 'So r4
what happened behind the border is true?' Iemand anders antwoordt: 'It
seems to me to be the truth.' En zo wordt mijn verhaal opgegeten door 15
het beeld en geluid van de televisie, zoals de kinderen door de ver- 'A
schrikkelijke ohono. Mika Antic, een dichter uit Novi Sad, die min- c.,Ici
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stens de heeft van zijn leven met de Donau-avonturiers aan de rivier
heeft doorgebracht, heeft mij bekendgemaakt met de verschrikkelijke ohono. En Mika had weer over hem gehoord van zigeunerinnen
die hun kinderen, als ze niet willen slapen, naar bed jagen met ohono: 'De verschrikkelijke ohono komt eraan, die eet kinderen op die
hun ogen open hebben.'
We gingen vanaf het vliegveld SurCin regelrecht naar de Donau.
Johan gooide alleen zijn tas de kamer in, gaf oma Ivka een zoen en
wisselde een paar woorden in het Duits met haar en haastig gingen
we op weg naar de jachthaven. Ivka zwaaide bezorgd naar ons vanachter haar raam waar ze al jaren, gezeten in haar rolstoel, de rozenkrans tussen haar vingers ronddraaide en toekeek hoe de tijd en de
wereld voorbijgingen. De herfstavond viel, over de Donau daalde
een dichte mist neer. Er volgt een verhaal. Dat is van mij, en ik zie
niet in waarom ik het zou delen. Dat klopt niet. Je hebt al je verhalen
altijd gedeeld. Nu ben je bang geworden. Ja, ik ben bang, dat is toch
Been wonder? Ik blijf staan, kijk om me heen en het is duidelijk dat ik
niet ergens antlers ben maar daar waar ik ben en dat het niet een
ander, vorig jaar is, een van ommekeer, maar dat het werkelijk 1999
is. En ik waag het niet de namen to gedenken van de plaatsen waarvan
de lijst gestaag groeit, van dag tot dag, in de nieuwsberichten.
Alles verdicht zich. Alles verbrandt. Wat heb je aan het alfabet, aan
een historiografiek, aan een psalterium, aan kennis uit boeken? Op
school heeft niemand me dit geleerd. Op school stond alles altijd vast:
de letters en de geschiedenis en de geografie en de kennis.
Het geeft niet. Vroeg of laat, nadat de Bingen zijn verveelvoudigd
totdat je ze niet meer kunt volgen en in je opnemen, worden ze moe
van zichzelf, ze verbleken, smelten en verdwijnen. En zo houdt de
wereld al millennia stand. Een troost voor de wanhopigen.
Toen er een bom viel op het Luchtvaarthuis in Zemun, keek ik alleen
16 maar naar dat beeld, en die hoop puin en brokken beton betekende
helemaal niets en herinnerde me ook niet aan de straat waar ik eens
gewoond heb. Precies ertegenover. Ik ken de gezinnen die op num-

mer 3 , 7 en 5 wonen van naam. Ze zeggen dat er in de huizen eromheen geen ruit is gesprongen, want de born die ze hebben geworpen
dringt eerst diep door in de funderingen en dan implodeert alles en
stort binnenwaarts in.
Vlak onder het dak van het Luchtvaarthuis, twintig meter boven het
trottoir, hangt een enorm betonnen neoclassicistisch beeld van Icarus met gespreide vleugels. Ms kind legde ik altijd mijn hoofd in mijn
nek als ik erlangs liep. Ook mijn kinderen hielden van Icarus en ik
moest op weg naar het park het verhaal iedere keer opnieuw vertellen. Zij bouwden dan hele theorieen op: `Misschien is het wel niet
helemaal zo gegaan... Misschien heeft Icarus toch een beetje minder
hoog gevlogen... En misschien heeft hij juist 's nachts gevlogen, dan
hoefde hij zich niets aan to trekken van de zon...' Het Huis is uiteengevallen in stukken en brokken. Wonderlijk genoeg is de muur met
Icarus heel gebleven. En daarom beleven nu niet alleen de kinderen
van Zemun plezier aan hem, maar zien ook de volwassenen hem, misschien voor het eerst, iedere dag. In tijden van grote plagen gaan de
ogen van de mensen open voor tekens en symbolen. Een vriend die
het beleg van Sarajevo heeft overleefd, vertelde me dat hij al die vier
jaren zijn passen heeft geteld en niet links-rechts liep, maar evenoneven. Wanneer hij bij een kruispunt kwam, ging hij linksaf bij een
oneven, rechtsaf bij een even pas.
Het beeld van het ingestorte Luchtvaarthuis bracht me een vergeten
angst terug, een nachtmerrie uit 1 992: de bruggen zullen verdwijnen,
ik zal op de ene oever achterblijven, mijn kinderen op de andere.
Ik heb vele jaren gewoond in het gele huis op de hoek van de Hoofdstraat en de Kastanjestraat, zoals oma Ivka ze noemde. Op de brieven
stond trouwens: Maarschalk Titostraat of Djuro Djakoviestraat, die
was genoemd naar een van de zeven eerste secretarissen van de SKOJ2.
Door de Kastanje- ofte wel de Djakoviestraat was je in een paar minuten bij de kade en de Donau. De rechterkant van de straat was
verdwenen voordat ik geboren was. Die was geruimd door graafmachines, zodat een architect uit Zemun er zes torenflats kon bouwen,

net zes gigantische witte doodskisten, die niet alleen als reuzenvogels
boven de stad hingen, nee, dankzij die Bingen was de zon op het
stadsstrand van het Grote Oorlogseiland dat zich midden in de
Donau uitstrekt, twee uur eerder weg. `Dat komt doordat zijn varier
begrafenisondernemer was,' gniffelde Ivka altijd en ze verklapte me
zonder een spoor van gewetenswroeging alle geheimen uit een tijd
waar ik nets van wist en die niet waren opgeschreven in de boeken
waar ik uit leerde. De kleingeestige wereld van de vroegere periferie
van de monarchie, de chronologie van een provinciestadje dat vegeteert aan de rand van een grotere stad, Belgrado, en de Donau, mijn
Grote Water, zijn opgedoken in Het vliegend hert, in de jaren tachtig,
toen ik als een mesjoche archivaris alles inventariseerde en opschreef
wat ik, zoals zou blijken, in de nabije toekomst zou verlaten en wat
vandaag alleen nog bestaat in mijn museum van verdwenen gebeurtenissen en plaatsen:
0 wat haat ik deze stad hartstochtelijk, de sombere mythologie van haar poorten, haar smerigheid, zo schaamteloos
uitgebraakt op de straten, haar perverse provincialiteit en
haar begraafplaats, die enig is in haar soort vanwege het feit
dat ze als een reuzenvogel boven de stad hangt, en die beslist
op zekere dag midden in het hart van de stad zal neerstorten,
in de Hoofdstraat, voor het Warenhuis en het Stedelijke
theehuis, boven op de schuimtaartjes, de marsepein en de van
tabak en industride cognac doordrenkte Sachertorte; recht in
het gezicht van hen die het gezicht hebben uitgewist van deze
stad, die niet meer bestaat omdat er onder hen die haar hebben gebouwd, opgericht en begrepen meer doden zijn dan
levenden; ik houd alleen van de Donau en van alles watbij de
Donau hoort, want geogra fie gaat voorafaan architectuur...
18 En nog eerder, een decennium ervoor, in een verhaal in De duistere
zijde. Datzelfde verhaal zou vele jaren later, hier in Amsterdam, onder
dezelfde titel weer verschijnen in de roman Eerste sneeuw:

Onbestendigheid. De klimop die tussen de twee ruiten van
haar enige raam groeit kijkt uit op een verlaten binnenplaats. Zij woont in een oud geel hoekhuis, waarvan de ene
Bevel naar de drukke hoofdstraat is gewend en de andere in
eeuwige schaduw en stilte uitkijkt op een gesnoeide bomenrij,
een macadamweg en een rij ingestorte huizen, waarvan
alleen de fantoomachtige, verbleekte muren van de vroegere
woningen zijn blijven staan. Langs de straat, die uitloopt op
een kade, komt de vochtige geur van water opzetten.
De betrekkingen tussen die huizen, straten, mensen en mij verwateren. Wonderlijk genoeg is de Donau – het Grote Water uit mijn
verhalen, uit mijn hoofd – in mijn herinnering samengebald tot de
dichtheid van een atoom, waardoor die nu onvertelbaar wordt, niet
los te maken van de geluiden, de geuren, een bepaald licht, een aanraking met de hand, met de voeten, van de manier waarop mijn huid
zich de rivier herinnert, misschien dieper dan alles wat ik heb ervaren
– hoewel het in werkelijkheid een simpele reis is, niet Langer dan
een kilometer of twintig, van PanCevo via Belgrado en Zemun naar
Batajnica.
Het was bijna nacht. De mist boven het water was nu zo dicht dat je
niets maar dan ook niets zag. Dat is een slechte zaak als je een klein
scheepje bent. Het is ook een slechte zaak als je een groot schip bent,
maar dan heb je een radiostation en een navigator. Ik wist alleen dat
we dit vaartochtje zo snel mogelijk moesten opgeven, dat we zo snel
mogelijk ergens moesten aanleggen. Maar Johan drong aan alsof hij
gek geworden was. Hij was net aangekomen en nu had hij al zin om te
varen. Wat wist hij nu van de Donau-nevels en de sleepboten die
je soms niet kunt ontwijken? Wat wist hij van de stormen die zich
aankondigen doordat de hemel in het westen, achter Babin Zub,
op klaarlichte dag zwart wordt aan de onderkant? Van de Donaustormen, die roeiboten en schepen doen kapseizen als lucifersdoosjes? Wat wist hij van de stromingen, waar hun grillige wegen liepen?

En wie had hem ooit verteld van de keizer van de Donau, van wie alle
Donau-vissers dromen dat ze hem zullen vangen? Hij vond alles gemakkelijk en opwindend en onbekend. Opeens klonk ergens vanuit
de mist niet de sirene van een sleepboot, waar ik voor vreesde, maar
een klarinet en een viool! Alsof ze uit de lucht kwamen vallen. Net als
in Fellini's Amarcord. Ik zette de motor af, we luisterden aandachtig.
Vlak naast ons kwam uit het witte deeg van de mist de boeg van een
punter te voorschijn en langzamerhand ook de punter zelf. Op de
voorsteven zat de eigenaar van De twee blanke billen, een kroeg aan
de Donau, een paar kilometer stroomopwaarts. Hij bracht zijn zigeuners voor die nacht naar hun werkplek. We voeren vlak langs hen
heen, er werd een plastic kan met witte wijn uit Smederevo van de ene
boot naar de andere doorgegeven. De zigeuners speelden Droevi g
is de zondag, al bloeit bier nu de roos, hull niet min liefste, want alles is
vruchteloos... Johan was net aangekomen uit een andere wereld, uit het
noorden, uit de Lage Landen, hij look in deze wereld als in een film,
in een onwerkelijke scene. Het was me duidelijk dat ik hem nu nooit
meer naar de oever kreeg en dat de duivel deze nacht de kaars zou
houden.
Waarom herinnerde ik me nu juist dit? Misschien omdat ik die personages uit De twee blanke billen een paar jaar later, in 1 993 , nog een
keer ben tegengekomen, op de kade, tegenover restaurant Venecija.
Die nacht met Johan, in 1989, werd er wijn uitgeschonken over dronken zigeuners; zigeunerinnen lieten de munten op hun borsten en
buiken rinkelen en staken verleidelijk hun tong uit, er werden marken, dinars en guldens op voorhoofden geplakt, er blonken gouden
tanden in opengesperde monden, er sprongen knopen van hemden
op dikke buiken; ze waren de wereld aan het veroveren, plotsklaps,
een Blitzkrieg in alle windstreken, iemand sloeg met zijn voorhoofd
tegen een glas om dat te voeren, een ander sloeg met zijn hand een
20 glas kapot. Glasscherven en bloed spatten in het rond. De wijn vloeide rijkelijk. Boven de Donau werd de mist langzaam dunner, maar
daar ging alles onder in dikke tabaksrook. Er werden vette steuren

opgediend. Er werd op ruggen geklopt, broederlijk omhelsd en er
werden hete tranen gestort. En er werd veel gezongen, luid en schor,
met ogen rood van het vette eten, de hartstocht en een teveel aan
wijn, tot vlak voor zonsopgang, over hertogen en een land dat niet
meer klein zou zijn en bloemen die trilden op kolbakken... In 1993,
midden op de Donau, controleerde de Donau-roos 3 het rivierverkeer
en bestal de buitenlandse kapiteins van de Donau-vaart. Op de kade
een stalletje van de Donau-roos. De personages uit die nacht in 1989
deelden speldjes uit aan het yolk en hielden lange toespraken op een
podium, versierd met rode rozen, gouden adelaars en driekleuren. Er
werd gepofte mars gegeten, heet en zout. Iemand gaf een duff of een
mus een schop. Het terras van restaurant Venecija was vol. Barbecues
stonden te dampen op pas aangelegde vlotten langs de kade, in het
water. De mensen praatten veel, ze praatten en praatten maar. leder
had zijn mening over de zwarte gaten in het heelal, zonder dat iemand daarbij wonderlijk genoeg het zwarte gat voor hun eigen neus
opmerkte, daar op de kade en aan de Donau, waar ik die ene dronken
nacht al dodelijk van was geschrokken. Toen was het me gelukt bij de
dageraad weg te sluipen en de dronken Johan, die woorden van een
lied mompelde die hem niets zeiden, naar een roeiboot te slepen;
dankzij Ivka, de goede ziel van Zemun, die de hele nacht bij het raam
had doorgebracht, goede woorden fluisterend tegen haar rozenkrans.
In 1 993 heb ik drie weken in Zemun doorgebracht. Ik was teruggegaan om nog eens na te denken, iets na te gaan. Ik wandelde de eerste
ochtend meteen naar de kade. Ik kon mijn ogen niet geloven. Uit een
luidspreker schalde muziek vanaf het Grote Oorlogseiland en het
stadsstrand. Ik dacht: er zijn zo veel mensen, straks zinkt het eiland
nog. Uit het bos steeg damp op van barbecues; de veerboot en het
bootje konden al die mensen nauwelijks overzetten. Er werd snoekbaars gebakken en mais gekookt. In de haven lagen meer jachten dan
bootjes. Ze zeiden me dat die waren gestolen ten tijde van de oorlog
in Dubrovnik en ibenik. De mensen werden naar hun bootjes ver-

voerd door een jongeman met Popeye-bicepsen en een ketting, dik
genoeg om een fiets mee vast te zetten. Iedereen had onwaarschijnlijk dikke pakken bankbiljetten in zijn hand. Zelfs in mijn portiek, in
de hoeken, lag verkreukeld, weggegooid geld dat van uur tot uur
minder waard werd. Op Ivka's begrafenis was niemand. Al haar
vrienden waren al vele jaren vOOr haar gegaan. Johan zat in Amsterdam, of misschien reisde hij ergens over de wereld op zoek naar het
ware leven en exotische plaatsen. Figuren die die nacht uit ondergrondse gangen waren opgedoken, wandelden nu kalm door de stall.
Heel Boven-Zemun, Cukovac, is gebouwd op Hongaarse ondergrondse gangen. Misschien hadden ze daar, in die duisternis, jarenlang gewacht tot hun tijd kwam. Het was zomer 199 3 , ik was van
Amsterdam naar Belgrado gereisd om mijn besluit nog eens te overwegen. Ik ging eerder terug dan gepland. Aileen heel vroeg in de
morgen voer ik op de Donau. Ms er behalve de vissers nog niemand
was. Op een ochtend zat ik in een baai op de andere oever, in de stilte.
Ik at bramen, haalde diep adem en begreep dat ik voor de tweede keer
wegging. Van die zwarte bramen waren mijn vingers nog een week na
mijn terugkeer in Amsterdam paarsrood.
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Ik ben een kind en ik leer de wereld kennen, die slechts een enorme
witte vlek is waarin ik namen begin te tekenen. 'De Donau ontspringt
aan de voet van het Zwarte Woud en mondt uit in de Zwarte Zee,'
spellen mijn lippen een van de eerste aardrijkskundelessen. Een
zwart woud waar een rivier ontspringt die naar een zwarte zee gaat!
Als ik de namen van de dorpen die ik ken, niet meetel omdat ik daar
iedere vakantie heen ga (Per's'aves, Pe ga-ves, Fladderdorp4, het dorp
dat vliegt en met school, kerkhof, rode kerktoren en al is neergestreken op de top van een heuvel; Brzohode, zij die lopen, die lopen
snel, want zij zijn als eersten aangekomen op Kosovo Polje toen tsaar
Lazar opriep tot de strijd), begon mijn atlas met het Zwarte Woud,
2 de Donau en de Zwarte Zee. Het Schwarzwald en de Zwarte Zee bleven machtig, maar onwerkelijk en ver weg. De Donau kwam stukje
bij beetje aan de oppervlakte. Eerst uit moeders verhalen. Mama-

Dubravica, het dorp aan de Donau waar opa Milutin priester was en
waar zij juist voordat ze van parochie veranderden, vlak voor de
verhuizing, geboren werd. En even verderop, bij Smederevo, waar de
Donau het breedst is, zwommen jongens op de dag dat ze hun diploma hadden gehaald. Zo is de broer van opa Milutin verdronken, heel,
heel lang geleden, voor de Tweede Wereldoorlog. Toch wist ik als
kind al alles over die verdrinking: hoe hij al flood was en werd meegedragen door de stromingen van de Donau, terwijl in het dorp
Brzohode, in zijn geboortehuis, kuikens werden geplukt, soepen gekookt, taarten gebakken, wijn uit het vat in glazen bokalen werd overgegoten, tafelkleden werden uitgespreid over tafels in de binnenhof,
zigeuners hun violen stemden, de eerste gasten al aankwamen en de
fles rode wijn, die net uit de kelder was gehaald en neergezet op het
witte kanten tafellaken na achttien jaar te zijn bewaard voor een
mooie dag, in talloze stukjes uiteenspatte.
Vanwege de zwarte wouden, vanwege de zwarte zee, vanwege de
nooit geziene Miroljub, de drenkeling uit mijn kinderlijke nachtmerries, vanwege de koster Zivojin, die me in de vooravond, op de bank
in het kerkportaal, vertelde over de meerval, de keizer van de Donau,
die graag kinderen, meisjes en jongemannen liet verdrinken, dus...
was ik altijd voorzichtig met de Donau. Ik had nooit haast om te gaan
zwemmen, net zomin als de vissers die hun hele leven aan de Donau
doorbrengen en er nooit in baden, ik ging alleen zwemmen als je van
de hitte niet kon ademhalen. Maar zelfs dan niet graag, vlak naast de
boot, aan de kant van het trappetje. En iedere keer als ik ging zwemmen, wist ik dat onder mij, in het ondoorzichtige, bruinige water, tussen wortels en planten ergens bij de bodem, de keizer van de Donau
zweefde en eeuwig wachtte op onderwatergasten.
Bijna elke winter bevriest de Donau. In de lente barst en kruit het ijs,
je hoort dagenlang in de stall het geluid van ijsschotsen die tegen
elkaar botsen. Een paar keer was het ijs zo dik dat je per auto of te voet
naar de overkant kon. Begin jaren negentig werd de laagste nachttemperatuur van de eeuw gemeten. De bevroren Donau hield een

hele vlucht meeuwen gevangen, die daar altijd neerstreek om er to
rusten. Twee dagen lang weerklonken in de stad de kreten van de
stervende meeuwen. Daarover gaat het verhaal `Mitridates'. Mitridates is de naam voor een tegengif in de geneeskunde, naar de Pontische koning Mitridates die een tegengif wist tegen ieder bestaand
vergif. Het verhaal is in feite heel simpel. Hoe een dichter een ijskoud
hart had, zodat omwille van hem een vlucht meeuwen is gestorven in
het ijs van de Donau. Of nog simpeler, hoe iemand in wie ik vertrouwen had in staat was tot verraad. En zo is dat verhaal mijn antwoord,
mijn tegengif, dat me van het vergif van het verraad heeft genezen.
En de eigenaar van het verraad, die zelf ook graag over de kade wandelde en die ik altijd al in de verte zag aankomen, heeft mij voor altijd
de stad nagelaten die in zijn gedichten zin, orde en schoonheid bezit.
De Nikolajev-kerk: `Kalm, als een vonkje voordat het uitdooft.'
Maar dat is allemaal niet belangrijk meer, want het is voorbij. Het
bestaat dus niet meer, behalve zo, op papier. Of alleen in mijn hoofd.
Maar dat is met wat mij verwart. Naar de duivel met het verleden.
Het verwart me dat het verleden is samengevallen met het heden en
dat er geen verschil meer is. Ook het heden is niet van belang, het
gebeurt gewoon en wij nemen aan dat gebeuren deel als zwemmers of
boten wanneer die worden gegrepen door de stroom die in de buurt
van het eiland Mosko opeens op een heel andere plaats kan opduiken.
Is schrijven een medicijn, een bittere pil, een bitter kruid?
Een oude vriend heeft me op zekere dag een paar jaar geleden gevraagd: 'Maar waarom denk jij dat Zin bestaat, Sneiana?' Ik ben nog
steeds in de war, ik heb er geen antwoord op en ben altijd een beetje
jaloers dat ik zelf nooit op die vraag ben gekomen en dat ik me dat zelf
nooit heb afgevraagd.
A propos, de vissers in hun punters werpen hun netten midden in de
Donau uit. Hengelaars zitten allemaal op een kluitje bij de plek die
24 Govnar5 wordt genoemd, waar de hoofdbuis van het stedelijke riool
in de rivier uitkomt. Als ik langs ze vaar, kijk ik hen eens goed aan,
voor het geval dat ze zich op de Vismarkt vertonen.

Ms ik de vissers passeer, zwaai ik naar hen. Zij zwaaien terug. Ms ze
`h000j' roepen, weer ik dat de vangst goed is.
De galerie was tot na de Tweede Wereldoorlog het havenkantoor
van de riviervaart. En daarvoor, ten tijde van Oostenrijk-Hongarije,
een quarantaineplaats waar mensen en vee moesten verblijven voordat ze Hongarije binnengingen. Vlak achter Zemun en de quarantaineplaats-havenkantoor-galerie ligt Beianija, de met struikgewas en
een enkele boom begroeide heuvels waarover men illegaal naar deze
of gene kant vluchtte. In Beianija bevindt zich het ziekenhuis waar
Notities uit de maand etanim zijn geschreven.
Aan de overkant van de Donau, vanaf Zemun en verder naar het
noorden, wonen 'die van de overkant'. De Donau is de natuurlijke
grens. In het verleden zijn minstens twee patriarchen met hun hele
Servische stam de rivier overgestoken, op de vlucht, bepakt en bezakt, met kippen en vee. In de negentiende eeuw stak Vuk vaak de
Donau over. Vuk KaradiiC. Vuk, met bottuberculose, een houten
been en een bepaalde droom in zijn hoofd. Hij droeg zijn kennis her
en der nit, alsof het bestaan van het heelal ervan afhing.
Voor wie?
Begin jaren negentig zei iemand, trots wijzend op een pasgeboren
meisje dat met de oogjes dicht in de kinderwagen lag, dat ze haar een
`goede, oude, Servische naam' hadden gegeven, Mina. Het speet me
bijna voor hem dat ik hem moest zeggen dat Mina een koosnaam is,
afgeleid van de Duitse naam Wilhelmina; zo heette de vroeg gestorven dochter van Vuk, van wie alleen de naam en het poesiealbum is
overgebleven. Om Mina stierf de jonge Branko Radi6eviC, een dichter 'van de overkant', uit Karlovci, van verdriet en tuberculose, die in
de herfst, vlak voor zijn flood, schreef: 'Het blad wordt geel en valt
crorl
reeds van de bomen; het groene zie ik niet meer komen.' En een liedje dat mama altijd tong: hoe een klein vissertje midden op de Donau 25
in zijn sloep in slaap viel. En in zijn droom wierp hij zijn hengel uit en
ving een vis en stak die aan een twijgje en bakte hem en net zou hij die

naar zijn mond brengen, hij had de geur al in zijn neus, toen `er een
windvlaagje kwam, de sloep begon te schommelen, en weg was die
mooie droom'. De droom van die kleine visserman heeft vreemde
reizen gemaakt en is terechtgekomen in een boek in het Nederlands,
als een visser die zijn hengel uitwierp in de duinen. Ik keek er verwonderd naar, zoals ik altijd verbaasd toekijk hoe de lijn van woorden op
het scherm voor mij groeit; in mijn oren had ik mijn moeders stem,
helder en kinderlijk, en niet alleen haar stem, ook de enigszins vertrokken mond en de wijdopen ogen, en de blauwige aderen in haar
hals en haar lach aan het eind van alles.
Ja, zo reizen gedachten, net als rivieren. Rustig langs de oevers. Nog
rustiger in verborgen kanalen. Kolkend midden in de stroom. Vol
grillige stromingen. Ondoorzichtig, troebel, maar onder een zekere
hoek, door het spel van de optiek der herinneringen, veranderd in het
azuur van een heldere dag. En daaronder zweeft de grote keizer van
de Donau, de dikke meerval met zijn lange snor, eeuwig als het water,
en wacht.
De verschrikkelijke &hono komt eraan, die eet kinderen op die hun
ogen open hebben.
Waarschijnlijk geloofde ik ook in 1 99 7 nog dat plaatsen waar dromen
vandaan vluchten blijven bestaan. Anders had ik Het Grote Oorlogs.
ve
eiland niet kunnen schri jn.
Vertakkingen en kanalen. De hoofdstroom, de rivier, een halve kilometer breed. Op de rechteroever de stad. Op de linker kanalen, wildernis, rust, stilte. En graafmachines, die langzaam de oever naderen.
Daarachter het psychiatrische ziekenhuis. In het midden het Grote
Oorlogseiland, waar de jongen met de theodoliet uit het gelijknamige verhaal de top van de Nikolajev-kerk, het dak van het psychiatrische ziekenhuis en het onlangs gebombardeerde torengebouw van
het Centrale Comite gebruikt om zichzelf in de ruimte te positione2 6 ren voordat hij voor altijd weggaat.
Een veerpont zet balers en reizigers die geen roeiboot hebben, over
naar het Grote Oorlogseiland. Op die andere oever kun je of per

roeiboot komen, of via een hele lange omweg over de brug in Paneevo. Vanuit PanCevo stuurt een goede vriend of en toe ongaarne zijn
sombere apocalyptische e-mailboodschappen.
Er worden branden gesticht. De Donau stroomt zonder schepen. Zij
brengt de reigers uit de delta zwart goud. De wouden zijn zwart. De
Donau stroomt, de lege havenkantoren staan maar to staan en vliegen
in de lucht. En in het zuiden pakken mensen wat spullen bij elkaar en
verdwijnen voor altijd of vertrekken. Voor mij opent zich, 'o wonder!
anathema!' daar waar een witte vlek was, een enorme zwarte zee.

NOTEN

1. Een overblijfsel van het fort dat hier ten tijde
van Oostenrijk-Hongarije werd gebouwd op het
oostelijkse punt van de Donau-monarchie.
2. SKOJ – Savez Komunisticke Omladine
Jugoslavije – Unie van de communistische
jeugd van Joegoslavie (noot van de vertaalster).
3. Radicale aanhangers van Se§elj hieven
illegale tol van buitenlandse schepen die de
Donau afvoeren. De roos is overigens het symbool van Milo g evic' partij.
4. le-prsa-ti = fladderen; brzo hodati = snel
lopen (noot van de vertaalster).
5. govno = poep (noot van de vertaalster).

Vertaling: Reina Dokter

De Donau is een weg. De andere oever. Een niet-aflatende herinnering aan het sacramentale
van de overkant. Daar is de eeuwigheid, de dood, de zaligheid, de ander. Maar ook het niets,
de leegte, de volkomen vrijheid.
De Donau is een mythologische rivier waarin ik mezeif zal tegenkomen. Daar houden dubbel-

zinnigheid, polariteit en tegenstelling op te bestaan. Hier zijn we in de stroom, in de tijd, in d,
voortdurende aanwezigheid. Hier zijn we ertoe veroordeeld de zin te zoeken. Daar zijn w
alien.
Dana Podrack

Dana Podrackd

Een man en een vrouw in een sloep,
boven de poorten van de Donau.
Met haar pink
wist ze de dromen uit zijn ogen,
onder de spitsen van de cirkelronde borsten,
haar omtrekken — een landschap met in het midden een wed;
met zijn handen streelt hij haar als een bedje
met een nest, uitgehouwen in zijn hoofd.
De herinnering waarin ze overnachten
schept gaandeweg vervreemding
to midden van de wereld, van de demonen,
die we ook moeten leren kennen.

Zijn rug mijn bed,
zijn yacht mijn golf,
zijn vuur de as van de twin, er zingt
een stem en uit het lied
treedt een vrouw met gebruinde borsten,
met haar voetzolen tekent ze de weg
tot aan de rivier, in haar hand
een plastic fles. Mak loopt ze
de stroom in, laat zich bedekken
als Katarina Hudikova.,1
die voor eeuwig is heengegaan.
Slechts haar ziel stijgt soms naar het oppervlak.
Een beeld,
schreeuwend om een gebalde vuist.
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De beeltenis, meegevoerd in het net van het licht, gebroken
onder water als het meisje,
verkracht langs de weg,
in legergras.
Ze ligt in elkaar gedoken, niet tot
opstaan of dromen in staat,
wachtend op de terugkeer van de schaamte.
Die zal helen haar mond, kleren en wond onderaan de romp.
Ms ze mij ziet komen,
denkt ze dat ik de schaamte ben.

NOOT
1.

Katarina Huclàkovd is een personage uit een

roman van de Slowaakse schniver J.C. Hronsky (1896-1960) en voor Podrackd een symbool van de volharding van de Slowaakse liefde Toen de echtgenoot van Huddkova twee
Saar lang weigerde met haar to communiceren,
verdronk ze zich. Voor haar gold: de liefde blijft
eeuwig bestaan, maar de pijn wordt mettertijd
minder.
Vertaling uit het Slowaaks: Hank Geerts

De Donau vormt een wereld van beelden in mijn hoofd. Elk jaargetijde brengt ze een nieuw
raadsel dat zich vastzet in mijn bewustzijn. Daar zit het een poosje totdat het opduikt – in herinneringen, verhalen en essays.
Mijn eerste beeld van de Donau is de grote ijszee van 1947. lk ben nog erg klein en sta voor
een woestijn van roerloze schotsen. Nu ik die vaste rivier weer voor me zie, als de chaos van
Arctica, ontwaakt in mij de heimwee naar de Noordpool. Dan hoor ik schippersliederen uit
Wachau. Mijn geheugen staat op scherp; ik denk de Donau stroomafwaarts, tot in Roemenie.
Ze wijst naar Azle, naar bonte verten, naar waar de sprookjes ontstaan.
Op mijn twaalfde houd ik zielsveel van Richard Leeuwenhart, de gevangen ridder van DOrnstein, een stadje aan de Donau, niet ver van Wenen.
Op mijn veertiende gluur ik in de beemden bij Tulln onverholen naar de naakte mannen op het
zand van de Donau-oever.
Later zijn het de tekeningen van gotische huizen, kerken en wijnhellingen langs de Donau,

zoals afgebeeld in het

Lexikon der Schiinheit, die zich in mijn hoofd vastzetten. En de kroe-

gentochten.
Als ik over de Donau schrijf, wacht er iemand in de eierstok van mijn rijpende roman. lemand
die terugkeert naar Tulin, waar aan de oevers van de Donau nog ongeboren allerlei poetische
biografieen liggen.
Van alle schrijvers die over de Donau schrijven, bewonder ik Claudio Magris het meest, maar
meer als mens, omdat je met hem zo goed kunt praten in het Literatuurhuis van Berlijn.
Gerhard ROhm heeft een prachtig gedicht aan de Donau gewijd, een van zijn zelfmoordgedichten:

'Heft brauch i kan Schaal, heit deckt mi die Donau zua.'

En ik heb respect voor

Helmut Eisendle, die pas over de Donau zal schrijven als het echt vrede is op de Balkan en hij
eindelijk samen met zijn zoon aan de grote tocht kan beginnen, de Donau af.

Ditha Brickwell

Ditha Brickwell

DONAUSTROOM EN ANDERE RIVIEREN
Alles stroomt. Nooit stap je in dezelfde rivier.
`Dat klopt niet,' zegt de vriend, `je zou ook kunnen denken dat de
rivier stil staat.'
`Maar het is toch juist het karakter van een rivier dat zij stroomt – wat
zouden we anders aan een rivier hebben?'
`Dat we er rustig naar kunnen kijken: een stil bewogen vlakte.'
`Ah! Je geeft het dus toe: beweging, de vooruitgang van de geschiedenis.
Ten kleine onderstroom wil ik wel toelaten. Maar dat die onderstroom de waterdeeltjes in beweging zet is volslagen onbelangrijk
voor het karakter van een rivier – ze blijft op een en dezelfde plaats
precies wat ze is: bewogen water. Zoals een steen uit een hoop razende moleculen en tierende elektronen bestaat – wat zeg je? De steen
staat stil. Nou, dan zeg ik: alles stroomt weg, maar de rivier blijft.'
Ja. De rivier is de enige kalme, niet bewegende oppervlakte in een
stad, aan water konden de vroede vaderen niets verbouwen. Behalve
dan dat de inwoners van Wenen de Wien overdekt hebben (in het
stadspark komt ze versluierd en vervuild eventjes aan het licht). En
dat de burgers van Valencia uit woede over het feit dat de Turia buiten haar oevers trail en tweehonderd mensen liet verzuipen, hun
rivier in grote bogen om de stad heen leidden; in het rivierbed groeit
nu een park.
De lerares zegt: waaraan denk je als je het woord `rivier' hoort?
Mijn oudste vriendin kent alle zijrivieren van de Oder in Silezie uit
haar hoofd, hoewel ze al 87 is; hoewel ze sinds 1942 niet meer in Silezie is geweest; hoewel ze op wonderbaarlijke wijze overleefde – haar
overlevingscarriere: ondergedoken, op de vlucht, in het kamp, in het
werkkamp. In het vernietigingskamp en opnieuw in het werkkamp.
36 Auschwitz-Birkenau. Bergen-Belsen. Salzwedel. Einde.
Aan het eind van de oorlog, op de dag van de bevrijding in Salzwedel.
Einde. Maar de strenge lerares zit nog altijd in haar hoofd.

Oppa – Zina – Hotzenplotz – Glaatzer Nei& – Ohle – Lohe –
Weifiritz – Katzbach – Bober – Lausitzer Neifie; Ostrawitza – Olsa –
Ruda – Birafka – Chlodnitz / Malapane / Stober / Weide / Bartsch –
Aan de oever van de Nitra zaten we, aan de voet van de Tribec, achter
de kleine Karpaten... mijn beide ooms, mijn nichtjes en ik. Niemand
sprak Duits. Mijn nichtjes uit Brno niet (vreemde talen leren had de
oprichting van het Moravische socialisme verhinderd) – en mijn
ooms niet meer... ze waren al veel te dronken om zich nog het idioom
uit hun kinderjaren in Opper–Oostenrijk te herinneren – ja, mijn
Tsjechische ooms zijn in Opper–Oostenrijk geboren, in het land van
de graanschuren, aan de brede rivier de Enns; midden in het boerenparadijs; de eerste en de enige buitenlandse minderheid met een
vreemde taal, die in die tijd geimmigreerd was en – Boheemse koppen
– vreemd was. De Kucera–familie en mijn familie in de tijd voor de
eerste grote oorlog.
De Emms stroomt in de Donau en de Nitra stroomt in de Donau, en
zo komen mijn beelden van Opper–Oostenrijk en Moravie weer
samen – in Slowakije, waar de vrouw van mijn oom een oom had,
want mijn familie is weer teruggekomen, mijn grootvader kon de spot
van zijn buren niet meer verdragen. Aileen mijn moeder is achtergebleven, ze heeft zich aan het grote Wenen vastgeklampt, zoals zoveel
mensen uit Moravie. Maar hier spreekt geen mens Duits, aan de
oever van de Nitra, in de schaduwen van de nacht, in het licht van het
vuur waar boven een spies draait – alleen de oude man kijkt mij met
zijn kleine ogen aan: Bibe, paella, scientia linguae latinae habeas, linguam
latinam parlemus! Hoe kan het dat die oude man Latijn spreekt? Gesneden en gedraaid, zo komen de woorden stuk voor stuk uit zijn
tandenloze mond, tussen de baardstoppels, in het zwakke, rode
schijnsel van zijn gezicht – omdat de leraar Latijn alle Latijnse
woorden stuk voor stuk er–in ge–sla–gen heeft, met–een–Spaansrietje–verdom–de–Slowaak. Tjak. (Het was een Hongaars gymnasium – en hij, de jongste, moest priester worden.)
De leraar vraagt: als je het woord `rivier' hoort, waaraan denk je dan?
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Aan de Donarbron zit de Donau, zit de Rijn, in de Belvedere–tuin
hangen de riviergoden een beetje rond, in het slotpark van SchOnbrunn en op de Piazza Navona lanterfanteren ze in wit marmer: strakgespannen huid over spieren en aderen, ze liggen er ontspannen bij,
witte mannen met opgeblazen ledematen en diepe kerven tussen hun
dij en.
Als kind wilde ik in de schaduwen kijken, maar het was niet eenvoudig om er onopgemerkt door de gepensioneerden op hun bank dicht
genoeg bij te komen en op de stenen rand te klauteren, van een 'kindje–pas–toch–op–dat–je–niet-in–het–water–vale tot `hee–dat–magniet–kom–daar–onmiddellijk–vanaf–stomme–nietsnut' klonken de
slagbomen van stemmen, die meteen met scherpe, onzichtbare touwen een kooi trokken, de stilte was gevlogen. Maar of en toe, op ongebruikelijke tijdstippen, als de vrouwen thuis aardappelen aan het
schillen waren voor het avondeten, of bij de kruidenier in de rij stonden (achteraan aansluiten!), kon ik ze beter bekijken, die witte lijven
van de riviergoden, hoe behaaglijk lag daar eentje op de rotsen, zijn
arm op de bronvaas geleund, zijn teen zo gestrekt dat hij de kleine,
witte voet van de nymfraakte die met haar gekapte hoofd onderdanig
gebogen naar hem opkeek. Tussen de dijen was niets te zien, ze hadden de holte met stenen bladeren bedekt.
Hoe anders waren de mannen van Greifenstein, aan de andere oever
van de Donau, aan de rand van de orchideeenbossen, daar lagen de
concierges en de voorturners van de socialistische gymnastiekvereniging, naakt, omdat ze zonaanbidders, nudisten waren... je hoefde
alleen maar `Greifenstein' te zeggen en dan klonk het al geheimzinnig, omdat de volwassenen dan zachter gingen praten – en ik dacht
erover na, wat de woorden zouden kunnen betekenen, Donaustroom, Uferauen... Greifenstein. Tot ik op een dag meegenomen
werd `omdat het toch allemaal niet uitmaakt', het moet in de jaren
38 vijftig geweest zijn. We werden in een boot overgezet. De nudistengezinnen lagen als punten van een ster om de strandtenten heen,
waar je ranja, priklimonade en Schwechater Bier kon krijgen (hoe

groter de afstand tot de tenten, hoe minder mensen), ingebed in kuilen, naast en door de waaiende wind een beetje bestoven. Naakt en
wit, zoals de riviergoden in het slotpark, van Carraramarmer waren
hun spieren en spataderen. Slechts af en toe stond er iemand op, veegde het zand van zich af, en begon zijn huid met olie in te wrijven, een
handvol uit de fles op het scheenbeen, nauwgezet ronddraaiend, in de
knieholte, over de ronding van de kuit, over de dijbenen, buik en Borst
wreef de hand en liet glanzende strepen achter, glanzende dotten
borstharen, `je moet veel vet op je huid smeren, antlers krijg je kramp.
Ik smeer me goed in, dan houd ik het uit tot in de Lobau, ha, de Donau
is snel, zeg je, nou, kijk maar goed naar me,' en gebukt loopt de riviergod tussen de stenen, met zijn benen breed, zijn spieren gespannen,
laat hij zich in het water zakken, en daar drijft zijn hoofd op de snelle
golven, gaat onder, komt weer omhoog en vecht tegen de stroom en
duikt... En dan stroomt alleen de Donau voorbij, in snelle golvenstromen.
Pas rond het middaguur, als de zon hoog aan de blauwe lucht stond,
begonnen ze zich te bewegen, gingen ze rechtop zitten, liepen ze een
rondje, ze bukten zich en gingen uitpakken, komkommersla in jampotten en gepaneerde schnitzels uit een boterhamzakje; de komkommersla rook zoals tegenwoordig geen enkele komkommer meer ruikt,
en de vorken tinkelden tegen het glas. Men keek niet op. Maar als men
had opgekeken, had men de gezinnen rondom hun mannen gezien en
de mannen behaaglijk uitgestrekt en: tussen hun benen het orgaan
keurig schuin naast de balzak gelegd. Denk ik aan rivieren, dan denk
ik aan komkommersla.
De meeste mensen denken in grenzen. De Donau vormt de grens tussen Duitsland en Oostenrijk, tussen Oostenrijk en Slowakije, tussen
Slowakije en Hongarije, tussen Servie en Roemenie, tussen Bulgarije
en Roemenie, tot ze uiteindelijk in Roemenie in de zee uitmondt. De
Rijn vormt de grens tussen Zwitserland en Duitsland, tussen Duitsland en Frankrijk, tot ze in Nederland van naam verandert. ElzasLotharingen, Oostenrijk–Hongarije. Rivierlanden.
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Eigenlijk zou de ene kant van een grensrivier rood moeten zijn, en de
andere kant blauw. Maar zo is het nooit. Grensrivieren meanderen
door het landschap, alsof ze een geheel zijn en de rivier slechts een
teer lint... alsof het Duitse landschap – voor het Frans wordt – zich
al zoetjes aan in de karakteristieken van de de buurman oefent, de
ramen, de silhouetten van de huizen. En de Franse kant – daar wordt
een Duits gesproken, de kunst van het vakwerkhuis tentoongesteld,
zoals een riviergod zich Duitsland in zijn dromen voorstelt, niet
helemaal juist, overdreven pittoresk. Grensduits, vreemdduits. Wonderduits. Pas als het uit het zicht is, wordt het land Frans, een volkomen andere wereld.
Bruggen zijn grenzen: aan de ene kant een schildwachthuisje, aan de
andere kant barakken. Hefboom, vlaggen. Daartussen niemandsland. Linz was Amerikaans. Urfahr Russisch. Toen ik klein was,
klonk Uhrfahr donker, vol regenwolken. Urfahr is gevaar. Uhrfahr is
Azie. Geluk voor ons op de Amerikaanse kant. God-zij-dank. Amen.
Bruggen. Tegenwoordig denken mensen graag in bruggen. Ze verbinden, zeggen ze. Maar de brug is nog altijd een wankele bodem, zeg
ik: lopen over de afgrond: tussen de voegen, tussen de mazen en spleten gaat de wereld beneden mee. Scheef stromend water. Voor mij is
iedere brug doorzichtig, ik kan over geen enkele brug lopen zonder
duizelig to worden. 1k voel de schokken, de zachte trillingen, omdat
de kracht van het water tegen de peilers slaat. Pont d'Avignon, Ponte
Vecchio, huizen op de brug, tegen een onveilige toestand, op de
bodem, die niemand toebehoort, verdedigingsbrug, torenbrug, wonder van Cahors. Stevigheid over het water.
De Steyr stroomt in de Enns en het groene, koele water uit het Toten
Gebirge zwemt een tijdje aan de rand mee, tot het opgelost en vermengd wordt met de leemwitte, kleine golven van de bredere Emms,
die
al langer door de akkers stroomt en de aarde heeft meegesleurd en
40
het afvoerwater opgenomen, van bijvoorbeeld de kleine cellulosefabrieken onder aan de dalen (schoorstenen tussen boomstammen).

De Enns stroomt in de Donau, die daar meer bruist dan de Enns, en al
meer molder met zich meesleept, en voedingsstoffen en drek.
De Sambre stroomt in de Maas, daar is ze al wit en vervuild en warm
van de smelterijen in Marchienne en Marcinelle. Ze verdrinkt de
groene Maas uit de Ardennen, die toch nog steeds de Maas heet.
Haar water wordt melkachtig en zwaar wanneer ze in Seraing, voor
LUttich, langs de hoogovens drijft.
Wat onderscheidt een kanaal van een rivier? Herken je een kanaal aan
het gladdere, stillere oppervlak? Het kanaal staat op, breekt
af, gaat omhoog. Opeens een tree in het landschap, hefwerk. In
Ronquiere bijvoorbeeld richt het rechte, lichtgekleurde wateroppervlak zich op en verandert in een metaalbruine schuinte waarover schepen in metalen pannen – korte waterstukken – omhooggetrokken
worden. Zeventig meter verder strekt het zilveren waterline van het
kanaal Central zich uit, alsof er nergens een onderbreking is geweest.
Rivieren kennen geen onderbrekingen – dat is niet waar, zegt de
vriend. In het gebergte rond Triest verdwijnt de Timavo in een rots,
en duikt pas vlak voor de zee op, plotseling, vanuit een kiezelbed. In
Colorado heb je een soortgelijke rivier, zegt de andere vriend, die
stroomt, die groter wordt, tot zij plotseling in de woestijn verdwijnt
en nooit meer aan de oppervlakte komt.
Rivier is water. Kan niet over gelopen worden. Ook dat is niet waar,
zeg ik, of ben je soms de ijsschotsen van 1 947 op de Donau vergeten?
Ik heb het gezien; een gletscher was ze, de Donau, met gelige, vieze,
opengereten klippen. En voor de eerste keer hebben de mensen toen
over de rivier gewandeld, van Josefstadt naar Kaisermiihlen, van
Leopoldau naar Azie... want achter de Donau is Azie, vlakte, steppen,
daar rijden de Hunnen... Kijk toch, de lintbebouwing... Strebersdorf
en Stammersdorf, Ebersdorf en Aderklaa.
Weg is rivier, zegt de vriendin, die tot nu geen woord heeft gezegd,
als bewijs: mensen gaan langs de stroom zitten, langs de stroom van
mensen en kijken...
In Belgie, zeg ik, zitten de mensen op stoelen voor hun huizen en
kijken naar de stroom op straat, de stroom van gebeurtenissen, kinde-

ren die langslopen, mannen die brood halen, auto's die langsrijden,
alles stroomt langs.
Dat is de rivier: alles wat overstroomt, is een rivier; wat over de oever
treedt en brede, papachtige vingers uitsteekt, door de straten spat en
geel-bruine strepen trekt, dat is een rivier. Ms er na regenval krachtig
water komt, stromen ze snel. Ononderbroken lijnen zijn ze, waarop
stukken boom, kadavers van dieren, stukken van huizen meedrijven,
en daar weer een stok – en daar – een wirwar van takken, daartussen:
een hoofd. Tussen het slijm en de kringen een hoofd, dat knikkebolt
en ondergaat en weer omhoog geduwd wordt, dat zich uitrekt en omdraait... Op de kade bewegen mensen, leunen tegen de rood-witte
versperring, wijzen naar beneden, een drenkeling.
`Alweer iemand die ergens stroomopwaarts is weggesleurd,' zegt de
vrouw naast me.
...Als je zo zwemt, denk ik... het landschap raast voorbij, je doet je
mond wijd open, en een bijtende stroom van schuim en kou drukt je
naar beneden, in een eindeloze stroom, draaikolken boven en beneden, Licht en donker boven je hoofd, tot dat het witte zich opent, je
mond openklapt en lucht en schuim voor de laatste keer op je gezicht
slaan...
`Je weet nooit wat een ongeluk is en wat zelfmoord,' zegt de vrouw,
`tegenwoordig nemen mensen veel to veel risico.'
Het lichaam komt boven en wipt.
`Het is een hond,' roept iemand.
`Nee, kijk, het is gewoon een boomstam,' zegt de vrouw en staart.
Bij de rood-witte versperring blijven de mensen wachten.
Weet je,' zeg ik op weg naar huis tegen de vriendin die tot nu toe
nauwelijks iets gezegd heeft, `er bestaan veel ideeen over rivieren,
maar grappen over rivieren heb je niet. Ken jij een rivierenmop?'
`Ik weet er een,' zegt de stille vriendin op het voetpad door de Lobau,
42 `hij gaat zelfs over een grote rivier'.
We lopen langs het water van Heustadel, langs een kruisweg van zilverachtig glanzende takken...

`...Over de Brut. Maar als ik er beter over nadenk, dan gaat de mop
niet over de rivier, maar over een koorddanser over de rivier, en het
verhaal maakt niet de rivier belachelijk – want wie moet er nu om een
rivier lachen?'
"Je kunt om alles lachen, zelfs om dingen waar je bang voor bent.'
`Deze mop gaat over toegeeflijkheid, over vriendelijkheid en eeuwigdurende goedheid.'
`Ben je daar bang voor?'
`Nee, daar kan ik om lachen.'
*Voor iedereen die de mop nog niet kent, en daarom niet kan slapen, moet
hij hier in het kort worden verteld.
Nachum Goldstein, de grote Jiddische koorddanser, trekt in een met doeken bedekte koets door het land en laat omroepen: Nachum Goldstein, de
grootste Jiddische koorddanser aller tijden, zal spannen vijftig meter boven
de Brut een koord en onverschrokken zal hij daarover heen wandelen. Nog
slechts zes weken tot deze grote gebeurtenis.
En kort daarna duikt de koets weer op, en deze keer wordt hij door een
trommelaar begeleid die op zijn trommel een enorme roffel begint: Nachum
Goldstein, de grootste Jiddische koorddanser aller tijden, zal spannen vijftig meter boven de Brut een koord en hij zal maken zeer ongelooflijke
kunststukken boven de afgrond. Volk denk eraan: nog slechts vier weken
tot de grote gebeurtenis. En in de dorpen stijgt de spanning. En weer verschijnt de koets, schitterend opgetuigd en met rode linten versierd en de
paarden met rode pluimen versierd, en de trommelaar trommelt en de
marktschreeuwer schreeuwt. Nachum Goldstein, de grootste Jiddische
koorddanser aller tijden, zal spannen vijftig meter boven de Brut een koord
en hij zal naar beneden kijken naar de mensen en omhoog naar God de
Heer en hij zal maken de raadselachtigste kunststukken. Nog slechts twee
weken tot de grote gebeurtenis.
En de spanning stijgt en stijgt. Ten slotte komt de langverwachte dag, en de
toeschouwers stromen van heinde en ver naar de oever van de Brut. De
koets komt aanrijden, rood en goud, samen met een volgwagen met alle

spullen, bedden en keukenspullen – en eindelijk stapt hij uit, vOOr alle
joden, die vanuit minstens vijftien steden samengekomen zijn, Nachum
Goldstein zeif, de grootste Jiddische koorddanser aller tijden... en terwijl ze
hem allemaal bewonderen, houdt hij een stuk touw omhoog en zegt: weten
jullie dat ik de grootste Jiddische koorddanser aller tijden ben?
...En ze roepen: ja!
En weten jullie ook, dat ik de eerste Jiddische koorddanser alter tijden ben
– en ze roepen: ja, dat weten we!
En weten jullie ook, mijn goede, mijn beste mensen, dat ik, God zij geloofd,
elf kinderen heb en een vrouw?
Nee, zeggen de mensen verbaasd, dat wisten we niet.
En jullie willen dus dat ik een koord span? Ja, roepen ze...
Vijftig meter boven de rivier? Ja, klinkt het al een beetje zachter. En kunststukken uithaal boven de afgrond?
Ja (slechts een paar stemmen).
En naar beneden val? Zwijgen.
De eerste Jiddische koorddanser ter wereld? Nee, roept iemand. En mijn
kinderen tot wezen maak? Nee, nee, roepen ze allemaal. En mijn vrouw tot
weduwe? Nee – nee – nee, doe het niet, we bidden je, niemand zou durven
kijken.
En zo gebeurde het dat Nachum Goldstein, de grootste Jiddische koorddanser aller tijden, nooit een koord spande, vijftig meter boven de Brut.
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Ilse Kilic

EEN VERHAAL
BIJ EEN STROOM
IN VEERTIEN
AFBEELDINGEN

de stroom is een brede rivier.
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met behulp van de stroom kun je stroom opwekken.

elektrische stroom is een heel nuttige uitvinding!

je moet er spaarzaam mee omgaan. to veel
stroom opwekken schaadt de stroom!

ook in levende wezens vloeien allerlei stromen.

dat is goed!!

meer valt er op dit moment niet over to zeggen.

ik dank u voor uw aandacht. tot ziens!

De Donau is een metafoor met een bijzondere betekenis. Mijn associaties zijn ideosyncratische of abstracte projecties van gebeurtenissen uit de werkelijkheid, zoals het oversteken
van de rivier via de Marienbruecke in Wenen of het zitten aan de Donau-oever met een vriendin. Soms Iijken de beelden ook op die van een Broom. Natuurlijk regelt het semantische en
metaforische veld van de woorden en dingen die in mijn hoofd opkomen het gebruik ervan, al
tracht ik syntactische of experimentele, metonymische connotaties te vermijden. Maar ook de
gewaarwording van de Donau en de wereld eromheen – een affiche van Beethoven, boten,
bomen, de Weense sfeer – bepaalt de `kleur van de gedachten die ik verwoord. Daarom geef
ik er de voorkeur aan om de Donau als een niet erg concrete metafoor te hanteren. Liever zie
ik de rivier als ruimtebepaler, wegbereider, wereidganger, woordenstroom, vernietiger van
totalitaire wereidmuren – als chora.
Als ik vanuit mijn woonplaats Wenen naar huis ga, naar Duitsland, steek ik bij het grensstadje
Passau de Donau over. Daarom associeer ik de rivier ook met mijn vaderland, al ben ik niet
afkomstig uit een aan de Donau gelegen stad maar uit Frankfurt am Main. De Donau vertegenwoordigt zowel de binding met mijn land van herkomst als de scheiding ervan. De rivier
verwijst hier dus niet naar iets in de werkelijkheid, niet naar een bestaande plaats aan de
Donau. En dat is mijn paradox. lk voel me thuis in een Donau-stad (Wenen) zonder echt thuis
te zijn in een Donau-stad.
De Oostenrijkse Donau ligt me nader aan het hart dan de Duitse: ze verbindt en verenigt
Europese landen. Ze is een symbool van Europa. In de politieke en economische toekomst
zal deze metafoor veranderen. De Donau zal haar bestaande connotaties niet bewaren.
De betekenis van een schrijver ligt in zijn schrijven. Daarom stuit het me tegen de borst om
water als metafoor te gebruiken voor de persoon van de schrijver. Zoals bijvoorbeeld in de
gender-discussie gebeurt, die mede afhankelijk is van niet-literaire vormen van taalgebruik.

Daar wordt de onderdrukking van vrouwen vaak aangeduid als `onder water geduwd worden'.
Ook al begrijp ik het, ik verafschuw het. Maar ik haat net zo goed de psychologische noodzaak
om op deze manier te schrijven.
lk vind het echter onjuist als vrouwelijke schrijvers hun huizen op water bouwen alsof het
utopische droompaleizen zijn. Neem Ingeborg Bachmann, de schrijfster met wie ik me het
meest verwant voel. Hoe mooi ik haar verhaal `Undine gaat' ook vind, ik zeif zal nooit zo'n
wrede, vrouwelijke woordenstroom vol beelden van water gebruiken als zij in dat verhaal
doet. Ook al werkt het metaforische veld via dergelijke analogieen, het kan gevaarlijk zijn om
droomwerelden neer te zetten. lk zie niet hoe de grens tussen water en land overschreden
kan worden door zulke water-woorden. Toch wil ik die overschrijding zien. lk eis dat. Niet in
het minst van mannnelijke schrijvers. Desalniettemin: het is de mystieke aura van de Donau of
van het Donauland als een niet-menselijke wereld die onlosmakelijk poetische woorden met
zich meebrengt.
Wat het werk van Ingeborg Bachmann zo bijzonder maakt is dat zij laat zien dat namen geen
vaststaande, gefixeerde metaforen zijn, om het maar eens paradoxaal te formuleren. Ze
gebruikt straatnamen, stedennamen en de Donau, zonder de dingen achter die namen aan de
namen vast te hechten. Waar veel schrijvers het gebruik van namen vermijden omdat ze
Identificeren' verwarren met 'fixeren', toont Bachmann dat een naam niet lets is waarvan de
betekenis niet kan veranderen. Integendeel. Door de Donau als naam – gegeven door
mensen – te gebruiken voor een mystiek land geeft ze mensen toegang tot die wereld: een
`mannelijk mannelijk en een vrouwelijk mannelijk land'. Bachmann weet dat namen de dingen
niet vastleggen door ze te benoemen. Het is veeleer de taalgebruiker die de namen misbruikt,
omdat namen veel makkelijker dan begrippen geIdentificeerd kunnen worden met bepaalde
betekenissen. Het is niet de schuld van de namen.
Marietta Boning

Marietta Boning

Open/dicht/open
Het nest van het mierenleger afgedekt, de kist dicht zoals de twee handen op je
ogen liggen, Frieda, voor geschiedenis: gesloten.
Uit oude liedjes ontstaat inhoud, worden vertrouwde spreuken (Heil!) verder
kapotgeschreeuwd: Franz ik zing uit lijfsbehoud.
De dieren gaan aan gif ten onder, je wilt de mieren muteren. Hier zit je, ziek,
probeert tevergeefs kieuwen te ontwikkelen, zodat ze koest blijven in de kerkers;
in de maat, de vrije loop de handvol vloeistof tot de ploeg gewisseld wordt,
misdaad uitgemolken.
Zodanig beweegt het visserskoor rondom deze lage positie, tegelijk dreigend en
murw uit een blauwdruk gesneden: de omtrek (kader, klep en omslag) bloesemt
open, trekt zwart weg, zwemt uit zijn omloopbaan (maanbliksem).
De vergiftiging bezworen voor een nieuwe opstand: een nieuw lichtspel ciseleert
zich beeld voor beeld, een haarscheur leidt tot de volgende.
Niets kan zo'n verschil meer dichtkitten, ongedaan maken, niets onder je zwart-

rode gepraat. ledereen weet: je zult niets kunnen afsluiten: alles zal geweest zijn
zoals het was. Probeer vergeefs met de hermeneutiek, zwaarden uit te rusten:
je hebt de geschiedenis niet begrepen, het gevecht steeds weer verbogen,
dus verloren, Franz.
Het nest ingestapt, klep omhoog, de collectieve waan bekeken, waren het niet die
kleine zwarte: glas parelt verstrooide uitwerpselen, zweet een Fahrer tappellings
door het zicht op de dingen.
Frieda, bloesem open.
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Grenspassage
Gehold naar de grenspassage, door de mazen van een maanlandschap een
handvol schijn aangemaakt, en voor niets:
Er rolt een gedachte over de nerf van een verzonnen bloemblad heen steeds
dichter bij een andere. (Uitgelokte verstarring (katatonische kringloop) als
habijt of stuwdampen, bouwwerk in lentenevel, als skelet, als ribbetjes
scheurvlees, ebstroom. Als bederf wast het de cellen af dood en warm.
Sterft roofbouw plegend op de steiltes neerwaarts naar het water. De doden
zijn gekleed in stof.)
Afgezakt, afgezaagd, dodelijk de gang. Dodelijk de stemloze roep.
Dodelijke roep onder het maanbloemenveld.
In de Opiaatstraat stap ik uit, in mijn hersens nog de melk van m'n laatste
zin en bedachtzaam op de Main-oever af. Tussen neergestorte meteorieten
(zit aan de Donau. En zie de grenspassage als tulpenbollenlandschap
geschilderd in het net van de gemeenschappelijke schakeling. Of betrokken.
Vermomd. Gedacht desnoods. Bedacht? In zicht gebracht?

Vertaling: Ron Mesland

De ontdekking dat de Donau niet blauw is, betekende veel voor mijn schrijven. Dit bedoel ik
uiteraard als een metafoor. Wat ik schrijf stoelt op waarnemingen die ik maak en vooral wat ik
daarvan maak; op verbanden die ik wens te leggen. We ondergaan een grote invloed van
vastgeroeste of bewust geprogrammeerde beelden en ideeen: filmbeelden, reclamespots,
Iiedteksten (in dit geval Strauss), om er maar een paar te noemen. In mijn schrijven streef ik
ernaar deze afhankelijkheid zo klein mogelijk te maken, de clichés heel letterlijk te nemen en
bloot te leggen. lk realiseerde me dat ik degene ben die bepaalt welke kleur de Donau heeft.
De Donau is bruin. Bruin als modeler.
lk volgde haar loop door voormalig Joegoslavie bij mijn bezoeken aan de dichter Vasko Popa
die ik van Poetry International ken. Eerst in Belgrado. In de late namiddag wandelden we vaak
samen naar zijn lievelingsplek: Kalemegdan, een oud fort waar de Sava in de Donau vloeit.
Toen ik zijn gedichten vertaalde, trok ik langs de rivier naar Popa's geboortestreek vlak bij de
Roemeense grens. En nog later door Roemenie tot aan de plek waar de Donau, vertakt in vele
armen, de Zwarte Zee instroomt. Haar benedenloop is rijk aan inhammen waar gasbellen
omhoog borrelen. De Donau is een bruine pad met van die grote wratten.

In het voormalige Tsjechoslowakije waar ik vandaan kom, raakte ik als kind al gefascineerd
door het water. Daarvoor dank ik mijn ouders. Roeiend in een kano naar indiaans voorbeeld,
verkenden we elk jaar een van de vele rivieren die het land rijk was. 1k met een kurken vestje
om, vanwege de woeste stromen, als we wel eens achter een boomstammenvlot door een
sluis omlaag zakten. Wekenlang kookten we ons eten op een kampvuurtje en sliepen aan de
oevers. De Donau was de verstgelegen rivier. De andere kant van de wereld. Tot we vluchtten, natuurlijk.
Mijn nieuwste bundel heet

Tussen de rivieren. Rivieren verbinden mijn vroege jeugd met het

altijd vluchtige Maaswater in mijn huidige woonplaats Rotterdam. Tegelijk staat water voor het
altijd vloeiende leven. De kracht om door te gaan. En de kracht om los te laten.

De rivier zegt aldoor
gedag tegen haar oevers.
Dat water koor: nooit weer.
Jana Beranovâ

Schrijversdagboek

Jana Beranovâ

ELK KRUIS HEEFT EEN DWARSBALK
Al twee jaar schrijfik een nieuwe proza1 999 ,
bundel. Meer dan de eerste toegespitst op mijn ouders, de vluchtelingen die tot in de eeuwigheid ontworteld zijn gebleven.
Ik zie ze vaak door de lucht vliegen, van Nederland naar Tsjechie.
Ze komen telkens wel aan, maar die vlucht blijft zonder eind.
Soms heb ik een zware Broom. Dan vliegen ze niet, maar slepen ze
zich voort door onherbergzame oorden. Zoals in het begin van die
voettocht over de bergen. Ms ze mijn zachte lichaam zien liggen,
slaken ze een kreet en lopen over mijn buik, mijn borstkas, mijn
gezicht. Ik voel een trilling door me heengaan. Hun laatste stroom
energie die ik afleid en teruggeef aan de aarde. Daarna zie ik ze weer
vliegen.
`Kunt u zich voorstellen dat het gezicht van iemand die je heel erg
mist, onverwachts in de lucht opdoemt?'
`Ja, dat herken ik.'
Al twee jaar schrijf ik dat boek.
Het zit in mijn hoofd.
Maar misschien denk ik to veel in beelden.
Ben ik mijn eigen televisie.
Telkens kom ik uit bij gedichten.

JANUARI

ZONDAG

Een armoedig EHBO-kamertje in een
Praags ziekenhuis. Een beetje smoezelig ook. Ik wurm me tussen de
brancard en de muur naar een stoel en praat met dokter Radko
Vrabec. Over januari 1969. Over Jan Palach, de levende fakkel tegen
de Sovjet-bezetting, tegen de opnieuw ingevoerde censuur, tegen
onvrijheid. We praten over de waanzinnige daad: je overgiet je met
benzine en steekt je in brand. De mens die schroeide tot sintel.
Waarom schoot hij niet iemand dood? Een van de politieke leiders
bijvoorbeeld? Was dat niet effectiever geweest?
DECEMBER 1989, MAANDAG
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Buiten kijkt Jan Palach me aan van de affiches die voor de eerste
officiele herdenking zijn gemaakt.
Met heldere blik.
1k ben voor het eerst sinds mijn kindertijd terug in Praag en denk aan
mijn ouders.
Waarom zijn ze niet hier, nu de nachtmerrie voorbij is?

16 JANUARI 1969, DONDERDAG Mijn tante zit in de tram. Ze ziet
iemand hollen, het lijkt of hij brandt. De bestuurder stopt onmiddellijk. De jongen rent over de tramrails naar het beeld van de heilige
Wenceslas. Midden op een Praags plein. Hij zakt in elkaar. De
bestuurder springt naar buiten en gooit zijn pelsjas over hem heen,
die verschroeit met de jas van de jongen.
Vrabec nam toen als hoofd plastische chirurgie de zwaar verbrande
student order zijn hoede. Op 19 januari stierf Palach en werd Vrabec gedegradeerd tot dokter op die smoezelige Ertho-post.
Toen begonnen de duistere jaren voor vele Tsjechen en Slowaken,
zowel thuis als in den vreemde. Voor mijn ouders bijvoorbeeld,
wier hoop om levend terug te keren gestadig in duigen viel. Een- of
tweemaal kun je een kopje geluk misschien wel hechten, maar
daarna houdt geen lijm de brokken meer bij elkaar.

Ik zit tussen hen in. Ze spreken of
om samen te sterven. Op deze vreemde grond kan zij niet alleen
achterblijven. En hij is zoveel ouder dan zij.
Het potje met honderd Vesperaxen heb ik geerfd, onaangeraakt.
Mijn vader bleek levenslustiger, schold niet alleen op het regime,
maar na de wreed gesmoorde Praagse Lente op alles in ons land.
Hij had een heilige woede. Maar ook de blindheid van woede. Zij
68 viel. Mijn moeder viel al tien jaar eerder in mijn Broom. Werd een
vetvlek op het plaveisel. De vetvlek schroeide kort, net als wanneer je
kaantjes uitbraadt, en veranderde in as.
ASWOENSDAG, EIND JAREN ZEVENTIG

Ik riep wanhopig mijn vader: kom gauw, ze is gevallen.
Nee, zo was het niet. Ze sprong. En ze wist wat ze deed. Ze stuurde
mijn vader naar de Bijenkorf om verse broodjes te halen. De Bijenkorf had in die tijd nog een levensmiddelenafdeling.
Het was guur weer, op 20 februari tussen de middag. Het weer dat ze
haatte. Ze sprong zich te pletter op de Rotterdamse keien.
Ik had haar hand willen vasthouden toen ze de lift nam.

OP EEN DAG Waarom rakel ik dit steeds op alsof het een bak ellende is?
Het is niet rond.
Mijn ouders hadden er moeten zijn toen het land werd bevrijd.
Daar hadden ze recht op.

Met een groep studenten van
de Haagse Hogeschool (Hebo) en hun docente Marianne kopen we
bloemen en kaarsen bij het stalletje voor de ingang van de begraafplaats in Olsany. Het is koud en het waait. De naakte elzentakken
lijken tegen de zerken te wenken.
Bij Palachs graf staan zijn broediri en beeldhouwer Olbram Zoubek
die Jans dodenmasker heeft gemaakt. En de grafplaat, waarop nu
winterlicht valt. In roodkoper verschijnt voor ons een silhouet in
vlammen; het graf is omrand met brandende waxinelichtjes en korte dikke kaarsen. We steken de onze aan en leggen de bloemen neer.
Volgende maand is het vijfentwintig jaar na Palachs flood. Hij studeerde geschiedenis en maakte geschiedenis. Een jongen van nog
geen eenentwintig jaar. Hier staat een nieuwe generatie jongelui van
ongeveer dezelfde leeftijd.
Maud, de lieve tengere Maud, speelt over een maand Palachs vriendin in onze toneelcollage Fakkel zonder standbeeld. Op 1 4, 15 en 16
januari in het nieuwe theater aan 't Spui in Den Haag. Nu draagt ze
een gedicht voor van Jan Slthcel. Zij in het Nederlands, ik in het
Tsjechisch.
I 2 DECEMBER 1993, ZONDAG 14 UUR
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Brandende heester

Op elke hoek van de nacht gloeien vuurdragers
Maar in de woestijn is een zoute plek
Waar een heester brandde op klaarlichte dag
Daar verliest de duifzijn asgrauwe veren
En het is de plaats waar de heester opbrandt
In de vlammen verscheen een engel zei de wind
En wisselde zojuist wat woorden met de as
Naar alle kanten verspreidt hij onze schaamte
Ai het was een vuurvogel op de allerdunste tak
Pijn zelf die tong en die nooit meer opvliegt
Pover linnen en dat voor zo'n vreselijke wond
Misschien mag alleen God branden in het midden

OP EEN NACHT Over

de flood van Palach verschenen in het weekblad
Literãrni Listy (`Literaire bladen') in de periode van 2 3 januari tot en
met 6 maart 1 969 gedichten van bekende Tsjechische schrijvers.
Daarna werd het weekblad verboden. 1k vertaalde enkele gedichten
en las mijn moeder de oorspronkelijke teksten voor. Vooral het
beeld van de vuurvogel bleef haar bij en verving voorgoed de naam
van Jan Palach. Voorgoed wil zeggen: voor Lien jaar. Als ze zich
eenzaam voelde herlas ze de gedichten. En dan zei ze: dat gedicht
met de vuurvogel is het mooist.
Op een nacht — ik sliep bij haar omdat mijn vader met trombose in
het ziekenhuis lag — deed ze plotseling het licht aan. Ik schrok
wakker.
Weet je,' zei ze, 'de vuurvogel brandde zichtbaar. Ik brand al jaren
onzichtbaar, van binnen. Het is een blijvende pijn, zeg het maar niet
tegen vader, maar ik voel dat ik langzaam maar zeker van binnen leeg
7o brand.'

16 JANUARI 1 999 , ZATERDAG We zijn met de studenten die vijfjaar geleden in Fakkel zonder standbeeld speelden en docente Marianne weer
in Tsjechie. In het versufte dorpje Vsetaty dat nu glimt van
belangrijkheid. Het is Palachs geboortedorp, en de herdenking van
zijn flood dertig jaar geleden vindt hier plaats.
Een oecumenische mis in een lief kerkje, bezoek aan Palachs school,
een voettocht naar het landelijke kerkhof. Het heeft geregend en we
lopen over een modderige weg de heuvel op waar het monument
staat. Een lange stoet in de lage winterzon.
Palach had het kwaad benoemd en dat is belangrijk, memoreert de
evangelische priester Jakub Trojan. Palach liet ons zien dat je altijd
iets kan doen, zegt president Vdclav Havel: `Hij was een lichtstraal in
de rug van onze kleingelovigheid.'
Palachs daad opende twintig jaar na dato de poorten naar de vrijheid,
nadat Havel – toen een dissidente schrijver – een bescheiden bloemetje had gelegd bij het beeld waar Palach destijds brandde. Havel
werd prompt gearresteerd. Een massale demonstratie volgde. En
later nog een en nog een.
Elke daad geldt voor altijd, al blijkt het effect van die daad soms pas
na jaren. Dat is het eigenaardige van het menselijk handelen: van tevoren weet je nooit wat het resultaat zal zijn.
En daarom moet je, als je een kaars wilt aansteken in de wind, net
zolang proberen tot de laatste lucifer op is, dat is heldendom, schrijft
een krant.

Het nieuws van de dag knalt door de kamer.
Mijn tijd loopt door elkaar.
Het is alsofik cirkel.
APRIL 1999, DONDERDAG

VRIJDAG Het

is maar een beeld op de buis.
Die trage stoet Kosovaren
de stoet bange botten

tussen de treinrails
na de laatste rondgang der barbaren.
En nog een.
En nog een.
We zouden ons
de ogen uit onze hoofden moeten schamen.

ALLE DAGEN Ogen.

Heb je gezien hoe mensen kijken
die plotseling ontheemd zijn.
Die aanblik is tijdloos.

ZATERDAG, ZONDAG Ik ben goed terechtgekomen. Niet te vergelijken
met Kosovo. Toch dringen beelden van vroeger zich op.
Ik herleef ze, kan ze niet kwijtraken. Ik onderzoek hoe het verleden
in me verankerd zit. Een kind verraadt niet snel zijn verdriet.
Zal ik dan maar de balans opmaken?
Vertrekken met kinderrugzakje en schoolkaart, eerst met de trein,
dan te voet door de Bergen. Vader leidde de weg, hij had daar van
kindsbeen of geskied. Wij alle drie trouwens.
Geen afscheid kunnen nemen van vriendjes en vriendinnetjes in de
klas. Ik zat op een Praags gymnasium.
Een jaartje vluchtelingenkamp in Duitsland.
Valt mee te leven.
Ik heb geen lijken gezien.
We hebben honden horen blaffen bij de grens en lang op de koude
grond gelegen, bang voor hun speumeuzen.
MAANDAG De

Navo heeft vannacht weer hevig gebombardeerd,
meldt een stem. In Nis is de brug over de Donau ingestort.

Ooit liep ik daar. Treurwilgen bogen hun kruinen tot in het water.
Zou ik aan de takken kunnen schommelen net als vroeger in mijn
eigen land? Me Jane in een lianenwoud?
Om vier uur 's middags viel een zwerm horzels me aan en ik rende
voor mijn leven. Tegen horzels ben je machteloos.

Huiverend kirk ik ' S avonds naar
het nieuws. Ik geloof alles wat de vluchtelingen vertellen – al kan ik
het niet meer ten volle bevatten. Je raakt vol. Tweemaal leven is
slopend.

DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG

Nee, ons huis is niet in brand gestoken. We woonden in een flat in
het centrum van Praag. Boven de kantoren van de brandweer.
Onze flat is destijds door de Staat leeggeroofd.
Ik herinner me dat bogen ons, op de vijfde verdieping, de familie
Behounek woonde. Hun zoon was twee of drie jaar ouder dan ik.
Hij woont nu met zijn gezin waar wij woonden. Ik kom er wel eens.
Op de deur hangt het ouderwetse naamplaatje van zijn
ouders.
Toen ze mijn vader kwamen halen waren we gelukkig al gevlogen.
De jongen zat stiekem om de hoek van de trap te gluren op het moment dat de deur werd ingetrapt en alle spullen naar buiten werden
gedragen. Dat had uren geduurd, vertelde hij me.
Ach, Bingen. Je beseft het toch pas na jaren.
Mensen kwijtraken is gevoeliger.
In het vluchtelingenkamp schreefik almaar brieven aan mijn
schoolvriendinnen. Lieve Mirka, in gedachten hoor ik nog steeds bij
jullie, hier hoor ik nergens bij. Posten kon ik ze natuurlijk nooit.
Ik schreef om niet flood te gaan aan verveling, aan 'het wachten tot
de lente komt en dan weer zomer, het wachten tot de herfst waarop
de winter volgt'.
We zijn bij elkaar gebleven: mijn vader, mijn moeder en ik.
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II heb nieuwe talen geleerd.
`Alles heeft twee kanten, liefste,
die van de zon en de andere.'
Ik ben heel goed terechtgekomen.

Ach, Bingen. Op een doordeweekse dag Bind jaren tachtig
kreeg ik een brief van een redactie van een literair tijdschrift.
Of ik bij een foto uit mijn kinderjaren een gedicht of een kort verhaal
wilde schrijven. Een leuk idee: commentaar schrijven bij een kiekje
uit je kindertijd.
Een van de schrijfsters, herinner ik me vaag, speelde op de foto in
een zandbak en schreef daarbij iets boeiends over zandkorrels.
Ik hield de brief in mijn hand.
Verbouwereerd tot op het bot staarde ik voor me uit.
Een foto uit mijn kinderjaren?
Hoe komen ze daarbij?
Die heb ik helemaal niet.
VRIJDAG

Al twee jaar schrijfik dat boek. Een bundel proza. En
telkens kom ik uit bij gedichten. De drukproeven liggen voor me op
tafel: Tussen de rivieren. De cyclus over mijn ouders begint met dit
gedicht:
ZATERDAG

Dennenbossen

Ik verloste hem van de grote plant
die in zijn kamer niet meer paste.
De wereld om de kleine man
werd almaar kleiner.
Zen vrouw kon bier niet aarden,
ze droomde van verre dennenbossen

en veranderde in een vogel
die door het raam wegvloog.
Haar lichaam brachten ze terug,
met de schrik van geknakte knieen
en zweetdruppels als ongepaste
tranen op hun voorhoofd.
Achter de glazers ruit het bed
en op het kussen een gezicht
dat het Leven opheft.
In zijn handpalmen schepte hij het.
Hij hief hetgezicht naar zijn lippen
zoals je water uit de bron schept.
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Mila HaugovS

Alfa draagt haar schuilhoek bij zich

Alfa draagt haar schuilhoek bij zich, een grot
gestoffeerd met woorden (Altamira achter iedere
wand). Beweeglijk in dierlijke eindigheid,
vochtig van wedergeboorte, in zichzelf, in angst
voor het bestemde, met hoop.
Het bos waar moeder met vader achterbleef, is niet
werkelijk. Prikkel met een getekende, met beweging
in schemer, kleuren die langs boomstammen druipen.
Waartegen ik leun? Ze gebiedt niet om te kijken,
alle stenen te merken,
alle woorden te merken,
de wensen te merken,
de vergiffenissen te merken.
In rottende bladeren is 't zwaar ademen. Ik verdraag
Been geur van 't ongeziene. (De erfzucht van een vrek
zich 't ongeziene te herinneren van moeder, van vader?)
Zonder adem, tot die verdwijnt, zonder adem,
te vallen in krenkende lente, op de weke aarde planten
van verleden jaar inademend.
Bereid je voor op dagen zonder pijn,
bereid je voor op dagen zonder liefde,
bereid je voor op het weggaan naar maanzieke bomen,
het beeindigen van gesprekken.
76

De stem is gereed.
Daar zit ik in.

Alfa nadert de winterslaap

Alfa nadert de winterslaap,
zoekt zuivere woorden, beweging
voor haar bar winterverblijf, ze houdt
van de vast volkmaakte voile oktobermaan.
Zoekt ze zichzelf, dan zoekt ze ook de man,
ze kan niets voorgoed geloven.
Ze kwelt, verwijt zichzelf, leeft op boze woorden,
bezweert, tovert, verliest alles wat haar ooit
toebehoorde. Alfa heeft geen plek meer om to gaan,
dochter en man vullen de ruimte. Verstijfde handen
dompelen zich in woorden. Alfa wil een gedicht,
maar het sterft weg, dat ook misschien. Het gedicht
verzet zich, het gedicht is water. Ze wil twee stenen
tafelen. Woorden. Ze wil preciezer zijn dan de flood.

Alfa is opeens zonder vleugels

Ze slaapt.
Ontwaakt in beweeglijk duister.
Tussen de twee dromen beleefde ze alles.
Nu loopt ze zachtjes.
Zonder vleugels.
...hoe ik daarvoor alles heb geraden; de beweging van
de vrucht in de schoot,
hoe het al bewoog, mannenstappen die bij me hoorden,
moederlijke tekens voor mij verborgen
onder het hemd, water in de woestijn, jouw stille kreet,
de komst van een gedicht...
Nu wen ik opnieuw aan mezelf,
kan kiezen uit twee doden:
een korte met jou,
een langzame zonder jou.
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Ik zie geen principieel verschil
tussen een gedicht en een handdruk
Paul Celan

Ontdaan van alle huiden zweept ze heftig het paard,
rukt de roos van haar mond. Alfa zwemt, rozengeur
stijgt op uit de gloeiende wind, naakt, contact
niet gericht op een omhelzing,
ruil van onbeantwoorde dromen, bloemen, hun strakke
slanke lijven wachten tot ochtendgloren, pijnlijk,
alleen al door to zijn.
en we bereiken ze niet, stampers hongerend naar pollen,
losgerukte sluier, dauw, ademen van lichamen, iemand
kijkt naar ons, lang en precies, observeert ons
nauwgezet en geeft zin aan geheugen dat deze blik
gadeslaat,
ze zwemt in eigen lijf, de beweging duurt buiten mij om,
opnieuw schrijven, alsofik steel, tussen de deuren
de dochter, vertrekt nooit volledig, maakt zich alleen
los van mijn stem,
w
lu

de boog van haar oog gespannen naar de verre spiegel.
Uit: Diima siednorozcom (Dame met de eenhoorn)
Vertaling: Jana Beranovâ
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Hank Geerts

WANTOESTANDEN AAN DE DONAU
Een scandaleus toneelstuk

Terugblikkend op zijn theaterwerk zei Bertolt Brecht dat Pioniers in Ingolstadt van Marieluise Fleisser (1901-197 4) het enige toneelstuk van een andere auteur was
waarin hij pogingen terugvond tot het ontwikkelen van zijn `episch
theater'. Fleisser-uit-Ingolstadt, zoals ze bijna altijd in een adem
wordt genoemd, was toen zij aan haar toneelstuk begon een jonge
vrouw die zich beetje bij beetje probeerde los te maken uit de provinciale sfeer van Ingol – stad aan de Donau. Een proces dat slechts ten
dele lukte: heel haar leven en werk zouden in het teken blijven staan
van de verbondenheid met haar geboorteplaats en de strijd om zich te
ontworstelen aan zowel de kleinburgerlijke moraal en klasse als de
maatschappelijke rol die aan het man- of vrouw-zijn is toegekend.
Fleisser los zien van Ingolstadt is onmogelijk. Veel van haar korte
verhalen spelen zich of in deze stad aan de Donau, evenals een novelle
en haar eerste toneelstuk Vagevuur in Ingolstadt. Haar taalgebruik kenmerkt zich door de plaatselijke spreektaal, soms is het zelfs geheel in
zwaar Beiers dialect gesteld.
Lezen we Marieluise Fleissers herinneringen aan de wordingsgeschiedenis van haar tweede toneelstuk Pioniers in Ingolstadt in haar
Gesammelte Werken, dan is de invloed van Brecht overduidelijk: 'In
Ingolstadt waren na de oorlog geen soldaten, wij hadden de Weimarrepubliek. In 1 9 26 kwamen de pioniers van Kiistrin bij ons rivieroefeningen houden: ze bouwden een brug over de Kunettegraben. Het
leek wel een invasie. Ik vertelde Brecht erover tijdens een wandeling
langs de Augsburger Stadtgraben. Ik zie vandaag nog de zwanen er
voorbij zwemmen. Brecht wilde meteen dat ik die militaire invasie en
de uitwerking daarvan op het stadje en zijn bevolking zou observeren
en er naar eigen inzicht een stuk over zou schrijven. Soldaten waren .
voor mij onbekende wezens, ook toen Brecht me 's avonds naar hen 81
toestuurde om ze te bekijken en aan te horen, en me bij gelegenheid
litj
te laten begeleiden. Ik ving daarbij slechts enkele zegswijzen op.
N
n
,

Suggestie van Brecht: het stuk hoeft geen echte handeling te hebben
en moet in elkaar geknutseld zijn zoals bepaalde auto's die je in Parijs
ziet rondrijden, zelfgebouwde auto's uit onderdelen die de knutselaar toevallig heeft weten te vergaren, maar het ding rijdt, het rijdt!
(Precies deze eis.) Er moet een varier in en een zoon, er moet een
dienstmeisje in, er moet een auto in die aan de zoon wordt opgedrongen door een reiziger omdat het ding niet meer rijdt. De soldaten
moeten met de meisjes gaan wandelen, een sergeant-majoor moet
hen chicaneren. De zoon laat aan het einde de brug ontploffen omdat
een pionier hem de loef heeft afgestoken bij een dienstmeisje.
Ik begreep even weinig van auto's als van soldaten en had moeite met
het stuk. Ik was jong, dacht niet zo politiek als Brecht, ik heb een stuk
over soldaten en meisjes geschreven. De tekst liet te wensen over, hij
bleef onaf, gewoon omdat ik te weinig van soldaten wist. [...1
Met het stuk begonnen nog in Ingolstadt in 1926, de eerste wandelscenes en de eerste Korl-Berta-scene; het grootste deel in de
tweede helft van 1927 in Munchen geschreven in een gemeubileerde kamer in de Kanaalstraat (in het achterhuis woonde Karl Valentin
— bekend Miinchens cabaretier). Daartussen een onderbreking door een verblijf in Berlijn van de late herfst 1926 tot zomer 1927. In Berlijn heb
ik niet serieus zitten schrijven, me veel meer met de stad en met
Brecht en plannen en aantekeningen voor een roman afgetobt, die
Ullstein van me wilde (over Therese von Konnersreuth, later over
een Amerikaanse student die destijds een moord had begaan op een
scholier zonder te weten hoe hij daartoe gekomen was. Ik kwam niet
uit mijn gepieker en mijn notities).
Het stuk was begin 1928 voltooid.'
De uitspraken van Marieluise Fleisser laten niet alleen zien hoe
groot de invloed van Brecht was, maar tonen ook haar worsteling om
Pioniers in Ingolstadt tot een doorwrocht geheel te maken, een proces
82 dat bijna een Leven lang zou duren.
Er bestaan drie versies van het toneelstuk: de eerste uit 1928 ging in
Dresden in premiere; de tweede op 3 o maart 1929 in het Theater am

Schiffbauerdamm in Berlijn, in regie van Bertolt Brecht en Jacob
Geis. Niet alleen de tekstwijzigingen maar ook de regie-ingrepen van
Brecht en Geis zorgden ervoor dat het stuk scherper werd en de grens
van de publieke smaak en de taboes van die tijd overschreed. Fleissers
naam zou voor eeuwig verbonden blijven met het schandaal dat rond
het stuk onstond. De tekst van Brechts opvoering is niet bewaard gebleven, alleen de door de politie gecensureerde versie, die later nog
42 keer werd gespeeld. Fleisser schrijft: 'De opvoering in Dresden in
1928 kwam saai over. Brecht wilde wat peper in zijn Berlijnse regie,
dus ik schreefvoor de volgende repetitie in een nacht een gesprek van
drie gymnasiumstudenten die grappen maken over de anatomie van
het vrouwelijk lichaam. [...] Die gymnasiumstudenten hingen er
maar los bij. Dan was er nog een scene, een bank op een kerkhof,
waarin Frieda tegenover Korl laat blijken dat ze een geslachtsziekte
heeft. Tussen soldaten en mogelijke overdracht van geslachtsziekten
leek mij een logische samenhang to bestaan. Deze scene werd in de
Berlijnse opvoering verplaatst naar het midden van het kerkhof
tussen de grafstenen, hetgeen de wrevel van het publiek opriep, ze
werd dan ook verboden. [...] De pioniers naar de tijd voor de Eerste
Wereldoorlog verplaatsen was een idee van Brecht, en onzin - Brecht
verplaatste het stuk naar 1910. De tijd is 1 9 26. De scene met het soldatengezang ("Trots wappert de vlag zwartwitrood") was een regietoevoeging van Brecht. Ook het bedrijf in het varkenshok was Brechts toevoeging. Brecht verplaatste de ontmaagding van Berta [...] naar een
met lappen bedekte kist, die men ritmisch liet wiebelen (eigenlijk een
filmidee, geinspireerd door Chaplin). Zowel dit detail als de genoemde scene met de gymnasiumstudenten en de dialoog Korl-Frieda
(over geslachtsziekten) werd onder bedreiging van een politieverbod
op de opvoering weer geschrapt door de vice-president van de politie
Weiss ("Ik heb zelf in Ingoldstadt in het leger gezeten en van zulke <>toestanden niets gemerkt").'
°.9
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De derde versie, die van 1968, is degene waarin Fleisser zich het
meest kon vinden: Pioniers in Ingolstadt bevrijd van zijn scandaleuze

reputatie. `Rond de Berlijnse opvoering was zoveel te doen dat mijn
naam voor altijd met het stuk verbonden bleef, ik werd gestigmatiseerdop grond van Pioniers in Ingolstadt. Om die reden wilde ik het stuk
nog een keer schrijven, en wel zo als het eigenlijk had moeten zijn.
Ik heb van het stuk alles bewaard dat jong was, dat Brecht eraan beviel
en dat mij eraan beviel (Brecht hield trouwens erg van het stuk, hij is
het nooit vergeten. Brecht hield het meest van de Pioniers, hoewel hij
ook de eerste opvoering van Het vagevuur heeft bewerkt). Een deel van
de handeling heb ik er uitgegooid. Daarvoor in de plaats heb ik twee
gebeurtenissen er ingezet, die destijds echt zijn voorgevallen bij de
pioniers van Kiistrin, maar waar ik toen niet van op de hoogte was: de
houtdiefstal bij de pioniersbrug-in-opbouw door vier jonge mannen
van de mannenturnvereniging, die het hout stelen voor hun loopplank en het in het water verbergen, en het laten verzuipen van de
sergeant-majoor (in werkelijkheid geen sergeant-majoor, maar een
gewone soldaat). Pas in 1943 [...] ben ik meer te weten gekomen van
de psyche van een soldaat-in-het-nauw. Slechts op basis van de kennis van deze "gevangenenmentaliteit" van oorlogssoldaten en kennis
van sportdetails heb ik later een bewerking aangedurfd. Het stuk behandelt de thematiek van de kleine soldaat en wil geen stuk tegen het
leger zijn, maar over de wantoestanden bij het leger plaatsvinden. De
titel betekent niet dat die wantoestanden alleen in Ingolstadt kan
gebeuren. Ik heb geprobeerd alles te verdiepen en te verrijken met
maatschappijkritiek. De tijd moest ik zo laten, het stuk speelt in 1926,
je kunt het niet overplaatsen naar de huidige tijd; maar mannen in militaire dienst zijn altijd mannen onder dwang. Ik begreep pas langzamerhand wat Brecht van mij gewild had in De pioniers en wat ik bij
mijn eerste ontwerp schuldig ben gebleven. Ik heb geprobeerd het
hem later alsnog te geven, ook al was hij toen reeds flood. De maatschappijkritische invloed van Brecht op mij komt pas in mijn bewerking van 1968 duidelijk naar voren.'
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Marieluise Fleisser

FRAGMENT UIT PIONIERS IN INGOLSTADT'
Komedie in veertien scenes
Deze versie is uit 1968, het stuk speelt in 1926.
Personages (in dit fragment):
Fabian – jongen van zeventien
Korl Lettner, Miinsterer, Rosskopf,
Jager en Bunny – pioniers
Sergeant-majoor

Twaalfde scene

Donau
Harde wind. Fabian is alleen aan de oever. Het geluid van roeispanen van een pioniersboot.
Men hoort stemmen vanaf de boot.

Sergeant-majoor Een twee. Een twee. Een twee. Stoppen met roeien.
Anker laten zakken.
J ager herhaalt Anker laten zakken.
Men hoort het afrollen van de ankerlier en dan een schreeuw.
Fabian schrikt op.

Jager Man

over boord.

Het touw is nog verder afgewikkeld en staat dan stil.

Korl Zitten

blijven! Het is te gevaarlijk.
De sergeant-majoor hangs met zijn voet in de lus. Vanzelf
raakt hij niet los.
Korl Hij is zo goed als flood.
Jager Maar we moeten toch iets doen. We moeten hem uit de lus
snijden. Er moet iemand naar beneden.
Korl Als jij zoveel adem hebt, doe het maar. 1k heb niet zoveel adem.
Miinsterer Dat kan niemand. Het touw is te taai. De golfslag is te
sterk.
Korl Zitten blijven, verdomme. De boot helt te veel over.
Miinsterer

De boot slaat om. Het touw trekt ons naar beneden.
het touw door. Kap dan eindelijk. Kap het touw door.
Miinsterer Straks verzuipen we met zijn alien.

Miinsterer
Korl Kap

Het touw wordt doorgekapt.

De schoften laten hem daar beneden.
Korl Naar de kant en als de wiedeweerga d'eruit. Een twee.
Een twee.
Fabian

Ze roeien naar de kant. Enkelen springen eruit en trekken de boot aan land.
ledereen springt eruit. Ze zip') uitgeput.

Fabian Wat

voor een gezicht trekt iemand die zoiets heeft gedaan?
hebben niets gedaan.
Fabian Het was te weinig. Jullie zijn in de gaten gehouden.
Korl Nou en?
Fabian Zo vlak bij de kant iemand laten verzuipen.
Korl Daar heb je geen afstand voor nodig.
Jager We zouden gedoken hebben, maar we konden niet duiken.
De golfslag was te sterk.
Fabian Jullie hadden het onmiddellijk moeten doen, toen het touw
nog gespannen stond.
Korl Jij zat daar wel lekker op het droge, he!
Fabian Jullie hadden de man niet eens hoeven zoeken. Het touw had
jullie naar hem geleid. In plaats daarvan kappen jullie het touw.
Korl We hadden, we hadden! Dan waren wij ook nog verzopen.
Het touw trok ons al naar beneden.
Fabian Ze zullen niet geloven dat jullie de man niet hebben omgebracht. De dole heeft een getuige.
Korl Er wordt altijd een onderzoek gedaan. Maar zonder burgers.
Fabian De man is achterwaarts met zijn voet in een lus gestapt, toen
heeft het touw hem voorover de Donau ingesleurd. Hij was de
86 gevangene van het touw.
Korl Dat heeft hij aan zichzelf te danken. Het was toeval. Wij hebben
geen lus gelegd voor hem.
Korl Wij

Fabian Jullie hebben alleen aan jezelf gedacht, hoe het gebeurde.
Jullie eigen hachje was je liever.
Korl Dat is niet strafbaar. We waren er zelf bijna geweest. Het zou
nog meer mensenlevens gekost hebben. Wat wil je? Het was toeval.
Dat nemen ze van ons aan.
Miinsterer Het is nu eenmaal gebeurd. Er kan altijd jets gebeuren.
Wij hebben het water ook niet voor het kiezen.
Korl Ms wij een rivier moeten oversteken in de oorlog, kiezen wij het
water niet uit.
,lager Ms wij bij elk ongeluk het hoofd verliezen, kunnen wij deze
harde dienst niet eens volbrengen.
Korl Het was een ongeluk. Dat is zelfs de waarheid, en wanneer ze
ons verhoren, zullen we dat verklaren.
Fabian Jullie praten me to veel.
,lager Het was een ongeluk, dat nemen ze van ons aan.
Korl Ga ons dan aangeven, als je er het lefvoor hebt. Wij hebben het
ook.
Fabian Maar jullie hebben niet alles geprobeerd.
Korl Alles proberen, het spijt me, maar voor wie? Wij hadden ons
leven kunnen verliezen voor de man. Dat vinden we overdreven.
Miinsterer Het gaat nou eenmaal hard tegen hard.
Jager De man is nu eenmaal verdronken.
Korl Bedank de Donau ervoor.

Vertaling Hank Geerts

De Donau is een rivier die scheidt en tegelijk samenbrengt. lk ben in Boedapest opgegroeid,
Boeda en Pest, twee steden – eigenlijk drie, want Oboeda hoort er ook bij – die aan elkaar zijn
gegroeid door de bruggen over de rivier. De Donau is het symbool van de Hongaarse geschiedenis, die wordt gekemerkt door volksverhuizingen en vermenging van volkeren – Duitsers
(Donau-Schwaben), joden, Slaven en Roemenen. Door de brug bij Esztergom – in 1919 werd
de Donau grensrivier tussen Hongarije en Tsjechoslowakije – die sinds de oorlog nog niet is
hersteld en het schoolvoorbeeld is van het schijnheilige internationalisme van de communistische ideologie: vriendschap tussen volkeren op papier maar niet in werkelijkheid. En door de
dam bij Nagymaros-Gabcikovo, waarover na de herwonnen vrijheid veel wordt geruzied.
Alles wat met de Donau te maken heeft, lijkt een historische betekenis te krijgen.
In mijn leven en werk betekent de Donau alles. De geur van de zomeravonden onder de kastanjebomen aan de kade; de bootbus naar het Margit-eiland, een soort Amsterdamse Bos.
Zelfs de syncopen van eenvoudige melodieen gaan over de Donau:

szegeny ember mindig

a Dundr61 ffij a szel...'.

Ilej DundrOl fij a szel,

De bewerking door Zoltan Kodaly van dit

liedje is in Hongarije wereldberoemd. Je groeit ermee op, nee, je ademt het in. En dan de onvermijdelijke verhalen: tijdens een roeivakantie maakte mijn grootmoeder kennis met mijn
grootvader, die ik nooit gekend heb want hij werd in 1945 de Donau in geschoten; het zusje
van mijn vriendin Andrea verdronk op achttienjarige Ieeftijd in de rivier; dertien jaar geleden
stapte ik, letterlijk, in het huwelijksbootje op de Donau, een huwelijk dat tien jaar duurde en me
naar Nederland bracht.
De Donau krijgt binnen de Hongaarse literatuur bij Endre Ady (1877-1919) een symbolische
betekenis. Ady, van adellijke afkomst, is misschien de eerste `geengageerde' Hongaarse
dichter, hoewel zijn werk ook mystieke kanten heeft. Hij introduceert het symbolisme in de

Hongaarse Iiteratuur. Zijn invloed is voelbaar in het gedicht 'A Dunan g van Attila JOzsef
(1905-1937) – hieronder de eerste strofe vertaald in het Duits – waarop de dialoog in mijn
`Brief aan mijn kinderen' is geInspireerd. JOzsef, die zich voor de trein wierp, streeft naar verzoening met verleden, heden en toekomst. Tot op de dag van vandaag is dat een zware en
moeilijke taak in de Iiteratuur.
Het vermelden waard is nog de hedendaagse novelle

Klaaglied voor de Donau

(DunasiratO)

van Mihaly Kornis (1949): een klein jongetje zit aan de oever en krijgt een visioen, waarin alle
doden uit de Hongaarse geschiedenis uit de Donau verrijzen; zo worden de joden die de river
werden in geschoten, eeuwig verbonden met de martelaren van de opstand van 1956 en met
die van vroegere eeuwen.
GyOrgyi Dandoy

An der Donau

AufSteinen safl ich an des Flufidamms Saum,
sah, wie stromab Melonenschalen schwimmen,
dacht an mein Leben and gewahrte kaum
der Tiefe Schwei gen and der Fla che Stimmen.
Als ob sie grade quer durch mich hinflofl,
trig, war die Donau. TT-fib, Weise en grog.
[...]
Attila Jdzsef

Gytirgyi Dandoy

BRIEF AAN MIJN KINDEREN
Lieve Nora, lieve Aron,

Een vreemde brief wordt dit, waarin ik verslag doe van onze reis naar
Boedapest, mijn geboortestad. Een brief schrijfje meestal om een
afstand te overbruggen, een afstand in kilometers of mijlen. Maar wij
zijn niet in de ruimte van elkaar gescheiden. Het is een afstand in
tijd, verschillende tijden; tijd die voorbijgaat en tijd die stilstaat.
De tijd, een opeenvolging van ogenblikken, probeer ik voor jullie
vast te leggen. De tijd, waarin alles tegelijk bestaat, die alles omvat,
zal ik voor jullie omtoveren in flitsen - die je kunt waar-nemen.
Een brief uit het verleden naar de toekomst.
Een brief aan mijn onbekende kinderen.
Een reisverslag van herinneringen. Opeenvolging van ogenblikken.
Tijd.
Flitsen.
Naar is mijn geboortestad?
Landschap. Heuvels. Als je bovenop de heuvel staat, reikt je zicht
ver. Breed is dan de horizon. Het licht adembenemend.
Als de glooiing een schaduw werpt, wees dan niet bang, maar sta
stil en heb geduld. Je zult zien dat de schaduw zich verplaatst.
Om uiteindelijk op te lossen in een zachte schemering.
Het meisje heeft witte sneeuwlaarsjes aan van zachte kunststof.
Ze passen om haar schoenen, maat 2 5 . De drukknopen zijn lastig.
92 Ze loopt met haar grootmoeder naar het plein dat Been plein is maar
toch die naam draagt. In de winkel staan ze in de rij. Voor brood
bij de eerste toonbank. Voor kaas bij de tweede. Voor vleeswaren bij

de derde. Alles wordt gewogen, de prijs op een bonnetje vermeld.
De vierde rij staat voor de kassa. Dan terug naar de eerste toonbank,
waar ze het brood in handen krijgt. Bij de tweede, de kaas. Bij de
derde, de vleeswaren. Ze zijn klaar met de boodschappen. Achter de
winkel bevindt zich het kantoortje van de loterijen. Er hangt een lijst
met winnende nummers. Grootmoeder is afgestudeerd aan het conservatorium. De vleugel verkocht ze toen haar dochter ging trouwen. Het geld was nodig voor de uitzet. Er werden lakens gekocht,
initialen geborduurd op kussenslopen. Plotseling werd er geschoten
in de straten, lantaarnpalen werden als galg gebruikt; de bruiloft
ging niet door.
De hoofdprijs van de loterij is een piano. Het scheelt een cijfer.
Grootmoeder zal nooit meer in haar leven een piano bezitten.
Een heuvel, berg genoemd. Op een witte sokkel een monumentaal
standbeeld van een vrouw die over de rivier uitkijkt. De Donau.
Het zou een trotse vissersvrouw kunnen zijn, met die blik van
`kijk, deze heb ik net gevangen, een karper van wel tien kilo, dat
wordt smullen vanavond, vissoep, de kuiten doe ik er ook in, dik,
rood vissap'. Maar nee, de vrouw houdt een palmtak, symbool van
vrede, boven het hoofd. Kinderen in de vroege lente', die blij
liederen zingen. Rode sjaals in de vorm van een driehoek om de hals.
Witte overhemden. Uniform. Omdat ze gelijk zijn. Omdat ze
opgelucht zijn dat er geen oorlog meer is. Omdat ze moeten vechten
opdat er geen oorlog meer zal zijn. Aan weerskanten van de witte
sokkel twee andere beelden, onzichtbaar vanaf de overkant van de
rivier; onderaan de sokkel: soldaten in Russisch uniform. De kinderen zingen, en weten niet wat hergebruik is.
Zullen jullie dat weten, als je in Nederland opgroeit, wat die kinderen niet werd verteld? Hoe kun je weten waar de Donau over zwijgt?
Zelfstandige naamwoorden worden niet vervoegd, ze kennen geen
tijd. Behalve het woord `geschiedenis': dat is de verleden tijd van
het woord `politiek'. Of is het toch een verbuiging?

De gouverneur verloor zijn zoon bij een vliegtuigongeluk, nee,
hij was geen oorlogsheld, toch was een monument ter zijner nagedachtenis op zijn plaats geweest. Toen werd het oorlog, alleen
eindigde die niet volgens plan van de gouverneur, en andere
monumenten werden besteld. Het vervaardigen van een nieuw
uniform was een kleine moeite. Nu de kledingvoorschriften wederom zijn veranderd, zijn ook de soldaten verwijderd. Er zullen geen
kinderen meer zingen in de vroege lente. De stalling van afgedankte,
maar eventueel opnieuw te gebruiken monumenten heet beeldenpark.
De vrouw zit onderaan de trap, schuin onder de sierlijke, witte brug.
Er staat een lichte bries, zo in de nabijheid van het water. Haar
lichaam volt zich met warmte, de zon streelt haar alsof zij haar de
grenzen van haar lichaam wil laten voelen. De ronding van de
heupen, de smalle taille, de harde borsten. Bevallige vormen, voelt
ze, dat windt haar op. Nu ruikt ze ook naar een vrouw die in de zon
heeft gezeten...
Langzaam drijft een meloenschil voorbij.
`Het is zo dat ik al honderdduizend jaar kijk naar wat ik plotseling
begrijp.'
Ze schrikt op.
`Ik dacht dat je al lang dood was, dichter.' Ze vindt het vreemd hem
hier te zien. Zijn stem komt haar bekend voor.
`Ik ben hier eeuwig, dat weet je toch. Ik ben al mijn voorvaderen tot
in de oercel. Ik omvat alles wat er ooit was of zal zijn.'
Wees pathetisch. Haal datgene wat echt is en de weerspiegeling
ervan in je kunst niet door elkaar.'
le hebt gelijk. Kom, laten we kinderen maken, als jij mijn vrouw
bent.
Mijn vrouw, zoals je me dat gezegd hebt, of heb je gelogen?,
ik wil je het hoofd worden van een nieuwe, sterke stam.'

`Liefje, je vergeet die trein.'
`0, ja, dat is waar. Die pijn ben ik vergeten, het duurde maar even...'
Een land vol herinneringen. Stroomt vol, hier ontdoet de rivier zich
van haar geheugen. Ook de zee verwordt hier tot herinnering,
als stem zorgvuldig in een parelmoer slakkenhuis opgesloten en
bewaard. Herinnering aan verre, vreemde oorden. Verlangen naar
elders. Ms dat bestaat.
Hebben jullie gezien hoe de oude man met kleine, voorzichtige
pasjes over straat loopt? Hij wankelt niet, de stok heeft hij alleen
voor de zekerheid bij zich. De stok is te kort, een vrouwenmaat.
Hij brengt een maaltijd mee naar huis: drie pannetjes bovenop
elkaar, bijeen gehouden door een gebogen handgreep. De soep zit in
het bovenste pannetje en is er lastig of te krijgen zonder morsen.
Uit zijn broekzak haalt hij de sleutel van de zware toegangsdeur te
voorschijn. Hij kijkt op. Er is niemand die hem helpt de zware deur
te openen. Zijn ogen zien het verleden: de deur staat open, vanaf
de straat ziet hij de galerij, het sierlijke, smeedijzeren hekwerk; in de
keukens staan vrouwen, geuren vermengen zich met syncopen van
eenvoudige melodieen. Totdat de nacht valt en de concierge uit zijn
woning sloft om de deur op slot te doen.
Zij zoekt ze meteen bij de ingang. Ze weet dat verderop geen glimmende, ronde, kleurige steentjes meer te vinden zijn; alleen dat
witte, gebroken grind, waarmee de paden elk jaar aangevuld worden.
Haar doden verdienen beter. Ze loopt naar de marmeren muur.
Plaatsnamen. Namen van vrouwen, mannen, kinderen, met gouden
letters, ingekerfd. Of met zwarte inkt zelf aangebracht. Het kostte
geld om je geliefde in de flood te vereeuwigen. Dat geld was nodig
voor de levenden. De naam waarvoor zij is gekomen, is door de
regen weggespoeld. Zij alleen weet, waar zijn letters stonden. Ze
pakt een pen en schrijft de naam weer op de muur. Jets lager dan vorige keer. Alsof de muur is gegroeid. Binnenkort kan ze er niet meer

bij. Zelfheeft ze ook een steen. Haar naam in gouden letters onder
die van een andere man. Trouw aan een goede man. Een tweede
man. Maar de steen zal niet opgelicht hoeven worden. Zij wenst wat
verboden is, haar lichaam zal tot as worden verbrand, opdat haar ziel
in ongekende vrijheid verleden en toekomst zal kennen.
Kijk, mama! Een klavertje vier!
Heb je een wens gedaan?
Moet dat?
Ik denk het. Zo hoort het toch?
Nou, de ene zegt dat je een wens moet doen, de ander dat het geluk
vanzelfkomt.
Die zou gelijk kunnen hebben. Dat denk ik ook.
Vanzelf.

Jullie moeder

NOOT

Vijfenveertig jaar lang was de vierde april in
Hongarije een nationale feestdag. Deze is door
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de eerste vrijgekozen regering afgeschaft.

Foto pagina 90/91: Hans van der Meer

Waltraud Haas

Vallend loof in Haimoburg

vroeg men het mij
heb ik nog voornemens
for the rest of my life
dan lachte ik en zei:
tien kinderen adopteren en
in mijn moeders huis stallen:
eleven soldiers in a box on the hillside
side by side
de katten de honden de mollen de bladluizen
de spinnen de waterjuffers de regenwormen
de oorkruipers de muggen de boomtorren de zijderupsen
de mussen
in de dakgoot
zou ik ook vermelden
maar de maan
die altijd scheef
in de appelboom hing
zou ik voor mezelf houden
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Op de heksenberg

mijn blik
vrij
op het marsveld
de Karpaten
ingenomen bij de zoom
overvalt me
ver
heimwee
het gejoel van de roofridders
beneden
bij de krijtrotsen
zit weer een schip in 't net
help me
over dit punt
heen denken
een dood nest
is een nest
maar dood
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Nausicaa Marbe

LENIN
`Meneer de adjunct,' hijgt, nee, jammert de portier door de telefoon.
`Meee-njeer-de-adjuuuunct!' Al twintig jaar begroet ik hem dagelijks
met een praatje en drie maanden geleden heeft hij, op mijn jubileum,
met mijn vrouw gedanst en meermalen op haar likdoorns getrapt.
Maar hij blijft formeel.
`De directrice wil dat u meteen naar beneden komt. Een overstroming.'
Ik kijk uit het raam. De Donau kan het niet zijn, ze glanst bedaard in
haar bed. Ons museum ligt weliswaar zeer dicht bij de havenbocht
van de rivier, maar zelfs tijdens de laatste overstroming is het water
niet tot de buitenmuren gekomen, laat staan dat de schilderijen in gevaar zouden zijn geweest.
Overstroming, wil ik herhalen, maar ik hoor de directrice al in de
verte roepen.
`Zeg hem verdomme dat Lenin in de stront ligt!'
Typisch Lydia, nooit een blad voor de mond.
Lenin. Net nu het erop lijkt dat we hem aan de Amerikanen zullen
verkopen. De oude trap kreunt onder mijn voeten als ik naar beneden
ren. 1k hijg. Op de overloop met orientaalse kunst kijken drie bezoekers verschrikt op. Een neger verwachten ze niet in Tulcea. Ik groet
de drie in het Roemeens. Nog meer stille verbazing.
Vanaf de balustrade op de eerste verdieping kijk ik de entreehal in.
De marmeren vloer is kurkdroog. De wc, ik had het kunnen weten.
Lenins buste ligt al Hen jaar in het halletje bij de wc. De beul nu als
juffrouw van de retirade, de bezoekers hebben er schik in. Zelf maakten we de associatie niet toen we hem na de revolutie van zijn plaats
bij de ingang lieten wegslepen. Lenin was zwaar, de wc dichtbij, een
kwestie van snel wegmoffelen. Voor geen goud wilde de toen nieuwe
directrice hem kwijt. "je weet nooit of hij ons nog van pas komt!' zei
ze met een knipoog, waarin ik, in de euforie van de omwentelingen,
liever dollartekens zag dan een vooruitblik op een mogelijke terugkeer van het communisme.

Nu hurkt ze naast de buste, haar hoge hakken geankerd in de okerbruine drab waarin het hoofd van de oude Rus rust. Afschuw op haar
gezicht.
`Oki, Oki,' – heerlijk hoe ze mijn naam herhaalt – 'Oki, wat moeten
we in godsnaam doen?'
Emmers en dweilen pakken, dat komt niet in haar op, ze is kapiteinsdochter en kapiteinsvrouw, frele geboren en frele gebleven in een
leven dat nooit het uiterste van haar heeft gevergd.
Ten loodgieter bellen?'
`Ben je gek, Oki, de Amerikaan komt na sluitingstijd en dat is al over
een uur. Tegen die tijd heeft Lenin jouw kleur!'
Ze overdrijft, als altijd. Zo donker zijn de ronddrijvende excrementen niet, bovendien is Lenin geen spons maar een brok graniet.
Hooguit krijgt hij een caramelkleurig kartelrandje. Jammer eigenlijk
dat hij niet van ras verandert. Een staaltje postmoderne kunst uit
het hart van het Donauland. We zouden er de krant mee kunnen
halen. Als ik me niet vergis heet die Amerikaan ook nog Brown, hij zal
er de humor van inzien. Bovendien is het nog maar de vraag of hij
komt. De Duitse, Franse, Engelse, zelfs de Russische Lenin-behoeftigen hebben tot nu toe Tulcea nooit gehaald. Misschien schrikt het
vooruitzicht van deze zompige Roemeense provincie ze af. Hier valt
de Donau uit elkaar om in doortastende slierten door het achterste
van het land to meanderen. Een labyrint op de kaart waar een vreemdeling zich zelden waagt. Wie weet hebben de collectioneurs van
communistische curiosa onderweg een mooiere en goedkopere
Lenin gevonden; dit deel van de wereld is er tenslotte rijkelijk mee
bezaaid.
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Lydia, nu een en al hulpeloosheid, wacht op antwoord.
`Goed dan. We slepen hem naar de patio en zetten de tuinsproeier
erop.' Ik suggereer het onmogelijke, het hoofd weegt minstens een
ton.
Lydia staat op. Nieuwe pumps. Wijdbeens kruist ze haar armen, haar
rode nagels plukken onrustig aan de korte mouwen van haar satijnen

blouse. Met die kokerrok en die glimmende panty zie ik haar niet
bukken voor het vuile werk. Tenzij ze zich uitkleedt.
`Oki,' piept ze, `wij zullen het moeten doen. Schoonboenen.'
Wij, omdat het personeel al naar huis is en de portier z'n plek niet
kan, mag verlaten. Bepaald per ministerieel decreet sinds Boekarest
heeft ontdekt dat we hier een Picasso hebben. De enige in het land.
Een ongeInspireerde tekening van een stier, de meester moet zijn dag
niet hebben gehad. Ooit pronkte ik ermee in brieven naar huis. Wat
doet Old in dat land? Een studiebeurs. Wat doet Old nog steeds in
dat land? Een vissersdochter. Waarom blijft hij in dat land? Hij werkt
met Picasso. Mijn vader, douanebeambte, was een man van de wereld.
`Zal ik schoonmaken?' bled ik niet erg enthousiast aan. Lydia beloont
me met een zucht. Een poeslieve glimlach verlicht haar gezicht. Van
een galante Botswaniaan ben ik in de loop der jaren een galante Roemeen geworden. Maar al was ik een schoft, een vrouw die ik begeer
zal ik nooit in andermans uitwerpselen laten wroeten.
`Old, God heeft je hier naartoe gestuurd!'
Ik kijk haar niet aan.
`Binnenkort maken we die boottocht, naar dat iconendorp van je aan
de Russische grens. Kun je met Lenins geld toeslaan. Beloofd.'
Dat wilde ik horen. Mummies heeft ze naar Tulcea laten komen, en
indianenhutten, en afgrijselijk lelijk Chinees porselein – 'Met veel
rijstkorrels, Old, dat wil het arbeidersvolk zien!' Om maar niet te
spreken van de kopieen van Etruskische graftombes vol fresco's met
mannen en vrouwen met Rai-Uno-gezichten die Rai-Uno-seks
bedreven. Om de kas te spekken, zegt ze altijd gedecideerd als we
vergaderen. Wij tweeen in een kamer, zij aan het hoofd van de tafel,
schalkse ogen vanachter de blonde pony. Hoe zou ik haar kunnen
weerstaan?
`Oki,' nu wrijft ze haar handen, 'een paar dagen naar de vissersdorI 02 pen. Ik verheug me er zelfs op.'
Ik ben te lijmen als een kind. Alleen met haar in een boot, m'n arm om
haar schouders als de wind te hard waait, mijn hand om haar pols als

ik haar op het droge help, misschien moet ik haar zelfs over een verrotte steiger dragen.
Met dat vooruitzicht waad ik door de stinkende plas naar de we-pot.
`Even kijken hoe groot de schade is.'
Er borrelt niets in die ellendige poel, de smerigheid wordt niet meer
aangevoerd. Twee emmers dus en alle dweilen die ik in de werkkast
kan vinden. Een sponsje erbij, om de Rus to fatsoeneren.
0, solidariteit. Ze is er nog als ik Lenin tegemoet strompel. Timide
deze keer, net een betrapte spijbelaar.
`Pak een stoel, een kop koffie, een krant,' grinnik ik. 'Korn erbij!'
Tot mijn verbazing loopt ze naar de patio en komt terug met de kapotte rieten stoel. Jaren dertig, uit de collectie van havenbaron
Mavromatis. Alle erfgenamen al flood.
`Ik voel me schuldig.'
`Niet doen.'
Zij zit, ik buk. Wat had ik het graag andersom. Niet dat ik haar ooit
met een gretige vinger heb aangeraakt of dat mijn blik in haar aanwezigheid een onkuise gedachte heeft verraden. Maar het moet eruit:
deze vrouw is niet alleen een lust voor de ziel – je zou haar over de
Roemeense expressionisten moeten horen zwijmelen – ze is ook een
lust voor het oog.
`Lukt het je in je eentje?'
`Zeker.'
Meer dan anderhalve meter Lenin-profiel tussen ons in. Geen ramp.
Ms ik zijn kruin voorbij ben, heb ik zicht op haar enkels. Nooit zat ik
er met mijn neus zo bovenop.
`Ik heb champagne op mijn kamer,' zegt ze ineens, `laten we die opdrinken als we klaar zijn.' Als wij klaar zijn? Waar haalt ze het lef vandaan.
Ik duw wat dweilen tegen Lenins hoofd, eerst maar een droog kransje
om de oude man. Het uitwringen is het goorste. Een vloeibare massa.
De weinige bezoekers die van de we gebruikmaken, vinden er geen
papier. Notitie voor de volgende vergadering.
`Lydia, Lydia,' zucht ik, tot aan mijn ellebogen in de pis. Ik heb een

halve emmer vol, en ze moet begrijpen dat ik het moeilijk heb. Haar
fraaie gezicht moet verkrampen als ze het uitwringen van de dweil
hoort. 'Lydia, Lydia.'
'Kan ik iets voor je doen?'
1k kijk om Lenins kruin heen. Ze zit dichtbij, haar benen onder haar
gevouwen, de pumps bungelen aan haar duimen.
`Meer dan je denkt.'
`Meer dan de iconen?'
`Meer dan dat.'
Ik zweet. Zij waarschijnlijk ook, maar ik zie geen sporen op haar
blouse. Dure stof moet het zijn, ze gaat niet voor niets twee keer per
jaar naar de Maison in de hoofdstad om terug te keren met modieuze
mantelpakken en zwierige pelerines. Geen zeeman die naar deze
vrouw durft te fluiten. Als ze op de kade loopt is het altijd `bonjour
madame'.
Met een bijna voile emmer kruip ik haar kant op.
`Bonjour madame.'
`Monsieur!'
Een nijlpaard ben ik, wentelend in de molder van de Kalahari-woestijn, waar de Okavango haar armen hardnekkig de droogte in duwt.
1k knijp mijn neus dicht. De delta waarin ik ben geboren rook zoet.
Lydia wendt haar hoofd of als de emmer nadert.
`Och arme.'
Alsjeblieft, geen medelijden.
lullie hadden de klootzak veertig jaar geleden al met poep moeten
bekladden. Wie weer had dat veel ellende bespaard.' Murw yolk, durf
ik er niet aan toe te voegen.
Lydia veert op.
`En dan oorlog,' roept ze. 'De Russen in het land de keel doorsnijden.
Opstand. Bloed. Veel bloed. Nog meer bloed. Vooral aan de Roe104 meense kant.'
`Zoiets.'
`Gek!'

`Misschien ben ik gek, zoals de Okavango die koste wat kost niet naar
de zee, maar naar het zand toestroomt. Hartje Afrika, mooiste delta
ter wereld. Een paradijs.'
`Slachtpartijen, daar zijn Afrikanen dol op.'
`Blonde vrouwen, daar zijn we ook dol op.'
Zonder op to kijken passeer ik haar stoel. 1k werk nu snel, lang mag ze
Been zicht hebben op mijn natte rug. Tweede emmer al vol, zo meteen een sopje voor de grond. Morsige dweilen weg, handen tien keer
afwassen, de wc-deur dicht.
`Gaat het nog?' vraagt ze als ik met de schone emmer terugkeer.
`Champagne!'
`Na de deal,' lacht ze.
Kwart voor vijf. Lydia mag de klus a maken.
`Heb je parfum bij je?'
`Ja, dag!'
`Hier.' 1k geef haar het sponsje voor de vieze Lenin-randjes. 'Een
schoonheidsbehandeling. 1k kan niet meer.'
Krakend riet als ze opstaat, krijsend riet als ik ga zitten.
Lydia knielt naast Lenins wangen, strijkt erover. Harder, roep ik
bijna, die imbeciel verdient haar zachte hand niet. Haar rug kronkelt.
De armen, valt me op, zijn bijzonder gespierd. Zou ze ooit hebben
geroeid? En dan maar mekkeren dat ze niet graag de 'gore delta' ingaat.
`We hebben nooit oorlog gehad in Botswana.' Het moet eruit.
`0, nee?'
`Onze presidenten heetten Sir en werden al langer dan driehonderd
jaar door de Britse kroon ontvangen. En onze onafhankelijkheid is
dertig jaar geleden bij een kopje Earl Grey met de koningin besproken. Be-spro-ken!'
`Toe maar.'
Ze wast Lenins oren. Geen spatje vuil erop, toch doet ze het. Macht
der gewoonte? Zou ze haar kapitein ook zo inzepen en kreunt hij
dan? Van afschuw, vermoeidheid of plezier?
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`Zeg Old, heb je erover nagedacht wat we met het geld doen?'
`Is dat soms mijn taak?'
Ze loopt een paar passen achteruit. Bekijkt tevreden het schone monster. Alsof er nets gebeurd is. Op Lenins gezicht geen dankbaarheid.
Zijn ogen staren als altijd naar het plafond waar een peertje aan een
draad en duizend spinnenwebben hangen. Licht van de revolutie!
jij mag het zeggen.'
`Hij ziet er' – vooral geen compliment – `gewoon uit.'
`Nee, ik heb het niet over Lenin, maar over zijn opbrengst.' Ze
stampvoet, gazelle in de Donau-bush.
`Okee. We gaan naar de Biennale in Venetie.' Ik weet ook niet wat me
bezielt. Kunst, maar vooral water. Wat ze thuis zeggen, is dat wie een
nat nest verlaat altijd langs rivierwegen zal dwalen, nooit in een rechte lijn maar in kronkels zijn doel najaagt, als hij al een doel heeft.
Wil je niet naar huis?'
Ze overvalt me.
`Ontslag?'
Ze lacht.
' Snoepreisj e.'
Aileen als je meegaat.'
Kwart over vijf. Ik bid tot God, tot alle goden dat Brown nu in een
taxi zit die hem langs de promenade voert. Wat een pracht zal hij
denken als hij naar links kijkt, in de late zon geeft de Donau haar
mooiste goud prijs. Puinhoop, zal hij mompelen als hij naar rechts
kijkt, daar houdt een rij ingezakte flats de wacht.
Taradijs, zei je?'
`Pardon?'
`Ik wil dat land van je zien.'
Ze loopt naar de deur, zet die wijd open. Het is donker in de hal, de
portier heeft de lichten al uitgedaan. Maar hij zit nog steeds op zijn
1 o6 stoel. Zoals gewoonlijk leest hij de Donaubode. Lydia komt naar me
toe.
`Blijf zitten,' zegt ze als ik aanstalten maak om op to staan. Ze strijkt

neer op de brede armleuning; gelukkig houd ik de stoel in balans.
Haar arm dichtbij mijn rug, ze raakt me net niet aan. De vijf vingers
op haar knie tikken.
We zwijgen. Net boven Lenins neus zien we, door de glazen deur van
de ingang, een stukje van de straat. Precies het stukje waar de taxi's altijd stoppen. Maar ik zie meer. Ik zie wat Brown moet zien als hij zo
meteen naar binnen komt. In de omlijsting van onze deur, een koloniaal familieportret. In waterig avondlicht, een zwarte patriarch met
een fragiele memsahib aan zijn zij. En aan hun voeten, de grootste
jachttrofee ooit.
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Het literaire klimaat is wisselvalliger dan ooit. Toch is er een rode draad. De
weerbarstige verhouding tussen taal en werkelijkheid is, weliswaar op uiteenlopende wijze, een wezenlijk aspect van de hedendaagse Nederlandse
literatuur geworden. Mede aan de hand van schrijfsters die het programmatische gezicht van

Lust & Gratie

bepalen, aan de vooravond van het

nieuwe millennium een schets van de afgelopen decennia.

Truusje van de Kamp

EENMAAL MET WOORDEN BESMET
Man 3 D'r is niets. 1k heb Been boodschap. D'r is niets meer.
Helemaal niets. Verslagenheid
Man 1 Maar d'r zijn wel woorden nog.
Man 3 Maar dat is dan ook al wat er nog is. Goedemiddag! Tetteretet.
Verdwijnt

Man 2 U

hoort het: we hebben alleen nog maar woorden. En
woorden moet je weten.
Man 1 Zijn woorden dan wel genoeg? II zou wel graag een boodschap willen, eigenlijk.
Man 2 Woorden moet je in ere houden.
Man 1 0, daar moet je zeker zuinig op zijn.
Man 2 Woorden zijn heel waardevol.
Man 1 Dus eigenlijk net als een vijand.
Man 2 Eh... ja. De vijand is een woord.
Armando en Cherry Duyns, Wat zegt? Wat doet

De afgelopen jaren zijn er heel
wat barrieres geslecht binnen de literatuur. Tussen literatuur en werkelijkheid, tussen literatuur en persoonlijk leven, tussen literatuur en
journalistiek, tussen literatuur en elektronica, tussen mannelijk en
vrouwelijk perspectief, tussen literaire genres, tussen verschillende
culturen en talen – overal zijn de grenzen vloeiend geworden. Meer
dan ooit ontpopt de schrijver zich als een kameleon, die al naar gelang
zijn onderwerp van identiteit, stijl en genre verandert. Veel van het
geschrevene beweegt zich ergens in een tussengebied waar niets
meer voorspelbaar is, tegenwoordig 'faction' genoemd of 'fusion', of
welke andere modieuze benaming er maar wordt gehanteerd.
Niettemin is er ook een constante: telkens weer vragen schrijvers zich
of hoe zij en hun pen zich verhouden tot de taal. Zo constateren
Armando en Cherry Duyns aarzelend in de hierboven geciteerde absurdistische dialoog uit Herenleed dat de vijand een woord is. Het is

een conclusie die geregeld op de een of andere manier wordt getrokken in de hedendaagse Nederlandse literatuur: veel schrijvers zijn
vooral ook worstelaars met de taal geworden.
Dat de taal tijdens het schrijven in het centrum van de aandacht is
komen te staan, heeft alles te maken met een veranderde visie op de
relatie taal en werkelijkheid. Schrijvers zijn zich ervan bewust dat het
materiaal dat zij gebruiken niet zomaar de werkelijkheid kan afbeelden. 'De beschrijving van de realiteit vloekt met de realiteit,' merkt
Miriam Guensberg op in De)uchtfietser en de bloemendief. Zij wijzen
nadrukkelijk op de problematische rol van de taal bij het beschrijven
van de wereld. Zo heeft Gerrit Kouwenaar talloze malen aangegeven
dat de tragiek van de schrijver eruit bestaat dat het woord `tafel' niet
van hout is en dat je met het woord `steen' geen ruit kunt ingooien.
En zo luistert een hond uit het asiel, een van de vrolijke viervoeters
uit Patricia de Martelaeres roman De staart, alleen maar naar de naam
Poes.
Taal en werkelijkheid botsen voortdurend, en de relatie die zij met
elkaar onderhouden is slechts willekeurig – iets wat in het dagelijks
gebruik van de taal al Lang niet meer opvalt maar wat ons, men we net
de woorden en hun betekenissen leerden kennen, met verwondering
vervulde. Het zijn deze eerste indrukken over de arbitraire relatie
tussen taal en werkelijkheid die K. Schippers in Een Iiefde in 1947 verwoordt. Het jongetje verbaast zich erover dat het woord `weiland'
meer letters telt dan het woord `eiland', terwijl dat niet in overeenstemming is met de werkelijke grootte van de gebieden.
De schrijver die zich rekenschap geeft van deze weerbarstige verhouding tussen de woorden en de Bingen, vat de taal niet langer op als een
weergave van werkelijkheid, als een communicatiemiddel om boodschappen over te brengen of als een neutraal uitdrukkingsmiddel van
112 feiten, gedachten en emoties. Nee, het is juist de taal die voorafgaat
aan de werkelijkheid. We kunnen pas over onszelf en ons bestaan
spreken als er eerst woorden zijn. De taal is de onzichtbare souffleur

van onze gedachten en gevoelens. 'Mies wat in de wereld is,' schrijft
Maria Barnas in haar verhaal Wat maakt het licht uit' (Lust & Gratie
58), `bestaat in taal en ik heb geen idee wat dat betekent.' De woorden
verwijzen niet naar de realiteit maar scheppen zelf een werkelijkheid.
`En ik antwoordde je dat de woorden net als de dingen een eigen
leven leiden,' schrijft Miriam Guensberg in De herauten vieren feest:
`taal kent haar eigen doolhof, ze negeert de grens van dood en leven.'
En Marcel Moring laat een van zijn personages in Het grote verlangen
zeggen: Woorden als kiezels. Een woord als een gewicht, een ding.
Langzaam. En verder is er niets.' De woorden staan slechts in relatie
met andere woorden. Want een woord op zich betekent niets, alleen
in onderlinge samenhang krijgen woorden betekenis. Net als in een
woordenboek roept elk woord automatisch een volgend woord op;
elk woord verwijst voortdurend naar andere woorden en betekenissen. 're vertellen heeft het niets, het keert steeds naar zichzelf terug,
steeds en steeds,' zegt Tonnus Oosterhoff in Kan niet vernietigd worden.
En in Het hotel dicht Maria van Daalen: 'Eike gedachte beweegt in
haar woordvelden/ elk denken en gedenken spant binnen haar syntaxis.'
Op dit oneindig cyclische en autonome proces heeft de schrijver nauwelijks greep. Om zich te kunnen uitdrukken moet hij gehoorzamen
aan de censuur van de taalregels die hem dwingen sommige woorden
te kiezen en andere weg te laten. De taal heeft zelfs de macht hem
dingen te laten zeggen die hij eigenlijk helemaal niet wil zeggen, zij
heeft de macht ons bestaan te vervormen. Zo schrijft H.C. ten Berge
in Een geval van verbeelding:
Naarmate ik verder schreef en de dingen leven te gaan
lukken, werd min pen genoodzaakt dingen te beschrijv en die
– door wat eraan voorafging – blijkbaar werden opgeroepen
en een eigen leven gingen leiden dat het mine niet meer was.
Tot min verbazing hervond ik mezelf meestal op grote
afstand van de voorvallen en taken die ik aanvankelijk
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gemeend had te beschrijven en die nauw met mijn bestaan
waren verbonden. Het relaas van mijn vlucht werd op deze
wijze vervormd tot een ervaring die ik ook zelfvoor het eerst
beleefde.
En Maria Barnas vervolgt in Wat maakt het licht uit':
Ik ben thuis in woorden waar ik me Been raad weet met de
dingen. De dingen waarnaar verwezen wordt in mijn hoofd.
Verwijst mijn hoofd? 1k 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 de 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?
De taal trekt zich dus niets aan van de innerlijke beleving of uiterlijke
waarneming, ze staat onverschillig tegenover de mens en de wereld.
Ze schept haar eigen orde volgens de wetten van de grammatica. Een
woordveld, waarin de schrijver zichzelf en de wereld niet meer herkent. Y. Ne dicht in Aan voeten van de zee:
Wat aldoor ontglipt, ik ken het
niet. Hoe snel is het? Het heden lijkt
wel toekomst, zoals het zich onttrekt
De taal kan ons leven alleen maar als een abstract, niet-bestaand
11 4 geheel beschrijven. Daarom is zij ontoereikend om al die veelomvattende en tegenstrijdige fragmenten, problemen, observaties, feiten, meningen en waarheden waaruit de werkelijkheid bestaat te

verwoorden. Elke schrijver die het woord `ik' gebruikt vervreemdt al
van zijn eigen taalgebruik, is al niet meer in staat zijn persoonlijke
ervaringen in taal weer te geven. Iedereen kan immers `ik' zeggen,
maar het woord `ik' refereert even zo vaak aan totaal verschillende
personen, mannen en vrouwen. 'Fen besef dat me nooit weet te verlaten – ik kan niet normaal (meer) vertellen – juist door dat besef –: dat
in een mens, misschien alleen maar in het woord "ik", hele werelden
en tijdperken opeengeperst zitten,' schrijft Tonnus Oosterhoff. Ook
het woord `stoel' verzwijgt als verzamelplaats van al die mogelijke, in
kleur en vorm afzonderlijke stoelen meer dan het openbaart. Dit is
wat Esther Jansma uitdrukt in het gedicht 'Het woord voor leeuw'
(Lust & Gratie 37). Als zij het vurige, brullende Bier wil beschrijven, is
haar mond te klein; met zijn tong likt hij haar tong stuk, haar lippen
kunnen hem maar ternauwernood gevangen houden:
[.. .] Het woord voor leeuw
kromt en strekt zich, stijgt, krimpt.
Papier door vuur verteerd; geen woord
is groot genoeg voor zoveel
onbehouwen rood en good.
Ook Hans Faverey wijst op de reducerende werking van de taal in zijn
gedicht `Chrysanten, roeiers': dat wat wij zien is niet in taal te vangen.
De chrysanten,
die in de vaas op de tafel
bij het raam staan: dat
zijn niet de chrysanten
die bij het raam
op de tafel
in de vaas staan.
Vanuit het oogpunt van de taal hebben beide beschreven situaties de-

zelfde betekenis, maar deze komt niet overeen met de waarneming
van de werkelijkheid. De ene keer zie je eerst de chrysanten, dan de
vaas, vervolgens de tafel en daarna het raam. De andere keer kijk je in
omgekeerde richting, eerst zie je weer de chrysanten, dan het raam,
vervolgens de tafel en daarna de vaas. Door woorden to gebruiken
verdwijnt kortom de wereld in al haar gedetailleerdheid. Zij is onuitsprekelijk geworden. In Een eter in het najaar dicht Gerrit Kouwenaar
dan ook:
Eenmaal met woorden besmet wil het landsch ap
niet meer bestaan
De taal legt als het ware een ondoorzichtige sluier over de werkelijkheid. Tussen de wereld en onze beleving ervan vormt ze een ondoordringbare barriere. Zodra de gebeurtenissen en de dingen worden
benoemd, onttrekken zij zich aan ons. Wat overblijft, is het zelfstandige territorium van de woorden. En de schrijver is zich hiervan terdege bewust. In zijn `Laatste woorden' (Verdwijningen) concludeert
Jacq Vogelaar met spitse pen:
Niettemin is voor mij maar een ding van belang: dat dit
schrift het aanzien van een sluier van woorden krijgt die
over haar gezicht wordt gelegd, haar laatste dat blijft.
In de literatuur heeft de taal de plaats ingenomen van de wereld zoals
zij is of wordt ervaren. De werkelijkheid die wordt weergeven, bestaat nergens anders dan op de pagina waarop zij wordt geschreven:
`de betekenis van die woorden die ik lees is gelijk aan de bladzijden
waar ze op voorkomen,' schrijft Gerrit Krol in De man achter het raam.
En Maria van Daalen dicht in Het geschenk// De maker: 'van karton ben
ik.' De beschreven werkelijkheid is niet meer dan `een geval van
116 verbeelding', leugen. Ergens tussen gedachte, gevoel en beleving
enerzijds en de uitdrukking ervan anderzijds is de waarheid verloren
gegaan. Literatuur, noteert Willem G. van Maanen, is de bedrieg-

lijkste vorm van valsheid in geschrifte: `Zelfbedrog, van de eerste tot
de laatste letter.' Rozalie Hirs omschrijft dit in Locus aldus:
In de schuur van ceder
waar de woorden verdraaid
aan het plafond te drogen hangen
Hoewel de taal de werkelijkheid verhult, is zij ook het enige materiaal
waarmee de schrijver werken kan en moet. Zijn paradox is dat we nu
eenmaal woorden nodig hebben om over onszelf en de wereld te
spreken of te schrijven. Of hij wil of niet – een schrijver kan nergens
anders te rade gaan dan bij zijn taal. ‘Meegeven, schreeuwend/ mij
meegeven aan het verlies,' schrijft Maria van Daalen.
In zijn befaamde verdediging van de poezie Advies aan de scharretjes' onderscheidt J. Bernlef twee poetica's in de moderne literatuur.
In de ene wordt de taal vooral gebruikt om gevoelens en gebeurtenissen weer te geven, om of te beelden – de schrijvers leggen zich neer
bij de bestaande taalafspraken. In de andere poetica leeft er de verwachting dat taal veel meer kan. Deze schrijvers zetten de taal onder
druk, vernietigen haar desnoods om er iets nieuws uit te laten ontstaan. De ene poetica ziet de taal als hulpmiddel; voor de andere is de
taal Joel. Schrijvers van de laatste categorie benadrukken in hun werk
de worsteling, het gevecht met de taal bij het beschrijven van de werkelijkheid. Hun aandacht is verschoven naar de scheppingsdaad zelf.
Zij bezinnen zich op het woord en zijn betekenis. 'Taal is taal die niet
vanzelf spreekt,' noteert Lidy van Marissing in 'Het naakt in het
landschap' (Lust & Gratie 3). Deze schrijvers trachten het onuitsprekelijke, dat ook wel wordt geassocieerd met het vrouwelijke, een stem
te geven en zo een antwoord te geven op vragen als hoe kunnen we de
werkelijkheid benoemen, hoe kunnen de mens en de taal nog samenri
komen als het verbond tussen de woorden en de Bingen is verbroken, F.
hoe moet de mens zichzelf nu benoemen, is de persoonlijke ervaring 117
soms echt onuitsprekelijk geworden? Leonard Nolens dicht in Ge- .1.='
boortebewijs:
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Hoe zullen wij dan heten als de hele maat
Van ons verbond zich niet meer meten laat, hoe?
En kunnen wij nog samenkomen, donker misschien
En Elma van Haren vraagt zich in Het schuinvallend oog af: `zou er ergens nog ergens/ een beschutte plek voor jou aanwezig zijn tussen
zijn woorden?'
Om op deze vragen een antwoord te vinden tracht de schrijver de
(on)mogelijkheden die de woorden als werkelijkheidscheppend materiaal bieden naar zijn hand te zetten. Schrijven wordt zo een daad
die het territorium van de taal openbreekt. Dat is het nieuwe creatieve principe. De schrijver doet geen poging meer om een getrouwe
weergave van de werkelijkheid te maken, maar valt de taal met haar
eigen wapens aan. 'We als mijn vijand komt zal/ gaan als mijn afgezant zal/ staan waar ik stond...' schrijft Gertrude Starink in Zeventien
passages 1977-85. De schrijver wil niet langer de slaaf van het woord
zijn. Uit het verlangen de ontoereikendheid van de taal teniet te
doen, nit verlangen naar meer, wil hij zelf ook macht uitoefenen. Ms
schrijver is hij tenslotte ook verslaafd aan woorden. Zo dicht Hans
Faverey in `Gorter aan zee':
dat het woord zee zijn zee leegslurpt
en opnieuw zal uitspuwen, alleen omdat ik dat wil.
De schrijver wantrouwt de woorden, maar heeft tevens de hoop dat
op grond van het genererende vermogen van de taal ook onbekende,
onvoltooide werkelijkheden opgediept kunnen worden. Hij is op
zoek naar een wereld, schrijft Cees Nooteboom in In Nederland: `waar
het bestaan nog niet een verhaal is dat klopt, een wereld waarin alles
nog moest gebeuren en die, omdat het nog niet gebeurd was, nog alle
118 vormen kon aannemen, gewoon, omdat hij nog niet, zoals de mijne,
af was.'

Door te experimenteren met het verschil tussen fantasie en werkelijkheid, door een spel met de taal of door taaloperaties, door zelf leugenaar of chirurg te zijn tracht de schrijver de gesloten cirkel van de
taal te doorbreken. Op deze wijze poogt hij de grens tussen de taal en
de wereld op te heffen om een eigen versie van de laatste te geven of te
onthullen hoe zij feitelijk zou kunnen zijn. Connie Palmen bekent in
de Wetten niet te liegen, maar ook niet de waarheid te spreken, zij
simuleert:
Ik haal alles door elkaar, ik vermeng de categorieen, manvrouw, literatuur-werkelijkheid, waarheid-leugen, en er is
niets in mij dat als scheidsrechter op kan treden door tegen het
ene te zeggen: jij bent niet wat je lijkt te zijn en tegen het
andere: jij bent het, jij bent waar, je bent wat je bent en voor
jou kies ik.
Bij de schrijvers die er blijk van
geven dat zij zich bewust bezighouden met de spanning tussen taal en
werkelijkheid, zijn globaal drie verschillende denk- en schrijfrichtingen aan te wijzen. Hoewel zij vaak in het werk van een en dezelfde
schrijver zijn vervlochten, kunnen ze worden onderscheiden omdat
het waarnemingsperspectief verschilt. Schrijvers uit de eerste richting neigen ertoe om alles als taal te beschouwen en het bestaan van
de wereld te ontkennen. Zij richten zich vooral op het leugenachtig
karakter van de taal, op het innerlijke proces van het verbeelden. Zij
eigenen zich de macht van de taal toe en zetten de werkelijkheid naar
him willekeur om in een subjectief geordende fantasiewereld. In de
tweede richting gaat men ervan uit dat de wereld een eigen waarheid
heeft, maar in al haar veelvoudigheid onuitsprekelijk blijft, dus uiteindelijk niet onder woorden gebracht kan worden, zij blijft een raadsel. tekort van de taal bij het beschrijven van de werkelijkheid, de
onoverbrugbare kloof tussen taal en werkelijkheid, staat hier cen- 119
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traal. De derde richting is een combinatie van beide vorige richtingen. Deze schrijvers zijn ervan overtuigd dat de werkelijkheid buiten 5
GULLIVERS REIZEN

het gesproken of geschreven woord, dus onafhankelijk van de taal
bestaat. Zij hopen echter in de taal door middel van een diepgaand
onderzoek nieuwe mogelijkheden te vinden om hun verlangen naar
kennis en inzicht van de wereld uit te drukken. In hun visie corrrespondeert de literaire verbeelding met die van de werkelijkheid, leugen vermengt zich met waarheid.
Deze Brie waarnemingsperspectieven worden zeer helder en geestig
verwoord in Jonathan Swifts roman Gullivers reizen. Gullivers eerste
reis leidt naar het land van Lilliput. Vanuit het perspectief van de reus
ziet Gulliver als door een omgekeerde verrekijker een verkleinde,
overzichtelijk geordende panoramische wereld; verborgen achter de
horizon van zijn blik doemen onvermoede, macroscopische verten
op. Tijdens zijn tweede reis, nu door het land van de reuzen, kijkt
Gulliver zelf met de scherpe, microscopische blik van de lilliputters.
De reuzen kan hij slechts in hun details waarnemen. Het nabije wordt
zo uitvergroot dat het zijn oppervlakkige schoonheid verliest en zijn
gaten, grofheden en gebreken onthult. Gulliver ervaart het nabije
niet meer als een zinvolle eenheid maar, omdat het zijn labyrintische
structuur vertoont, als een raadsel waarin hij makkelijk kan verdwalen, of als een ravijn waarin hij kan storten. Op zijn derde reis ontmoet Gulliver buitengewoon vreemde mensen. Hun hoofden staan
scheef, een van hun ogen is naar binnen gekeerd en het andere pal
naar het zenit. De geest van deze lieden is zozeer vervuld van diepzinnige bespiegelingen en inzichten dat zij niet kunnen spreken als zij
niet door uitwendige prikkels worden gestoord. Omdat zij door hun
diep gepeins voortdurend in het gevaar verkeren hun hoofd te stoten
of in een afgrond te vallen, is er altijd wanneer zij op pad gaan een
`wakkerhouder' in de buurt die hen of en toe een zachte tik op de ogen
geest zodat zij zich weer van de wereld bewust zijn.
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De schrijvers met de macroscopische blik, die de taal de plaats van de waarneming laten innemen en
hun verbeelding de vrije loop laten, verheffen het naar zichzelf verGEVLEUGELDE WOORDEN

wijzende karakter van de taal tot hun kunst. De kunst van het liegen,
het zelfbedrog staat centraal; de waarheid is een illusie, een fabel, een
door de fantasie voortgebracht verhaal. Zij hopen dat daar de innerlijke beleving misschien wel een plaats kan vinden. In Hertog van Egypte schrijft Margriet de Moor: Woorden kunnen dingen beschrijven
die je feitelijk vreemd zijn. Toch kan er iets van afstralen dat je hart al
.
wist.'
Deze schrijvers sluiten de wereld uit om in de fantasie waar zij zelf
heer en meester zijn, te kunnen vliegen. De woorden gebruiken zij als
vleugels om de bestaande, vaak onaanvaardbare werkelijkheid te onvluchten en om te zetten in een mogelijke, nieuwe wereld. 'Want zo
denk ik er weleens over,' zegt Margriet de Moor in Eerst grijs, dan wit,
dan blauw, 'clat woorden de lucht door gaan, de zee over, dat ze tussen
de eeuwen heen en weer vliegen. Soms denk ik dat woorden de vleugels van de mensen zijn.' Rozalie Hirs dicht:
Er groeien vleugels uit min ogen
ik kijk naarje
vanuit de kookpot,
het gat in de grond.
Ze breken door het vlies
als tanden waarmee
ik nog moet leren eten –
Binnenskamers, in hun geest dromen deze schrijvers van ongekende
gebieden ver voorbij de horizon van hun blik, daar zijn ze de tovenaar
van geheel eigen werelden waarvan zij zelf het centrum vormen. In
Hartsvanger fantaseert Anneke Brassinga:
Ik wil vliegen, op eigen vleugelkracht, met gestrekte pootjes
en de kop recht vooruit. Uitrusten op een televisiemast of op
de koepel van de Noorderkerk, en dan als het donker is, vlieg
ik door het open raam mijn huis binnen. In de slaap droomt

men van vliegen dat als vanzelf gaat, en soms heel moeizaam. Ook was ik eens een tiger die vloog en in bomen klom,
met een zwarte broek aan.
Schrijvers van deze richting willen dan ook de taal die onverschillig
staat tegenover de mens en de wereld, en deze vervormt en verzwijgt,
zodanig ombuigen en in beweging brengen dat er ruimte ontstaat
voor hun gevoelens en gedachten. Met het vuur van hun verbeelding
proberen zij de levenloze taal aan to wakkeren. Hun tactiek bestaat
eruit dat zij de macht van de taal niet negatief opvatten, maar positief,
als een feest. `Dichter!' roept K. Michel de schrijvers toe in Ja! Naakt
als de stenen:

Kam je haar, poets je schoenen!
Trek je innerlijk aan!
We gaan de wind een hand geven.
We gaan de horizon begroeten.
[...]
We reizen zonder landkaart.
We komen overal.
En we schudden alle handers, alle dingen
alle namen door elkaar.
En we roepen, we brullen overal:
Aap! Noot! Mies! Aap! Noot! Mies!
En Pam Emmerik schrijft in Soms feest: 'Ms kunstenaar heb je altijd
het gevoel dat je in het stralendste zonlicht loopt. Ook al is het buiten
triest en donker en komt er een begrafenisstoet van twee kilometer
en duizend zwarte schoenen voorbij, jij draagt je verfbespatte lakschoenen en gaat lachend over straat.'
De macroscopische schrijvers spiegelen zich in de bestaande werkelijkheid en verdubbelen die met talloze subjectieve, verzonnen bete-

kenissen. Zij schrijven in de breedte, in de oneindige uitgestrektheid,
in de overvloed van de taal. In die zee van mogelijkheden kunnen zij
opnieuw worden geboren. Dat is wat Anneke Brassinga in Aurora verwoordt:
Ik ben geboren
uit woorden –
zucht van de ziedende zee
was mij het alfabet.
De taal is de vriend die ze nodig hebben, een `jakobsladder' zoals
Frans Kellendonk haar betitelt, die hem in staat stelt op te klimmen
naar de hoogste regionen van zijn geest. Immers, een van de manieren om de vijand uit te schakelen is hem tot vriend en helper te bombarderen. Deze schrijvers buiten dan ook de scheiding tussen taal en
werkelijkheid uit en spelen het valse spel van de woorden mee. Want
omdat de woorden een willekeurige relatie onderhouden met de wereld en alleen in onderling verband betekenis hebben, kunnen er ook
allerlei niet-alledaagse relaties en meervoudige betekenissen gevormd worden. Nogmaals Anneke Brassinga, nu in Huisraad:
Reken op skeletdwaalsterrennevellegerscharen,
verhul in bombazijn het naaldhuis afgestemd op
't cryptapocalyptisch egelengelengezangstation.
Deze pluriformiteit maakt de 'prima materia (dat wat ondoordringbaar is)', zoals Ivo Michiels de taal aanduidt, weer tot een vruchtbare
aarde:
Wat wilje nog meer dan een alfabet in kristal
om de toendra leefbaar, dit
is leesbaar te maken?
om de namen met de namen te
vermenigvuldi gen, dus te wissen?

Om deze meervoudige betekenissen te creeren of oude woorden
nieuwe betekenissen te geven isoleren en vervreemden de schrijvers
met de macroscopische blik de woorden van hun alledaagse betekenissen. 'Men dient het [de zeeradijs] breeduit te planten, ver uit de
buurt van al het andere', raadt Atte Jongstra in zijn taaltuin Groente
de lezers aan. In zijn programmatische gedicht 'Het woord' beeldt
Lucebert dit proces om de taal haar groeikracht, haar leven terug te
geven uit.
het woord heel ook een onzelfstandige grens
het woord te ontvreemden is een ieders recht
heel makkelijk is een woord te lezen zonder zin
zonder zin is het woord een bevel
tegelijk tractabel en kitteltongigzijn is onze neiging
wie ofwat ook de spons van het spraakvermogen uitknijpt
levend is het woord
ja
Los van de betekenis kan de schrijver het woord onttrekken aan de
macht van de taal en weer naar eigen goeddunken gebruiken voor
zijn reconstructie van een wereld. In de periferie van het woord, om
het woord heen, kan er nu van alles gefantaseerd worden. Zo dicht
J. Bernlef in `Dauw op tafel' (Grensgeval):
hij slaapt
zijn oog beweegt
en ziet een tafel
in zijn hoofd
[...]
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hij droomt om de tafel
been als om een woord
voor op zijn tong

Ook Hugo Claus bindt de strijd aan met de macht van de taal. In Mijn
handvol gedichten toont hij hoe hij via zijn vrolijke verzinsels tegengas
geeft.
De pagina gebiedt.
De pagina gebood. Geen selectie, wel verwisselbare termen &
geledingen tot er iets ontstond als
zichzelf, een onherkenbaar gebied.
[...]
Zijn wangedachten bleven dwalen
langs verhalen, gezegden, geroddel, onbekende grootheden,
en zo zei hij: "Je ziet honderd tuinen.'
Zo verzon hij
een legende voor wie hem niet kende,
een testament voor wie hem kent.
Zijn wreedaardi gste verzinsel was
de verering van de vreugde,
zoals toen hij zei: `Je ziet honderd tuinen.'
En waartoe `bolvormige woorden', om met Tonnus Oosterhoff to
spreken, wel niet allemaal kunnen Leiden, laat Nicolette Smabers zien
in haar verhaal `Vreemde woorden' uit Portret van mijn engel:
Dovemansoren. Dovemansoren. Dovemansoren. Er viel niet
mee to praten. De lijven waren heel gewoon, de oren niet. Er
waren grote orenbij en zeer kleine. Er waren spits toelopende,
zeer lange. Deze staken hoog boven hun hoofden uit en vingen
de geluiden op van overzee; bij harde wind en felle kou werden
ze ingetrokken en dan leken het normale mensenoren. Er
waren trechteroren waar bijzonder veel in ging. En warme,
rozige oortjes, kogelrond als naveltjes. Ach, zoveel soorten
oren.

Niet alleen om de woorden heen kunnen hele verhalen geweven worden, ook de tekst zelf kan met allerlei vreemde, zeer verspreide tekstsoorten worden vermenigvuldigd. Een schrijver is ook een lezer. En
sommige schrijvers van deze richting verdubbelen hun verbeelding
van de taal met die van de verbeelding van de bibliotheek. Ten brein
lijkt evenzeer op een bibliotheek,' merkt Frans Kellendonk op in
Letter en geest. `Zoals dit een opbergplaats is voor de taal, is de taal zelf
weer een opslagplaats voor de gewaarwordingen.' Deze schrijvers
verwerken hun leeservaringen in hun tekst, die doorspekt wordt met
verschillende genres: dagboek, brief, opstel, aforisme, literaire en andere citaten, enzovoorts. Door deze binnen hun tekst te brengen
proberen zij ook te laten zien hoe literatuur en persoonlijk leven verweven kunnen zijn.
Hoewel de schrijver met de macroscopische blik de innerlijke ervaring tracht te redden door de betekenissen te verdubbelen met fantasiebeelden, kleeft er aan dit proces ook een gevaar. Omdat hij de
nadruk legt op het oneindige proces van de verbeelding, zich teruggetrokken heeft op het veilige eiland van zijn psychische werkelijkheid, heeft hij het contact met zijn medemens en de wereld verloren.
In het web dat hij zelf gesponnen heeft, is de schrijver towel de spin
als de vlieg, de vreugdevolle maker en de angstige, eenzame veroordeelde. Opgeklommen tot in de hoogste regionen van zijn geest stoot
hij zijn hoofd aan zijn eigen verzinsels. Frans Kellendonk schrijft:
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Een brein in een brein om een brein is hij, een bibliotheek
in een bibliotheek om een bibliotheek, een ondoordringbaar
solipsistisch systeem, een huiveringwekkende parodie op
Plato's grot, waar de schimmen die je ziet door jezelf geworpen worden, waar niets verwijst naar de zekerheid van
transcendente ideeen, noch van de knie die over een straatsteep schaaft, de tong die, uitgesproken, in een kus een andere
tong ontmoet.

VERBRANDE LETTERS Bedenken de schrijvers met de
macroscopische blik op hun stoel achter de schrijftafel de werkelijkheid, de schrijvers met de microscopische blik zijn schrijvers zonder
stoel, de wereld is hun onderzoeksterrein. Zij ontkennen niet dat de
wereld buiten de taal om bestaat, maar gaan ervan uit dat deze door
de bedrieglijke woorden is ondergesneeuwd en daardoor onuitsprekelijk is. En, dicht H.H. ter Balkt, "t Onuitgesprokene dat schrijnt'.
Niet de kunst van het liegen staat hier centraal, maar de leugen van de
kunst: het verzwijgen van de waarheid. Het schrijven is een 'oefening
in inzicht'. Schrijvers van deze richting zijn zoekers naar de kennis
van de verborgen, geheime werkelijkheid. Zo schrijft H.C. ten Berge
in Texaanse elegieen:

Hoe men liefheeft wat gesloopt wordt
hoe hij lief had wat ontbrak
En het is het leugenachtige, vervreemdende karakter van de woorden
dat hen daarbij belemmert. Niet de overvloed is hun uitgangspunt,
maar de ontoereikendheid, het tekort van de taal bij het beschrijven
van de raadselachtige verscheidenheid van de wereld. Pam Emmerik
schrijft in 'Het Afrikaanse nachtkastje' (Lust & Gratie 58):
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. le vergelijkt een mens met een
boom. En hoewel het voor de hand leek te liegen om iemand
van Solomons postuur met een boom te vergelijken, schoot het
voor wat ik zag te kort.
Deze schrijvers ervaren de taal als een vijand. Het valse spel van de
taal vatten zij niet positief, maar negatief op. 'Het kruid is niet zijn .9°
toyer,' dicht Rozalie Hirs in `Alruin' (Lust & Gratie 61). Zij nemen de 12 7
wapens op tegen de woorden. Hun tactiek bestaat eruit het oneindige
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de woorden het zwijgen op door al die persoonlijke emoties, gedachten, leugens en bedrieglijke betekenissen om de woorden heen weg to
snijden in de hoop dat daarmee de kern overblijft, waardoor zij dichter bij het onuitsprekelijke zullen staan. Gerrit Kouwenaar zei hierover wit:
1k wil niet alleen een goed gedicht schrijven, een welverzorgd
en gelukt werkstuk met een zekere inhoud en een zekere
vorm, maar heel bewust een gedicht ergens naar toe schrijven, zeg maar naar dat eni ge middelpunt, de kern waar bij
wijze van spreken de taal overgaat in vlees, steen, haast letterlijk, maar natuurlijk net niet. Niet meer dat halfbewuste
ronddraaien in de periferie van gevoelens, illusies, ideeen,
filosofietjes – allemaal tarra. [...]
1k wil niet schrijven over iets, geen verhaal, geen gekondenseerd gevoel, niet een woord als vervoermiddel, maar een
woord terugbrengen tot zijn stoffelijkheid. Ik wil vandaan
komen onder de abstraktie, dus de afstand tussen taal en werkelijkheid zo miniem mogelijk maken, en waar ze elkaar
bijna raken, waar ze elkaar ruiken, besnuffelen, begint dan
de poezie.
Jacques Hamelink drukt het als volgt uit in zijn gedicht ' Steenspraak'
(Stenen voor mijzelf):
je weke woorden wegzwijgen, inkeren, verharding
verduren tot je niets meer kan voelen,
alleen vervuld van de kompakte betekenis van je materie
En Rozalie Hirs in Locus:
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Men sloot mij op in een harnas
van kuisheid – ik vergat
dat gouden regen

zijn weg vindt
door beteugeling.
Schrijven begint voor deze schrijvers niet bij het groeien, het vermenigvuldigen van de taal met talloze nieuwe betekenissen, maar is op
de eerste plaats `snoeiwerk'. `Eigenlijk zijn er steeds minder woorden
die je in de mond kunt nemen, het alfabet is verkoold en smaakt naar
as,' schrijft Paul de Wispelaere in Het verkoolde alfabet. Elma van
Haren verwoordt het zo in het gedicht `Schimmen' (De Wankel):
Mijn schrift wordt pinnig, de letters
verbrande caramel.
De hele tekst
een staketsel van zwarte kruisen.
Een prive-taal is een lasti g eigendom,
dat kaal moet worden gehouden vanwege
de schoonheid
van het landschap.
Drijven de schrijvers met de macroscopische blik een wig tussen de
woorden en de betekenissen met het doel nieuwe, mogelijke werelden te verzinnen, de schrijvers met de microscopische blik doen dit
om zich op (on)mogelijkheden van het woord zelf bij het beschrijven
van de realiteit te bezinnen. Zij beseffen dat achter de geordende,
overzichtelijke taalwerkelijkheid de wereld in al haar veelomvattende, tegenstrijdige en chaotische fragmenten schuilgaat, en een raadsel blijft omdat zij als zodanig niet benoemd kan worden. Daarom
scherpen deze schrijvers hun pen en zetten met chirurgische precisie
het mes in de taal. Zij trachten een wereld te ontdekken en op te roepen van voor het moment dat zij in taal werd geisoleerd en afgegren- .9°
deld van de waarneming. Zo dicht Kees Ouwens in Tuister naar de 129
woorden uit mijn mond' (Droom):
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Registreer de echo van hun holheid niet maar
gooi de luiken open van uw oren om
niet ten prooi te vallen aan de eenzang van uw
isolering, de
vreemdheid die in uw hart sluipt bij
het zien van de wereld die haar handen van
u aftrekt, hoe lelijk van schreeuw zij
ook is, en
hoe ongehoord
ook
De schrijvers met de microscopische blik gaan op zoek naar de waarheid die ergens verscholen ligt in de duistere wortels van de taal, in
die plekken waar de woorden nog niet tot gangbare betekenissen verstard zijn, naar de eerste indrukken, de eerste verwondering van het
kind over de willekeurige, gescheiden relatie tussen de taal en de wereld. Ms een ui pellen zij de taal laag voor laag af. Sluier na sluier lichten zij op in de verwachting de gesloten cirkel van de taal open te breken de diepte in, naar de onbekende achterkant, waar de woorden en
de wereld nog geen betekenis hebben, nog onbegonnen zijn en het
groeien zou kunnen beginnen. Huub Beurskens verwoordt dit in
Vergat het meisje haar badtas maar:

deze kant van de krant lezend
is de andere onleesbaar? niet meer of minder
waar houdt de achterzijde van de appel op?
het glas trekt een cirkel om de wijn in zichzelf
en om de wijn in zichzelfte bedaren. nachtelijk stil
worden druiven trossen, als Bingen onbegonnen.
130 Deze schrijvers verzinnen geen hele verhalen om de woorden heen,
maar tasten de taal aan door de woorden onderling te scheiden. Hun
microscopische blik laat de taal, evenals de werkelijkheid, in afzon-

derlijke, betekenisloze fragmenten uiteenvallen. De taal wordt uitvergroot tot elk woord afzonderlijk, soms zelfs tot elke letter. In Kruim
dicht Eva Gerlach:
Wat heel is, kunnen wij niet zien, het is
to groot, het past ons niet en niet
in onze hoofden
maar wat aan mootjes, haksel is, verkiezeld,
kruim, gepureerd, verstoven of ontbonden –
al het verdeeld zit voorgoed in ons.
Het oneindige naar zichzelf verwijzende, leugenachtige proces van
de taal wordt op deze manier stilgezet: de woorden zijn van hun automatische relatie met andere woorden afgesneden. En omdat zij alleen
in onderling verband betekenis dragen, worden zij tegelijkertijd ook
van hun gangbare betekenissen ontdaan. Tussen, om en in de woorden wordt als het ware een open plek, een leegte gecreeerd. Een stilte, een soort kijkgat met zicht op de wereld. Uit de woorden of de
letters zelf kunnen nu, op grond van het werkelijkheidscheppende
vermogen van de taal, allerlei niet-vanzelfsprekende, geheime relaties groeien. En de schrijvers hopen dat hierin de waarheid, het
onuitsprekelijke, raadselachtige van de wereld herboren kan worden.
In Dunland schrijft Y. Ne:
Lover, wimpers, vleugels, wind van levenwekkend
waaien, danst! in de stilte van het Witte licht
Wekt alle wezenheden in het pulserende hart van
min herboren bloed. Vlamt, golft, schept!

`;2
En in zijn journaal' (Pornschlegel, en andere gedichten) dicht Dirk van 1 31
Bastelaere:

Gaviaal uit gaviaal.
Uit vis vis. Zo wordt het rif
Door zich zelfvoortgebracht.
Hij hoort het zachte gekraak
Van het groeien. Weet hoe koraal
Zich vertakt in zijn slaap.
In zijn journaal voegt zich letter
Aan letter. Het kan niet zijn
Dat de wereld zou slinken.
Ook dit schrijfproces van het snoeien herbergt een risico in zich. Het
woord ontdaan van zijn betekenis, zonder dat het bezet wordt met
door de schrijver verzonnen betekenissen, gaat een netwerk van toevallige verbanden aan die ook voor de schrijver zelf een raadsel blijyen. Zo concludeert Stefan Hertmans in Bezoekingen:
Er gaat veel stilte in een schrijvende hand,
maar nog veel meer onhoorbare klank.
Tussen de woorden, in het wit van het papier, is de wereld evenzeer
onuitsprekelijk. In Winterhard schrijft Miriam Van hee:
en tussen hen een stilte
die een hoofd vol dromen nog
verbergt, een stilte die
de keel dichtsnoert en ten slotte
een stilte vanzelfsprekend reeds,
onoverkomelijk
als tussen heel oude Bergen
132
De schrijver met de microscopische blik blijft de slaaf van de autonome willekeur van de taal. De wereld laat zich uiteindelijk niet tot een

verhaal ordenen. De taaloperaties redden haar niet. De scheiding
tussen taal en werkelijkheid is onherroeplijk. De afzonderlijke woorden zijn als stenen: even dood en zwijgzaam. In de stilte tussen de
woorden openbaart zich een afgrond waarin de schrijver niet alleen
de wereld niet meer herkent, maar ook zichzelfniet. Fleur Bourgonje
dicht in `Vandaag vallen de woorden' (Stenen voor het begin):
In de zee
zie ik geen zee,
ik zink in een taal
die ik niet versta.
Woorden alleen, niet
het verhaal;
niet de bomen,
izv el het bos.
Ile kan in mijzelf
het kind niet zien.
PINGPONG In zijn 'Het spel heet "vi*" '
lijkt Piet Grijs de drie hoofdtactieken samen te vatten die in de strijd
met de taal gehanteerd kunnen worden:

Tactieken. Er is positief spel: de letter zeggen die je nodi g
hebt, en negatief spel: de letter zeggen die het spel van de
ander verstoort. De ideale vilijesspeler, die wonderlijk vaak
een wiffiesspeler is, weet die twee benaderingen te combineren. In dat opzicht lijkt het op pingpong.
4'Pingpong. Dat is wat de schrijvers van de derde richting doen in hun wu9
worsteling met de taal bij het uitbeelden van de werkelijkheid. Maria 13 3
van Daalen omschrijft dit in Het geschenkll De maker als:
`'
g
n
3

Een is de samensmelting, twee de deling,
drie de onophoudelijke herhaling
die weglegt wat materie wordt en opnieuw maakt.
Zij koesteren de verwachting dat in hun werk de tweedeling taal en
werkelijkheid teniet kan worden gedaan, dat het woord om met
Gertrude Starink te spreken een `veerbooe of een 'passage' kan worden waarmee een nieuw, voorlopig evenwicht kan worden hersteld
tussen de innerlijke verbeelding en de uiterlijke wereld. Zij laten de
zee van de verbeelding een dialoog aangaan met het chirurgisch onderzoek naar de wereld. De macroscopische blik verenigen zij met de
microscopische. Tijdens het schrijven zoeken zij onophoudelijk naar
verbindingen tussen de door de fantasie gecreeerde, oneindige beelden en de wereld in al haar veelvoudige, afzonderlijke details. Zij
trachten op deze manier de grenzeloosheid van de taal te laten
corresponderen met de ontoereikendheid ervan. je hebt me gestreeld en/ gekraakt met je schrift,' dicht Rozalie Hirs in `Alruin' (Lust
& Gratie 61).
De mogelijkheden die door de fantasie worden opgeroepen combineren deze `wijfjesspelers' met de onmogelijkheden van de taal bij het
beschrijven van de werkelijkheid. Wat zij in hun werk tot stand willen
brengen, is een onmogelijke mogelijkheid: het onuitsprekelijke een
stem geven. Zij geven dan ook Been afdoend antwoord op de fundamentele vragen van de moderne literatuur: Wie ben ik' en Wat ben
ik? ' Eerder is een orientatie op de werkelijkheid, een nieuwe betrekking tussen taal en werkelijkheid de inzet van hun schrijven. Zij willen `niets bestendigen', zegt Eva Gerlach. Bert Schierbeek schrijft in
Betrekkingen:

I 34

misschien is 't niet meer
dan een betrekking
bijvoorbeeld
dat dromen is kijken in
de nacht

om dingen te zien en dat ze gaan spreken wat
je ziet
maar net ontwaakt
Schrijvers van deze richting experimenteren met het verschil tussen
fantasie en realiteit, en proberen een niemandsland, een tussengebied in hun werk te verwezenlijken waar beide onderling vervlochten
kunnen worden. Anneke Brassinga schrijft in Pensee, niet van Pascal':
Soms vinden twee die nergens hem vonden
elkaar, ze knopen zich niet op maar ineen
tot zwevend getouw met eenhoorn en maagd,
gedempte put voor het kalf dat verdronk.
Hun gevecht met de woorden speelt zich of op de grens van taal en
werkelijkheid, zij maken van de ondoordringbare barriere tussen de
innerlijke verbeelding en de uiterlijke wereld een `vloeigrens' (Eva
Gerlach) of een `vloeilijn' (Maria van Daalen). De schrijvers trachten
in hun teksten in een `sprong', zoals Peter Nijmeijer veelzeggend een
van zijn dichtbundels heeft genoemd, de kloof te overbruggen en
zowel de mens als de wereld te redden. In het verlangen de vervreemding op te heffen bezetten zij de open plekken in de taal met verzonnen beelden. Het openbreken van de taal naar de wereld van de afzonderlijke woorden toe, de taaloperaties, wordt gemengd met de
mogelijkheden die de taal biedt om de werkelijkheid te verdubbelen.
Aan de tot zwijgen gedoemde, met stilte omgeven, gescheiden woorden hechten deze schrijvers persoonlijke betekenissen. Zij isoleren
de woorden van elkaar en laten ze in hun geest `nagelnieuwe' verbindingen aangaan. Hun verbeelding, de taal wordt als het ware be- 4'lichaamd met de fysieke aanwezigheid van de wereld – binnen en
buiten, innerlijke werkelijkheid verbonden met uiterlijke. Anneke 135
Brassinga noemt deze schrijver dan ook een `denkend lichaam'. In
Grondstewardess dicht Elma van Haren:
3

1k zeg niet zoveel, maar
geefmij een woord
en ik vertel een waargebeurd verhaal.
Grondstof, grondtoon, grondtaal.
En Marie Kessels schrijft in 'Over poseren' (Een sierlijke duik) waarin zij
het poseren vergelijkt met een bijzondere manier van praten:
Van buitenaf gezien is een door veel wit omgeven woord als
`graag' of een zinnetje als `plotselinghiefhij zijn arm op' niet
de moeite waard, maar je kunt het woord of de zin ook belich amen, werkelijk met alles zv at je bent en hebt belich amen,
en dat probeer ik in zo'n eindeloze pose die elk verband met
het voorafgaande en het vervolg is kwijtgeraakt. `Graag' is
dan niet zomaar een passend woordje maar voor even het
enige bestaande woord, waarin ik me helemaal uitput.
Met de taal spelen deze schrijvers kortom een pingpongspel van
groeien en snoeien. Zij verzoenen leugen en waarheid, Leven en
flood, vuur en as. Zo stelt Paul de Wispelaere voor dat de schrijvers
hun `woorden zo klein en simpel mogelijk maken, maar ze doen vonken als vuurstenen, zodat ze ervaringen en gevoelens uitdrukken die
anders onzegbaar zijn geworden'. Eva Gerlach beeldt dit proces in
Dochter aldus uit:
Wat dicht is maakt zij open, werkelijkheid
verborgen achter deksel en schroefdraad
moet zij inslikken tot een grond ontstaat
waaruit verbeelding opschiet. Stap voor stag
vernieti gt zij orde en beveiligingen.
I 36

Tussen water en vuur zit zij to zingen.
Kleine helhond, aan duisternis ontsnapt.
Haar schouderbladen spannen wereldwijd.

Dit trage, moeizame spel, waarin zij zowel tegenstander als medestander, vijand en vriend zijn, spelen zij ook in het verlangen dat bepaalde niet eerder uiteengezette wijzen van denken en zien aan de
oppervlakte komen, zodat de werkelijkheid veranderlijk wordt en
voortdurend, op elk moment in hun werk kan worden aangepast.
Anneke Brassinga verwoordt dit in 'Bedding' (Lust & Gratie 37):
gebrek; elk ogenblik kan vlees, al
waant het zich steen, gaan bloeden.
Literatuur en leven, verbeelding en werkelijkheid doordringen elkaar wederzijds in het werk van deze schrijvers. Ws een klimtol gaan
beide in mij op en neer,' schrijft Paul de Wispelaere in Het verkoolde alfabet. Hij maakt Been keuze tussen het fantaseren om de woorden
heen of het zoeken naar de kern, het woord door stilte omgeven.
Het bijzondere en het algemene, de periferie en het centrum,
de lijfelijke verbondenheid met de eigen grond en het geestelijke wereldburgerschap: beide heb ik nodig, ze zijn tegenstrijdig en niet to verzoenen, maar ze groeien in mij door
elkaar als sterremuur en Bras. Noch in de ene noch in de andere sfeer voel ik me ooit helemaal thuis, in tijd noch ruimte
ben ik geheel waar ik ben, ik ben niet van bier en niet van elders, niet van vroeger en niet van nu, maar overal tegelijk.
Deze innerlijke botsingen en breuken moeten zichtbaar worden gemaakt in min zelfportret.
Hoe dit innerlijk landschap, hoe de werkelijkheid zelfs tot in het allerkleinste taalelement, de letter, bezet kan worden met betekenissen
van de fantasie toont Huub Beurskens in zijn prozagedicht 'Hollandci
se wei' nit de gelijknamige bundel. Een prachtige mengvorm van hoe 2
in het microscopische zich een heel heelal van ongekende mogelijk- 13 7
heden openbaart.

Een vui ge verstikking ontsteeg de eeuwrest die smolt
en de blaren opblies uit elke veelipporie.
Alom de troebele hoester hangt uit zijn nesse tong,
graait in stuifbeplakte heestertakken naar zijn braid,
hikster van giechelschimmel, streptokokken. De sloerie.
Door verregening en verlepping niets waar hij komt
dan verenging. En verstepping waar zij stampend stapt, nee,
asfaltering. Loodblauw kucht bij windgetij de dag
Bloemkronen — wat wij niet konden blijven zij: geloven —
bestoven, maar roetzwart. De mei wordt ons ingebracht:
in de wei legden wij het gonzende vlerkenei, we
trokken de hagelsnoeren door de bebouwde klei
en richtten onze kamers in tot dagelijkse nacht;
daarfladdert ons verlangen het beeldscherm in en lacht.
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Nu delen we een geheim (roman, 1992), Hommage aan Jan
Palach (bloemlezing, 1994), Kiskassend gedicht (podzie, 1996) en Tussen de rivieren (podzie, 1999). Zij ver-

0

Vliegend h ert en Eerste sneeuw. Ditha Brickwell [WENEN, 1941]

NIW en vertaalt podzie voor Poetry International. Onlangs vertaalde ze Amsterdam van GyOrgy

tiek en filosofie aan de Universiteit van Wenen. Schrijft lyriek en proza. Publicaties o.a.

LOTs tochter, een
bundel gedichten. Mila Haugov6 [BOEDAPEST, 1942] is dichteres, vertaalster en was lange tijd redactrice van

roman van M. Simecka,

Het jaar van de kikker (Wereldbibliotheek, 1999). Waltraud Haas [HAINBURG, DONAU,
I 95i] woont sinds 1970 in Wenen. Zij studeerde grafiek aan de Hogeschool voor de Kunsten en germanis-

Tsjechisch en het Slowaaks. Onlangs verscheen van hear hand de vertaling uit het Slowaaks van een

van Amsterdam. Vertaalde

De kapo van Aleksandar Tisma, Binnenkant van de wind van Milorad Pavic en
Eerste sneeuw van Sneiana Bukal. Hank Geerts [1962] is Slaviste en vertaalt literatuur, hoofdzakelijk uit het

Konrad. Reina Dokter [AMSTERDAM, 1953] studeerde socials geografie en Slavische talen aan de Universiteit

het

Gytirgyi Dandoy [BOEDAPEST, 1963] woont sinds 1986 in Nederland. Is docents Frans, schrijft recensies voor

Angstsommer (1996). Het verhaal `Donaustroom en andere stromen' verscheen eerder in de anthologie
Ein Buch von Fliissen (Edition die Donau hinunter). Ze woont en werkt afwisselend in Wenen en Berlijn.

zoeker voor de Europese Commissie. Brickwell schreef korte verhalen, essays, een hoorspel en de roman

studeerde architectuur en stedebouw in Wenen, Berlijn en New York, en werkt op die gebieden als onder-

ler. Bij De Bezige Bij verschenen twee romans:

logie en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van Belgrado. Werkt als schrijver en verta-

over semiotische boeken. Sneiana Bukal [BELGRADO, 1957] woont sinds 1992 in Nederland. Studeerde filo-

de Weense uitgeverij Passagen Verlag. Ze publiceert naast gedichten en verhalen regelmatig kritieken

Marietta Boning [HANAU, 1971]. Studeerde filosofie, literatuur en psychologie. Ze is werkzaam als lezer bij

taalde zeven romans van Milan Kundera en Tsjechische en Slowaakse podzie (zie ook Mila Haugovd).

MEDEWERK[STMRS Jana Beranovâ publiceerde

Romboid. Ze publiceerde zeven dichtbundels. Truusje van de Kamp
Eenmaal met woorden besmet semen. Deze
bloemlezing was in zekere zin bedoeld als een vervolg op de door Kees Fens bezorgde bundel Voor wie dit
leest, het laatste deel van de Salamander-reeks, waarin literatuur van 1200 tot heden (1970) wordt gentro-

het toonaangevende literaire tijdschrift

Lust & Gratie 42 staat het verhaal 'Het weZen

Quirk of Fate met foto's van Hongarije. Ron Mesland [DRUNEN, 1963] is

[1955] studeerde filosofie in Tubingen en in Amsterdam. Zij was tot 1999 hoofdredacTrouw en Vrij Nederland. Maja Panajotova [BULGARIJE, 1951]

Verzwegen alibi

(Manteau, 1983) en

Litse zed Flamandski dantela

LUST & GRATIE

-P, MEDEWERK[ST]ERS

.

werd enkele malen bekroond. Podracka woont en werkt in Bratislava.

Hostia (1984), Rubikon (1988), Pismo (1994) en Hriech (1996), een essaybundel en kinderboeken. Haar werk

(Ten gezicht achter de Vlaamse kant', 1951). Dana Podrack5 [SLOWAKIJE, 1954] publiceerde de dichtbundels

verschillende dichtbundels, waaronder

woont sinds 1972 in Belgiö. Studeerde Slavische filologie en Poolse teal- en Letterkunde en publiceerde

teur van Surplus en schrijft recensies voor

bert. Monica Soeting

componist/tekstschrijver, acteur, zanger en vertaler. Vertaalde voor eigen gebruik de liederen van Schu-

rije door. In 1987 publiceerde hij

onlangs het Charlotte-KOhlerstipendium. Hans van der Meer is fotograaf. In 1985 bracht hij een jaar in Honga-

de anthologie

Ein Buch von Fliissen (Edition die Donau hinunter). Nausicaa Marbe [ROEMENIt, 1963] woont
sinds 1982 in Nederland wear ze als journaliste werkt. Haar debuutroman Mandraga (1999) ontving

van het trekKen'. Het beeldverhaal `Verhaal van een stroom in veertien afbeeldingen' verscheen eerder in

ster van de Weense uitgeverij Das FrOliche Wohnzimmer. In

van de inleiding. Ilse Kilic [WENEN, 1958] publiceert in diverse tijdschriften en anthologiedn. Ze is opricht-

duceerd, onder meer voor middelbare scholieren. De hier gepubliceerde tekst is een aangepaste versie

stelde met Xandra Schutte de niet-gepubliceerde bloemlezing
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H.F. van Steensel, Sabine van den Berg, Maria Barnas, Elma van Haren,
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en Voebe de Gruyter. Aan het einde van deze doorlopende voorstelling
een terugblik op de afgelopen vijftien jaar.

LUST & GRATIE 61
WRAAK Voor Lust & Gratie

geen literatuur waarin elke emotie leeg-

stroomt in een bloedeloos, zich eindeloos uitstrekkend grijs realisme.
Waarin geen plaats is voor wraak, of haar tegengif: verzoening. Nee, voor
ons de lust van de wraak, de triomf van de gerechtigheid, de zoetheid van
de vergelding en de gratie van de verzoening. In dit nummer, onder gastredacteurschap van Marion Vredeling, proza van Josien Laurier,
Nicolette Smabers en Annet Planten; essays van Manon Uphoff, Heikelien
Verrijn Stuart, Antjie Krog, Marja Pruis en Hein Groen; en poezie van
Sonja Pos, Rozalie Hirs en Antjie Krog.

LUST & GRATIE — EXTRA EDITIE
MN ZOEKT MN is het vervoig op het vorig jaar verschenen `Schrijfsters

van nu'-nummer. Ook dit extra dikke nummer is gevuld met proza en
poezie van hedendaagse schrijfsters, nieuwe namen en debutanten.
Allen buigen zich over de vraag: wie zoekt nu feitelijk wie? Met: Pam
Emmerik, Maria Barnas, Annet Schaap, Marieke Groen, Lidy van
Marissing, Annelies Passchier, Chandra Doest, Pauline Slot, Sjuul
Deckwitz, Barbara Beckers, Hanneke de Klerck, Mayra Verheyen,
Hanna de Heus, Lisa de Rooy, Josien Laurier, Hanneke Paauwe, Y. Ne,
Ida Boelhouwer, Sjanti Mahabier en een portfolio van Claudie de Cleen.
Losse nummers zijn to 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.
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`Geef mij het verzinsel dan maar. Dat is tenminste
werkelijkheid.'
Helene Nolthenius

REDACTIONEEL
Jorge Luis Borges merkte over de hem bewonderde, maar
niet bekende Argentijnse schrijfster Silvina Ocampo op:
`Haar verhalen hebben een merkwaardige trek die ik nog
altijd niet heb kunnen ontraadselen: er spreekt een vreemde liefde uit voor een zekere onschuldige of bedekte wreedheid.' In dit nummer van

Lust & Gratie

introduceert M.

Vanderzee Ocampo's verhaal 'Bee'den'. Over haar werk
schrijft hij: `Nooit voeren de verhalen van Ocampo de lezer
naar een fantastische wereld voorbij de werkelijkheid; nee,
ze handhaven rigoureus het dubbele, zonder uitkomst te
bieden. In haar verhalen botsen fantasie en werkelijkheid
op elkaar, het triviale meet zich met absurde, orde en wanorde worden tegen elkaar uitgespeeld in een onophoudelijk
verstrengelende worsteling.'
De relatie tussen fantasie en werkelijkheid stond, hetzij op
minder wrede wijze, ook centraal tijdens de uitreiking van de
achtste Anna Bijnsprijs voor de vrouwelijke stem in de letteren. De prijs werd eind vorig jaar uitgereikt aan Helene
Nolthenius. De jury kende de schrijfster de tweejaarlijkse
prijs toe vanwege 'de literaire kwaliteit van haar werk, dat
niet alleen van vakmanschap en eruditie getuigt maar ook
van inzicht in menselijke verhoudingen. In haar werk zijn fictie en non-fictie op overtuigende wijze met elkaar verenigd.'
In deze

Lust & Gratie beschrijft Marlene Polman dat de

vereniging van fictie en non-fictie niet altijd even gemakkelijk is geweest. Zij laat zien welke weg Nolthenius heeft afgelegd om de afstand tussen feit en fictie te overbruggen.
Daarnaast heeft

Lust & Gratie een aantal schrijfsters met

een journalistieke achtergrond uitgenodigd een proeve van
hun bekwaamheid te geven en een al dan niet autobiografisch verhaal of gedicht te schrijven waarbij het uitgangs-
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punt een feitelijke gebeurtenis is. Christine Otten, Barber
van de Pol, Marja Pruis, Marjolein Rotsteeg en Anne Veerkamp hebben zich in het schemergebied gewaagd tussen
feit en fictie, ook wel faction genoemd. Het resultaat is een
serie ontmoetingen met bekende en minder bekende mensen waarbij tevens diverse vormen van het genre aan het
Iicht komen. Christine Otten reist in haar reportage in het
voetspoor van Dylan Thomas of naar Zuid-Wales en ontdekt haar motieven om te schrijven. In Barber van de Pols
beschrijving van de premieboekjes van de Wereldbibliotheek sluipt een element dat niet meer tot de werkelijkheid
behoort: tangzaam voelde ik hoe hij in mij voer, zoals hij
wel vaker doet als ik zo hard aan hem denk dat hij niet dood
kan blijven.' Waarom je in een kraut bijvoorbeeld niet schrijft
dat iemand stinkt en in een verhaal wel, staat tussen de regels door te lezen in de bijdrage van Marja Pruis, die haar
personage ooit voor een weekblad interviewde. Marjolein
Rotsteeg maakt het nijpende probleem van de varkenssector op indringende wijze invoelbaar door met behulp van de
literaire techniek van de personale verteller de gedachten
en gevoelens van een varkensboer in nood weer te geven.
En Anne Veerkamp geeft in poetische woorden een In Memoriam van Ida Gerhardt.
Verder interviewt Fleur Speet Manon Uphoff in wier werk
het spel met de werkelijkheid voorop staat. Uphoff constateert een wanhopige behoefte aan echtheid bij lezers.

Voileskrant-journaliste Hanneke de Klerck vertelt in het
`Schrijversdagboek' over de perikelen rondom haar debuut
Een hemel van blauw fluweel en hoe moeilijk het soms is
als journalist in de huid van de schrijver te kruipen. Helene
Gelens laat zien dat het verschil tussen feit en fictie niet zozeer ligt in de tekst zelf, als wel in de verwachting van de
lezer en het schrijfproces. Ellen Kok debuteert met een trapeze-achtig verhaal waarvan de kiem ligt in een foto van

kinderen in een oorlogsgebied. Vooral wat niet op de foto to
zien is zet de verbeelding tot grote hoogte in werking. Beeldend kunstenaar Karin Bos ten slotte, die speciaal voor dit
nummer een portfolio heeft gemaakt, verzamelt dingen uit
de werkelijkheid die ze zodanig rangschikt dat er fictieve
beelden ontstaan.

Truusje van de Kamp

M. Vanderzee

KONING KIND
Over Silvina Ocampo

Voor schrijvers als Italo Calvino
en Jorge Luis Borges hadden de verhalen van Silvina Ocampo (1 90 3
-193)enormatkigsch.Zelnzrgaop
voorstaan lezers te zijn van haar, buiten Argentinie weinig bekende
werk en verzorgden inleidingen bij vertalingen ervan. Bij een Franse
vertaling uit 1 9 74 schreef Borges:
Het is merkwaardig datjuist ik met mijn vertelwijze, waarin alleen het essentiele gehandhaafd bliift, een werk presenteer dat tegelijkertijd zo erudiet en kleurrijk, zo eenvoudig
en ingewikkeld is. De verhalen van Silvina Ocampo hebben
een merkwaardige trek die ik nog altijd niet heb kunnen ontraadselen: er spreekt een vreemde liefde nit voor een zekere
onschuldige of bedekte wreedheid; ik schrij fdeze trek toe aan
de wonderbaarlijke belangstelling die het kwaad weet op te
wekken in de geest van een goed mens.
Met deze opmerking over de vreemde aanwezigheid van wreedheid
en kwaad in het werk van Ocampo slaat Borges de spijker op zijn kop.
Want haar verhalen mogen dan steevast ingedeeld worden bij het
genre van het fantastische, ze zijn het tegendeel van sprookjesachtig.
De fantasieen van Ocampo zijn nooit feeeriek of infantiel. Ze geven
vorm aan een niet thuis te brengen dreiging die zich aftekent tegen de
achtergrond van een fundamentele kinderlijke wreedheid. Wat dat
betreft is er enige verwantschap met E.T.A. Hoffman en Charles
Baudelaire. Nooit voeren de verhalen van Ocampo de lezer naar een
fantastische wereld voorbij de werkelijkheicl, nee, ze handhaven rigoureus het dubbele, zonder uitkomst te bieden. In haar werk botsen
fantasie en werkelijkheid op elkaar, het triviale meet zich met absurde, orde en wanorde worden tegen elkaar uitgespeeld in een onophoudelijk verstrengelende worsteling. Theater van de wreedheid,
kortom. De verhalen van Ocampo voeren op haast tastbare wijze de

ruwe realiteit van de verbeeldingskracht-in-werking op, haar excessiviteit en insistentie, haar talige en talende geweld. Waar het geijkte
fantastische verhaal inkadert, daar spat dat van Ocampo uiteen. Waar
het geijkte fantastische verhaal geruststelt, daar roept dat van Ocampo de verschrikking tot leven. Waar het geijkte fantastische verhaal
lering brengt, daar lacht dat van Ocampo zich dood. Vervoering versus zelfgenoegzaamheid. Zuur versus zoet. Humor versus moraal.
In De opsomming van het vaderland, een dichtbundel uit 1942, staat te
lezen:
0, ons grenzeloos gebied;
met het grandioze geweld
van een kleuter toon ik
jou in een valse spiegeL
Dit fragment toont ons het hart van Ocampo's werk: het kind. Of
liever, de voorstelling van het kind. Altijd vormt de voorstelling die
het kind heeft en geeft op de een of ander manier de kern van de verbeeldingswereld van Ocampo. Deze voorstelling van het kind is niet
onschuldig – zoals Borges zegt – maar schuldeloos: soeverein en vrij.
Deze voorstelling van het kind is het genot van een waarachtig wild
denken, van een zich steeds maskerende demonie: de kracht van een
ongrijpbaar maar openbaar geheim, de macht van een niet lokaliseerbaar maar alomtegenwoordig territorium. Deze voorstelling van het
kind is geen utopie maar een atopie. Het kind verschijnt er als de
absolute vorst van een vreemd land, van een verraderlijk spiegelrijk
dat overal en nergens kan worden opgericht: de speelruimte. Als een
sublieme toneelspeler zwaait het daar de scepter die het teken van de
verbeelding is. Om met Shakespeares Hamlet te spreken, voor de
voorstelling van Ocampo geldt: 'He that plays the king shall be welco10 med.'
Ook in het hierna volgende verhaal `Beelden', afkomstig uit de bundel De genodigden (1 961), regeert Koning Kind met voile kracht. De

vorst van de voorstelling treedt op als oud kind, in de gedaante van
een stervende vrouw, opgenomen in een ziekenhuis. Terwijl ze op
haar sterfbed op de naderende engel wacht, speelt ze – als in een sarcastische parodie op de mythische gemeenplaats die zegt dat elke
stervende voor het sterven nog even gratis naar de film van zijn leven
mag – met de beelden die in allerlei gedaanten voor haar verschijnen,
haar met hun voorstellingen overweldigen: levende beelden, geschilderde beelden, heiligenbeelden, dingbeelden, geluidsbeelden, beeldbeelden, herinneringsbeelden, spiegelbeelden, fantasiebeelden. In
deze rijke beelden- en verbeeldingswereld, deze beeldenrevue, is er
een beeld dat de demonische excessiviteit van de verbeeldingskracht
het allerbeste uitbeeldt; het vat al de andere beelden als het ware
samen. Het is een nogal grillig, anoniem beeld, en bepaald niet beeldig: een grote vochtplek die plotseling als een beurs waterhoofd, als
een monsterlijke kroon boven het hoofd van de vorst is verschenen en
die niemand thuis kan brengen, noch de toegesnelde liefdezuster,
noch de te hulp geroepen loodgieter.
`Beelden' maakt helder duidelijk wat het grote verschil is tussen de allebei als `fantastisch' te boek staande schrijvers Borges en Ocampo.
Terwiji het werk van Borges veel meer naar het retorische neigt (het
verhaal wordt vanuit het puur intellectuele concept opgebouwd en is
daaraan ondergeschikt) helt dat van Ocampo veel meer over naar het
poetische (het verhaal vloeit uit de innerlijke drang en werking van de
taal zelf voort, rijst lucide op uit zijn duistere diepte). Beelden die op
het ritme – op de 'swing' zoals Cortizar in Rayuela zo mooi zegt – omhoog komen. De verhalen van Ocampo zijn dan ook in zekere zin
heel goed gedichten te noemen, langgerekte prozagedichten, nietaflatende taalstromen. Door hun fysieke presentatie is hier met recht
van een corpus te spreken, van een tekstlichaam. Of om in de lijn van
`Beelden' zelf te blijven: van een tekstbeeld, een op zichzelf staand
taalplastiek.
Nog wat algemener bezien kunnen we van Silvina Ocampo zeggen
dat ze tot die zeldzame schrijvers van de afgelopen eeuw behoort die
3

met hun werk de reductie tot het sociologische op radicale wijze ontwijken, die werken vanuit een strikt literaire ruimte. Paradoxaal genoeg weten dergelijke schrijvers juist vanuit die ontduiking weer
even radicaal een kritische spanning met het sociologische op te roepen. Ik denk aan schrijvers als Beckett, Benet, Bernard, Blanchot,
Cortdzar, Sarraute en Woolf. Stuk voor stuk schrijvers die de rol van
de roman spelen door de verbeelding waar te maken, concreet en absoluut op scherp te stellen. De stem die in hun werk is te horen, is de
onherleidbare stem van de fictie, een verteller die vorm krijgt en geeft
vanuit de ontwrichtende werking van de taal zelf, die anoniem en
ontglippend, met schijnbaar grote omwegen, maar daarom niet minder indringend en stellig, vragen stelt, speels en lastig, zoals in het dagelijkse leven alle kinderen proberen te doen.
De essentie, het specifieke karakter van de taal en fictie van Ocampo,
is voor mij het scherpst getroffen door een gedicht dat Octavio Paz in
1947 voor haar schreef. Dit gedicht maakt het paradoxale, haast hegeliaans te noemen `narcisme' voelbaar dat iedereen kan ervaren en
herbeleven die het werk van Ocampo leest, die werkelijk plaatsneemt
op de voor hem uitgespaarde plek, zich over het papier buigt en de
tekst welkom heet. Hij zal opgenomen worden in het meeslepende
ritme van een corpus dat steeds naar zichzelf terugkeert, reflecterend
is, dat in de stilstaande en stromende bladspiegel tegelijkertijd gespleten en verenigd words, dat towel de vervreemding als de hervinding van zichzelf in schaduwrijke en glasheldere beelden weerspiegeld ziet worden.

I2

Bogen

Wie zingt er aan de oever van het papier?
Gebogen over de rivier
van beelden, zie ik mezelf, langzaam en vanzelf,
van mezelfwegstromen: zuiver schrift,
constellatie van tekens, sneden
in het vlees van de tijd, o woord,
lichtstraal in het water!
1k ga voorbij tussen het groen
van verweven waterplanten, ik ga voorbij
waar het water glash elder is,
een rivier die voortstroomt en toch stilstaat;
ik stroom weg van mezelf, ik zit stil
aan een oever, zonder stil to zitten
en zak steeds verder de stroom of
tussen bogen van verbonden beelden door,

een rivier van reflecties.
1k stroom maar voort, ginder wacht ik
op mezelf, ik ga mezelftegemoet,
een rivier van gelztk die tussen twee populieren
een enkele zonnestraal meevoert en weer loslaat,

die zich vasthecht aan de gladde kei,
en zich splitst en steeds verder stroomt,
naar zee, om zichzelfte ontmoeten.
Octavio Paz

Silvina Ocampo

BEELDEN
De duisternis. Het onbestaande.
Bestaat er ook maar iets dat volmaakter is?
Ogenblikken lopen in elkaar over. Zoals een slang, een sonde door je
keel naar beneden glijdt. De dokter is een 'cruising tussen een folteraar en een juwelier. Hij buigt zich over mij heen, beschijnt me met
zijn felle lampje. Hij beveelt me, doorboort me, kwelt me. Mijn organisme bekent zich tot hem. Ik ben gedwee. Ik lijd niet. Je moet je gewoon overgeven. Ik keer terug in de duisternis. In het onbestaande.
Half wakker is het eerste wat ik zie een schilderij. Ik probeer op de
naam van de maker te komen. Eerst denk ik aan de slechtste Engelse
schilders totdat de naam van Dante Gabriel Rosetti me invalt. Deze
vrouw, met haar haar in tegenlicht, is Beata Beatrix. Ik herinner me
de Latijnse inscriptie van Rosetti op de lijst: QUOMODO SEDET SOLA CIVITAS. Waarom zie ik in vredesnaam dat schilderij voor me in een zo
onwerkelijk licht? Ik sluit mijn ogen en open ze weer. Het is geen
schilderij. Het is iemand die op mij let, haar haar licht op en haar gezicht is niet te zien. In de kamer is het donker. Wanneer het licht aangaat kijk ik om me heen en denk aan mijn eigen kamer. Ms ik niet uit
huis ben weggegaan, dan moet dit wel mijn eigen kamer zijn waar ik
nu ben.
De deur zit links, in mijn eigen kamer zit hij rechts. Er staat een donker kastje met een ovalen spiegel erboven; in mijn eigen kamer staat
een grote commode met daarop een Mariabeeld onder een glazen
stolp. De rolluiken zijn van hout, ze gaan omhoog en omlaag met behulp van koorden; in mijn eigen kamer zijn de rolluiken van ijzer, ze
gaan zijwaarts, in drie delen, open. De lamp die de kamer verlicht bevindt zich in een rechthoek van glas in het midden van het plafond; in
mijn eigen kamer zijn er alleen maar twee lampjes met een zilverkleurige voet op de nachtkastjes. Ik ben echt verstrooid. Ik heb al die jaren
1 4 in dit huis geleefd zonder in de gaten te hebben dat er twee verschillende soorten rolluiken zijn: de ene, de moderne, gaat op en neer en is
gemaakt van lichte houten latjes; de andere is ouderwets, gaat zij-

waarts open, in drie delen, en is van zwaar ijzer. Ik ben zo verstrooid
dat ik niet eens in de gaten heb gehad dat er een lamp is, niet alleen die
kleine lampjes met hun zilverkleurige voet maar die rechthoek van
glas die aan het plafond zit en die ik nooit heb aangedaan omdat ik het
knopje niet kon vinden. Het verbaast mij dat ik dat melkglas aan het
plafond, dat heel opvallend is en waarnaar ik nu steeds lig te kijken,
niet eerder heb gezien. Bovendien staat het Mariabeeldje onder de
stolp er niet, noch de commode. Dat Mariabeeldje verontrust me. Als
ik nu, zoals een uil, met een ruk mijn hoofd naar achteren zou draaien
zou ik het misschien zien. Misschien heeft iemand de dingen heel
voorzichtig van hun plaats gehaald om ze ergens antlers of te stoffen.
Maar stoffen gebeurt maar heel weinig want dat is gewoon onbegonnen werk. Het Mariabeeldje moet ergens in een hoek staan, onder
een kast of achter het hoofdeinde van het bed. Zou een dienstertje het
soms hebben afgestoft? Maar ik kan me niet omdraaien. In plaats van
de commode die tegen de zijwand stond, zie ik dat kleine vormeloze
kastje met zijn spiegel tegenover mijn bed. Zou ik soms in Cordoba
zijn? Zou ik soms van Cordoba dromen? Daar had je in een huis net
zulke meubels. Nee, ik ben niet in Cordoba. Het moet een cadeautje
zijn dat iemand me voor mijn verjaardag heeft gegeven; iemand die
van me houdt maar die niet weet welke cadeautjes ik leuk vind. Wanneer zouden ze die dingen in mijn kamer hebben gezet, en wie? Ze
zullen wel licht zijn. Iedereen kan ze optillen en van de ene plaats naar
de andere dragen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Wat doet het er
ook toe wie ze hier heeft neergezet. Iedereen hier zal dat cadeautje
waar ik niets aan vind wel mooi vinden. Als het iemand van hen is geweest die me dat kastje heeft gegeven, moet dat glimlachend zijn gegaan. En dat schilderijtje? Het hangt aan de linkermuur boven een
soort divan, vast erg comfortabel. Ik zie dat schilderijtje vaag vanuit
mijn bed, alsof ik hoog op een berg lig. Dat bed heb ik nog nooit eerder in mijn kamer gezien en in geen enkele andere kamer van mijn
huis. Meubels leiden zo hun eigen leven, het is niet verwonderlijk dat
ze verdwijnen en verschijnen, elkaar afwisselen, zich laten vervangen
door andere wanneer ze dat willen. Dat is maar goed ook, of niet
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soms? Wat is er toch voor vreemds met deze kamer aan de hand? Zou
ik het niet tegen iemand moeten zeggen? Misschien vertel ik het wel
aan de eerste de beste die bij me in de buurt komt: tegen de zuster.
Haar schort kraakt; het is erg goed gesteven, zo goed gesteven dat het
van gips zou kunnen zijn, als gips glom tenminste. Deze zuster geniet
ervan om zuster te zijn. Jammer dat lang niet iedereen zijn werk zo
leuk vindt als zij. Ze is gelukkig. Soms loopt er een klein, vlug hondje
achter haar aan dat ik niet goed kan zien.
Maar voordat ik de zuster een vraag kan stellen, antwoordt zij zelf al
met een vraag: `Weer u soms niet waar u bent, schat?'
`Nee.'
`In het sanatorium, schat.'
`Vandaar.'
`Hoezo, vandaar?'
`Vandaar dat ik mijn kamer niet herkende.'
`Maakt u zich maar geen zorgen, hoor.'
Wat zou het leven toch snel voorbij zijn als er geen vervelende momenten waren om het eindeloos lang te laten Buren. In een vreemde
kamer heb ik uren achtereen geloofd in mijn eigen kamer te zijn, me
geprobeerd thuis te voelen. En ik ben nog niet eens gestorven!
Zoals een architect die een verloren bouwtekening van een huffs terugvindt, of een zeevaarder of ontdekkingsreiziger die zijn richting
bepaalt met een kapot kompas, of liever nog, zoals een Bier dat zich
nestelt in een nieuw hol en zijn vorige niet vergeten kan, dwing ik me
tot kalmte en probeer – om nog beter tot rust te komen – te achterhalen waar het sanatorium ligt, of mijn raam uitzicht biedt op de rivier
en sinds wanneer ik hier ondergebracht ben.
Geluiden stapelen op irritante wijze hun vermalen rond mij op. Wat is
dat toch voor snerpend gezaag dat de hele dag maar doorgaat vanaf
de vroege ochtend? Worden er soms mensen verpulverd? Worden
hun botten soms vermalen tot fijn zand? Zijn ze daar nu misschien
16 huizen mee aan het bouwen? En wat is dat geluid als van kokend
water dat vanuit de kelder en de benedenverdiepingen weerklinkt?
Zijn het misschien prevelende lippen van biddende mensen of de

kookpotten van de hel die opgewarmd worden voor de zondaars? 1k
herinner me dat ik in het koor zong van een kapel hier ver vandaan.
Was dat misschien bij een kliniek? Die stemmen leken op vliegengezoem. Zouden dit dezelfde zijn? En dan dat roofdierengebrul van
die mensen die samenklitten op de gangen. Wat voor een gedaante
zullen zij gaan aannemen? Troosteloze monsters of een carnavalsoptocht met geimproviseerde maskers van Harden laken en natte
handdoeken, die optrekt naar de woestijn voorzien van oneetbare,
stinkende proviand. Hoeveel carnavalsdagen zijn er niet wanneer het
helemaal geen carnaval is!
Deze gezichten lijken door de duisternis getekend te zijn. 1k zie ze
plotseling opduiken. Ze maken zich los tussen de meubels, even aanwezig als zij. Het zijn de gezichten van de doktoren. Ze hebben handen, geen lichaam of ziel. Met hun rode koppen komen ze op me af.
Zij zijn degenen die lijden. Zij zijn de volgende slachtoffers. Wie zelf
lijdt, lijdt minder dan degene die ziet lijden.
Ze knippen plotseling het licht aan alsofze me hopen te betrappen op
een of andere onuitsprekelijke zonde. Een van hen, een kruising tussen God en locomotief, heeft op zijn specialistenhoofd een lampje.
Ze laken me overeind zitten, bekloppen me, trekken mijn deken weg,
schreeuwen tegen me, betasten me, leggen een thermometer aan,
priemen met hun vinger in mijn onderlijf totdat ik het uitschreeuw,
ze knellen mijn arm af met een bloeddrukmeter.
`Adem diep in,' bevelen ze. 'Stop,' bevelen ze, totdat ik paars ben aangelopen.
Hoeveel zieken zullen er al niet in ziekenhuizen gestorven zijn omdat
ze geausculteerd werden! Daar wil ik liever niet aan denken. Zo'n
hardhandige behandeling zou zelfs voor een gezond iemand nog dodelijk zijn. Maar misschien betekent het juist je redding dat je daarna
niet meer slapen kan, tenslotte vormt de slaap de voorafschaduwing Z
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Acht dagelijkse bezoeken van doktoren weten van een dag een heel
jaar te maken. Moeten we er echt dankbaar voor zijn dat vervelende
Bingen ons de duur van de tijd doen ervaren?
Mijn zweet valt druppeltje voor druppeltje. Een zandloper om eieren
de juiste tijd te koken, een waterklok in een verwaarloosde tuin in Italie zijn minder kwellend. Er zit iets koortsigs in dat zand dat valt, dat
water dat valt. Maar de wijzer die als een naald in je ader gestoken
wordt, verandert zelf in een ader. Ik wend mijn blik af.
Ik houd niet van die staalgrijze aders van machines. Ik lijk zelf op een
machine, maar menselijke aders hebben een andere kleur. Blauw,
blauw. Inkt en bloed. Blauwe inkt en rood bloed lijken op elkaar.
Er zijn overstromingen in Buenos Aires. Ik weet dat omdat ik het
voel. Ik heb het uit de krant (zonder die te lezen): je kunt hem horen
ritselen in de kamer hiernaast.
Vandaag is er een herdenking voor een of andere koningin. Het is
avond. Ik hoor de trommels van het feest. De mensen die zijn samengestroomd op het plein improviseren altaren en er wordt met blaasinstrumenten een bekende symfonie vertolkt. Wat vreemd dat ik die
nooit eerder heb gehoord. Die kapel beweegt zich van de rivier vandaan en speelt steeds ferventer de tonen van een sublieme melodie.
Eigenlijk zou ik het woord `subliem' in het geval van muziek liever
niet gebruiken. Maar welk ander woord zou ik moeten kiezen om het
karakter van deze muziek aan te duiden? Bij de hoogste noot, die in
het gehoor dringt als een lange naald, worden de mensen zo van hun
stuk gebracht dat het geluid bligt door trillen, zich oneindig voortplant... Dat ik deze overbekende muziek niet eerder heb gehoord.
Hoeveel opnamen moeten er niet van bestaan, door verschillende dirigenten geleide uitvoeringen, in verschillende tempi.
Alsof ze die melodie kenden deinen de doofstomme kinderen van het
plein hartstochtelijk mee. Zij knielen niet neer voor de altaren omdat
ze te nerveus zijn. Die kinderen zijn bevoorrecht. De hele nacht gaat
18 die muziek maar door. Het is een vloek. Wat een ellende, zo lang, zo
eindeloos. In de ochtend wordt die melodie in het roze zonlicht nog
steeds gefloten door eenzame mensen op dakterrassen. Ze fluiten op

een verkeerde toon want ze kennen de melodie niet goed. Ik weet niet
wanneer het plechtige moment komt waarop de laatste trilling van
die muziek in de helderheid van de ochtend weg zal sterven. Dat moment zal Been hoogtepunt zijn, zoals de ejaculatie van een yogi. Een
paar uur later worden mijn ogen eerst overstelpt met kleuren, daarna
met beelden. Het verwondert me, die plotselinge overweldiging
door een overvloedige gele kleur die ik nog nooit eerder heb gezien.
Alsof er een lichtreclame wordt weerspiegeld op een lila wateroppervlak (het lila lijkt het water aan te geven). Binnen die gele zone (die de
garde voorstelt) duiken nauwkeurig getekende groepen mensen op,
angstig, grijs, doodstil, ineengedoken, alsof ze uit steen gehouwen
zijn. Ze bevinden zich onder talloze parasols, zoals die van Boeddha,
ze willen ergens aan ontkomen. Maar waaraan? Dit alles doet mij
denken aan een wereldkaart, vol met monumenten.
In de kamer hiernaast zit iemand de krant met die berichten over de
overstromingen te lezen. Ik kende een bond die dikwijls op kranten
sliep. Wanneer hij bewoog en zuchtte in zijn droom ritselde het papier en leek het mij dat hij aan het lezen was.
Er verschijnt een vochtplek op de muur boven het hoofdeinde van
mijn bed. Tevergeefs probeer ik hem in de spiegel tegenover me te
ontwaren. Dat verontrust me. 1k weet dat hij groen, violet, blauw is,
zoals een beurse plek op het lichaam en dat hij steeds groter wordt.
Zou dat soms het symbool zijn van mijn ziekte? 1k voel die plek pijn
doen alsof hij op mijn lichaam zit. Er wordt een man bij gehaald die
ernaar moet kijken. Zou dat de loodgieter zijn? Hij heeft een bruin
koffertje bij zich. De man betast en beklopt de muur, hij kijkt langs
mij been. Hij zucht diep.
1k denk aan de plaatjes bij Het boek Job en De poorten van het paradijs van
William Blake.
`Er is niets tegen te beginnen,' roept hij uit en loopt met zijn stopverfl'i
lucht naar buiten. 'Elk jaar is het weer hetzelfde liedje. Het komt uit ..cr
het huis hiernaast,' voegt hij eraan toe terwijl hij opnieuw binnen- 19
komt.
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De zuster geeft me te drinken. Het water smaakt niet naar water.
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`Smakelijk,' zegt de loodgieter tegen me.
De non wordt er nu bij geroepen, de liefdezuster. Met slippende wielen komt ze aangesneld, in haar donkere habijt en met haar gelukkige
poppengezicht. Ze vindt die vochtkringen onverklaarbaar. Je zou het
hele huis moeten afbreken om te kunnen achterhalen waar dat vocht
vandaan komt. Ze verlaat de kamer, met haar sleutelbos en rozenkrans.
Van oudsher krijgen de doden vaak geschenken. Zal ik binnenkort
ook dood zijn? Ze zullen me een stinkende bos lelies brengen, twee
groene hemden, zachtgroen, te zacht, chocoladehartjes, een bos rozen, waar ik een hekel aan heb, een cyclaam, die ik aan de Maagd
Maria cadeau doe, een pak cakej es, bouillon waarvan ik moet overgeven.
Er zijn auto's op straat, er is telefoon op de kamer. In welke tijd zouden we eigenlijk leven? Vandaag de dag wordt de doden alles afgenomen wat ze hebben, hun ringen en hun vullingen, want die zijn van
goud, hun ogen, want het hoornvlies kan weer voor andere ogen gebruikt worden, hun huid of hun haar, want die kunnen ze gebruiken
voor transplantaties en pruiken. Mij hebben ze niets afgenomen:
dood ben ik dus nog niet.
Wat zou er buiten allemaal niet gebeuren! Ik moet het weten. De
bomen die blijven doorgroeien, vooruitlopend op nieuwe seizoenen.
Dat enorme monument met zijn roze marmeren voetstuk en bronzen
vrouwenfiguren waarvan ik hier door het raam lets zou moeten kunnen zien: altijd blijft het die gele aders houden die niet van het marmer zelf zijn, maar van hondenpis afkomstig of van mannen die het
lekker vinden 's nachts buiten hun blaas te legen.
`Wilt u dat ik uw kussen voor u opschud?'
Toen ik hier aankwam was de herfst, mijn lievelingsseizoen, met zijn
gouden vruchten, voorbij en had de winter de bomen gelukkig al van
hun bladeren beroofd.
'Wilt u water?' wordt me gevraagd.
Die vriendelijke, glanzende, zachte verrotting van de parken, waar
mannen een luchtje komen scheppen en masturberen, is vlakbij. Ms

ze het raam opendoen komt die smerige wind binnen gewaaid die
momenteel de schijn heeft Eris te zijn omdat het koud is, winter. Er
zijn mensen die op de bankjes gaan zitten of zijn gaan zitten; vrouwen
die handwerken terwijl ze naar hun eigen en andermans kinderen kijken; bedelaarsters met vrachten kleren aan en bussen bij zich met oud
brood dat naar sinaasappel ruikt; mannen die will ekeurig evenveel op
menselijke als op plantaardige wezens lijken, vertellen hun geheimen
door; honden met of zonder baas; hysterische katten die terwijl ze
paren de nacht vullen met hun schelle geschreeuw.
`Wilt u een vruchtensapje, misschien?' vraagt een mierzoete stem
me.
`Hoe ben ik hier heen gebracht?' vraag ik.
`In een ambulance,' wordt er geantwoord.
`En hoe hebben ze me vervoerd?'
`Op een brancard, via de lift.'
Ik was in de duisternis beland zoals een muffs in een kelder, zonder een
enkele Broom, verstijfd, zonder enig gevoel, versteend. Toen ik jong
was speelde ik vaak standbeeldje met de angst werkelijk een standbeeld te zijn geworden; of verstoppertje in een donkere kamer (een
prikkelend spelletje), met de angst om te verdwijnen. Daarbij moest
je je ogen sluiten.
Deze keen, denk ik, heb ik echt standbeeldje gespeeld, in het donker gezeten.
De apenboom, zwart en reusachtig, de rubberboom, onwezenlijk,
leven op excrementen, sperma en glas. Niemand geeft ze water, behalve God, wanneer het regent. Er is een wil om te bestaan, boven
alles en ondanks alles, zelfs bij bomen. Maar als het ene wezen in een
ander transformeert zonder dat er iets verloren gaat, waarom zou je
dan nog zo hard moeten vechten om een bepaalde vorm te behouden,
die kort gezegd best wel eens van mindere kwaliteit of minder interessant zou kunnen zijn!
`Hoe heet u?' vraag ik aan de zuster.
`Linda Fontenla.'
Linda Fontenla vindt het leuk om te praten; ook de waardigheid van
zieken staat haar aan. Wat heb je nu aan gezonde mensen? Dat zijn
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toch niets anders dan niemendallen zonder enig belang. Het leven is
voor Linda Fontenla een eindeloze aaneenschakeling van klysma's,
thermometers, transfusies en kompressen die vakkundig aangebracht of uitgevoerd worden. Ms ze ooit gaat trouwen, trouwt ze met
een zieke, want dat is een erg aantrekkelijk mens voor haar: een pakketje aambeien, een opgezwollen lever, een geperforeerde darm, een
ontstoken blaas of een flinke hartafwijking.
Tien oud kereltje dat door mij verpleegd werd – u wilt het vast niet
geloven – wilde met mij naar bed, begrijpt u. Zo iemand kan alleen
maar een schoft zijn. Alles bood hij me aan, zelfs om te trouwen. 1k
heb hem gezegd dat hij beter op kon hoepelen. 1k verpleeg daarom
liever geen mannen. Allemaal zijn ze hetzelfde. Een beetje poeder
kun je ze nog niet opdoen, gelooft u me maar. Het enige wat ze willen
is rotzooien.'
`Ga ik flood, Linda?'
Traat geen onzin, schat. Wilt u dat ik u het spiegeltje geef zodat u zelf
kunt zien hoe goed u eruitziet? Hier. Moet u eens kijken. Gisteren
zag u er wel slecht uit. Toen zat ik echt in de rats.'
`Maar gisteren heeft u tegen me gezegd dat alles goed met me was.'
`Om u een beetje op te beuren, kon ik niet anders.'
1k bekijk mezelf in het spiegeltje maar kijk tegelijkertijd naar de hand
van de zuster. Wat hebben zusters toch vaak gelakte nagels, veel
vaker dan de meeste mensen.
`Het lijkt wel een schaapskop,' hoor ik mezelf zeggen alsof ik een
ander ben.
`Schaapskop? Hoe komt u erbij. Laat me niet lachen!'
`Zo'n schaapskop die alle zieken hebben.'
`Zoiets heb ik werkelijk nog nooit eerder gehoord.'
`U zou zoiets toch moeten weten.'
`U moet niet zoveel praten, dat is slecht voor uw bloeddruk.'
1k kijk naar de palm van mijn hand.
2 `Ze hebben me verteld dat u hand kunt lezen,' gaat Linda verder.
`Kunz u dat ook niet eens een keer bij mij doen?'
`Als ik niet doodga wel.'

`Begint u daar weer over. Steeds maar over de dood zitten te zeuren.
U moet aan wat vrolijker dingen denken. Zal ik u eens lets vertellen?
Toen ik hier vanochtend aankwam stond er bij de ingang een groep
vrouwen te huilen en te snikken. Toen dacht ik: pafl. Mijn zieke is vast
dood. Maar het was die van hiernaast, begrijpt u. Wie had dat kunnen
denken? Met vreselijk lange gezichten stonden ze te huilen. Ze jagen
je nog de schrik op het lijf.'
`Maar zouden ze dan niet voor mij hebben staan huilen?'
`Er was niemand van uw familie bij, niet een van uw vriendinnen. U
kunt gerust zijn hoor. Of vertrouwt u mij niet meer?'
`Het maakt me allemaal geen moer uit.'
austig maar. Het was maar een grapje.'
`Doet u het licht uit.'
De beelden overweldigen me weer. In de duisternis van de kamer zie
ik overal heldere kleuren. In het begin is dat een genot voor mijn
ogen. Bang waag ik me verder, zoals in de liefde. Dat niemand nu
tegen me praat, dat niemand me nu onderbreekt. Ik maak het belangrijkste moment van mijn leven mee. Op de witte muur van mijn
kamer wordt de wereldgeschiedenis vertoond. Ik moet de tekens ontcijferen, die steeds ingewikkelder worden. Het begon met dat platte
vlak, met die gele aarde, dat lila water en die mensen in groepen, als
kuddes bizons, schuilend onder ontelbare parasols. Wat voor beelden zouden me nu te wachten staan? Als bij toverslag nemen ze een
andere gedaante aan. Ik zie een hoofd in een raam verschijnen. Het
raam bestaat uit vier grote stenen. Het hoofd is knap, bijna engelachtig, zou je kunnen zeggen. Dan beginnen de stenen boven en beneden naar elkaar toe te bewegen. De mond lacht, hij toont zijn tanden,
zoals die maskers van de Griekse tragedies. De kleuren doyen uit. Het
gezicht trekt pijnlijk samen: de stenen verbrijzelen het hoofd, angstaanjagend, afschrikwekkend. Ik verlang ernaar een ander beeld te
zien. Ik roep ze zelf op. Hoe? Ik beschik over een bovennatuurlijke
kracht, zij het een beperkte. Het lukt me niet altijd om mooie en rustgevende dingen te zien. Ik houd niet voor niets van de tekeningen van
Blake. Deze beelden lijken zo uit Het boek van Los of uit De poorten van

het paradijs te komen. Een eindeloze stoet zwarte paarden in schitterend tuig trekt voorbij op de muur. Ik weet niet wat voor wagens deze
paarden voorttrekken, noch in welke verre eeuw ze thuishoren. Ze
verblinden me zo dat ik niet in staat ben om me te richten op wat hen
omringt. Geluidloze bellen begeleiden hun slowmotion-loop. Een
onbeschrijfelijke vreugde hangt er om hen heen. Wat zou het toch
droevig zijn als deze paarden niet meer zouden terugkeren. Ze lossen
al op zoals wolken bij zonsondergang. Ze waren net zo scherp en gedetailleerd. Waar zijn ze gebleven? Deze beelden zijn als wolkenluchten die zichzelfnooit herhalen. Nu, met zo'n zelfde langzame loop als
die paarden, alsof hun benen zich onder water voortbewegen, draaien
vier harlekijns rondjes. Er zijn nog veel meer harlekijns; mijn kamer
zit er vol mee, maar die vier trekken mijn aandacht. 1k hoop dat ze altijd zullen blijven! Van die paarden word ik op een gegeven moment
toch een beetje bang; ze zijn zwart; ze lijken wat luguber, begrafenispaarden. Maar deze figuren daarentegen kunnen alleen maar harlekijns zijn, licht, vrolijk, onstoffelijk. Naar ze kijken is alsof je zonder
ophouden aan het vrijen bent, alsofje de volmaaktheid hebt ontdekt,
alsof je in de hemel bent. Maar terwijl ik naar ze kijk voel ik al dat ze
toch zullen verdwijnen, dat nets ze kan vervangen.
In een kamer verschijnen vrolijke figuren die onderdeel uitmaken
van een onbekende wereld; daarna, buiten, tekent zich een hoge trap
of tegen de blauwe lucht waarlangs benen omhoog klimmen. En
wanneer ik denk dat die harlekijns wel niet meer terug zullen komen,
duiken ze opnieuw op met van die langzame bewegingen die lichamen alleen onder water kunnen maken. Een onbedaarlijke vreugde
maakt zich van mij meester. Ze keren terug omdat ik per se wil dat ze
terugkeren. Zou mijn bovennatuurlijke kracht soms volmaakt zijn
geworden? Maar daar verdwijnen ze al weer, en er verschijnen mystieke figuren in hun plaats; eerst de apostelen en daarna Jezus. Jezus
met zijn doornenkroon op de doek van de Heilige Veronica, maar
2 4 het knappe gezicht van Jezus verandert in een apensmoel en ik kijk
naar de andere kant, rechts van me. Ik zie een kast, vlak voor mijn
ogen: een kast van glanzend mahonie die ik nooit open zal doen. De

kast verandert in iets antlers zo gauw ik er niet meer naar kijk. Nu is
het een gewone kast geworden, van gelakt ceder, met witte plekken
erop. Ik wil niet links van me kijken. Voor me zie ik momenteel een
tuin overwoekerd door enorme slingerplanten die tot aan de hemel
groeien. Tussen die planten staan marmeren standbeelden die ook
tot aan de hemel reiken. Daarna zie ik een oplichtende berg stenen,
maar ontdek dan dat die stenen een hoop door elkaar krioelende
mensen zijn, bezig om elkaar van kant to maken, mensen van steen die
elkaar dood stenigen. Hoe meer doden die berg bevat, hoe hoger hij
words; die mensen van steen planten zich bij bosjes voort.
Een witte leeuw die de hele wand beslaat, licht op.
Als iemand de kamer binnenkomt en het licht aandoet zullen die
beelden verdwijnen, de strak blauwe lucht raakt dan bewolkt met
prachtige rozen of wordt doorkliefd door bliksemstralen in alle kleuren van de regenboog.
Een danseres met lange benen heeft de glazen rechthoek van de lamp
(als een schild) in haar handen, ze haalt hem weg uit het midden van
de strak blauwe lucht, daarna keert ze daar zelf weer terug. Ik kijk niet
Langer naar het plafond maar bewonder de rozen die naar voren
springers uit een eindeloze achtergrond van blauw blad. Nog nooit
zag ik rozen met zoveel onstuimigheid boven de lucht uitsteken. Ik
zie ze op me afkomen alsof ik door een aantal vergrootglazen kijk.
Daarna worden ze kleiner, ze worden bijna onzichtbaar en zelfs nog
mooier. Het licht in de kamer hiernaast gaat uit. De engel verschijnt.
Langzaam, als op calqueerpapier, tekent er zich een Chinese tuin af.
Alsof ik postkaarten verzamel voor een album bekijk ik dit beeld vanuit alle mogelijke hoeken. 1k ben bang dat het zal verdwijnen. Als ik er
een naam en datum onder zou kunnen schrijven, zou ik het doen. Het
beeld sterft weg. Niets zal me met deze dood kunnen verzoenen. Het
was een grote Win met een pagode erin. Het bamboe deinde er, vast
en zeker door de wind, en er was schaduw en meren en rivieren met
doodstil liggende kano's. Alles ligt doodstil.
Dit gouden schip dat ik nu zie, met een miljoen hoofden die over de
rand heen komen, gaat niet vooruit, of als het wel vooruit gaat, gaat

het samen met mij vooruit door een blauwe zee. Het is een Grieks
schip. Het vervoert mensenhoofden alsof het vruchten zijn, vruchten
zonder lichaam, vruchten met gezichten, allemaal even groot en glad.
Nu worden de mensen in een klap oud, van het geluk vallen ze in de
ellende, van het vriendelijke in het wrede, van het schone in het lelijke. Maar waarom? Niets is blijvend. Maar waarom? Zit ik ook in de
ellende? Vormt elk gezicht soms zonder dat ik het weet een symbool
van wat ik zelfvoel?
Er is een engel waarop ik wacht. Hij is nog steeds niet in mijn beelden
verschenen. 1k hoor zijn voetstap, ik voel zijn hand, hij geeft me te
drinken, hij geeft me te eten. Ik verzamel beelden voor hem, van die
plaatjes die kinderen in hun schrift plakken. Ms hij ze nu maar mooi
vindt! Een schilderij of een boek zou ik zelf in ieder geval lang niet zo
leuk vinden.
Schoonheid vergaat niet. Ik wacht op haar. Maar waar is het bed om
lekker te kunnen wachten? Voor mij is dit Been liggen; en dat zal het
ook niet worden. Natuurlijk, het ene bed is het andere niet. Je hebt
kraambedden, huwelijksbedden, doodsbedden, rivierbedden. Maar
dit lijkt in de verste verte nog niet op een bed...
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Vergeten reis/Viaje olvidado (1937)
Autobiografie van h-ene/Autobiografi'a de Irene (1948)
De furie/La feria (1959)
De genodigden/Las invitadas (1961)
De dagen van de nacht/Los dias de la noche (1970/1983)
Hemelsgeel/Amarillo celeste (1972)
De verrukkelyke sinaasappel/La naranja maravillo.s-a (1977)
Enzovoort/Y asi sucesivamente (1985)
Cornelia voor de spiegel/Cornelia fi-ente al e pejo (1988)
Bloemlezingen

Rapport over de hemel en de hel/Informe sobre el cielo y el infierno (1970)
De furie en andere verhalen/La feria y otros mentos (1982)
Roman
Zip die liefhebben, hater/Los que aman, odian (1940/1989)
(Samen met Adolfo Bioy Casares)

Verder een zestal dichtbundels
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MarieIle Po'man

TWEE HUIZEN ONDER EEN KAP
Helene Nolthenius (1 9 2o) heeft
veel heen en weer gependeld van haar woonstee van de literatuur naar
haar werkplaats van de wetenschap. 'Twee huizen onder een kap,
de kap van een hersenpan,' schrijft ze in de bundel Forensen tussen
literatuur en wetenschap (1 99o). De schuifdeuren tussen beide huizen
stonden bij haar aanvankelijk open: aaneengesloten doorzonwoningen, waarin het licht van de geschiedenis scheen. In de loop der tijd
werden de deuren echter op een kier gezet of dichtgeschoven: ze
werd zich bewuster van de punten waar non-fictie in fictie overgaat.
Met wetenschap omwille van de
wetenschap heeft Nolthenius nooit veel kunnen beginnen. Reeds in
haar inaugurele rede als hoogleraar muziekgeschiedenis van de Oudheid en de Middeleeuwen in Utrecht (1 9 58-1 9 76) benadrukte ze de
dienstbaarheid van dit yak: dienstbaar aan zowel de algemene cultuurgeschiedenis als aan de muziekuitvoering. Studenten muziekwetenschappen werden door haar dan ook aangesproken met 'de minnestrelen van onze academische gemeenschap', minnestreel in de
oorspronkelijke Latijnse betekenis van `dienaar'.
Behalve dienstbaar is het vak muziekgeschiedenis volgens haar ook
grensoverschrijdend: wie middeleeuwse muziek, met name het gregoriaans, wil leren kennen, belandt al snel op het terrein van geschiedenis, religie en kunst. Vooral de cultuur van de Italiaanse dertiende
en veertiende eeuw werd haar aandachtsgebied. Ze publiceerde niet
alleen wetenschappelijke artikelen over het duecento en het trecento,
maar begon ook verhalen to schrijven: over Italie en andere mediterrane gebieden, over het hellenistische en vroeg-christelijke tijdperk,
over de Middeleeuwen en Renaissance. Niet alleen muziek, wetenschap en het geloof maar ook de actuele wereld van maffiosi zijn
thema's in haar werk. Musicologe, historica, schrijfster en journaliste
(vOOr haar professoraat was ze muziekrecensente van De Maasbode) –
`Ik ben het allemaal net niet of net wel. Ze kunnen me in elk geval
EEN FORENS

altijd in een andere hoek duwen. In de trant van: haar wetenschappelijke werk is te journalistiek of haar literaire werk is te wetenschappelijk.' Zowel tijdens het schrijven van een cultuurhistorische studie
als van een roman staat Nolthenius hetzelfde doel voor ogen, namelijk het verleden van het mediterrane gebied zo dicht mogelijk benaderen: ' "Inzoemen" heb ik dat ergens genoemd, waarbij je dan altijd
de ellende houdt dat je zelf aan de achterkant van de camera blijft
staan. Dat heb ik in de loop van mijn leven op verschillende manieren
gedaan.'
Is het doel gelijk; de voorbereiding, het perspectief en de vorm
verschillen. Een wetenschappelijk essay vergt intensieve zoektochten
naar materiaal, maar als de gegevens zijn verzameld kan het circuit
worden afgebakend en is het werk grotendeels gedaan. Het schrijven
van een roman is in zekere zin moeilijker, door de vrijheid die het
biedt en het beroep dat het doet op andere vermogens, bijvoorbeeld
op psychologisch inzicht. In beide genres staat volgens Nolthenius
voorop dat de feiten moeten kloppen. Steeds leest de wetenschapper
mee over de schouder van de romancier, die client te zwijgen over gebieden waarvan hij niets weet, ofwel omdat zij buiten zijn terrein liggen ofwel omdat er geen feiten over bekend zijn. In tegenstelling tot
een historicus kan een romancier echter om wat onweetbaar is heen
schrijven, aldus Nolthenius: 'de lezer merkt er niets van, als er maar
genoeg overblijft waarvan de schrijver met een gerust hart melding
kan maken omdat de historicus-in-hem weet dat het "klopt".'
BEZIELDE STENOGRAFIE

In Eroica (1 949) beschrijft Nol-

thenius hoe diep ontroerd Goethe was tijdens het luisteren naar het
pianospel van Beethoven. De componist moest echter niet veel van
tranenrijke emoties hebben: ' "Mijnheer, dat had ik niet van u verwacht!" zei hij verwijtend. "Het is me vaker gebeurd dat een publiek,
als het ijselijk beschaafd was, mijn spel niet met applaus beloonde
3 o maar met natte zakdoeken".' In deze voor kinderen geschreven vie
romancee zijn de gaten van de feiten door de schrijfster met gefingeerde uitspraken opgevuld, een romantiserende werkwijze die ze ook in

haar biografie van Schubert volgt. Hiervan heeft ze nu uitdrukkelijk
afstand genomen. Ook haar studies over het duecento en het trecento
laten een ontwikkeling zien van een romantiserende naar een registrerende vorm.
In Duecento; Zwerftocht door Italie's late Middeleeuwen (195 I) stelt Nolthenius duidelijk dat de grens van de feiten hier wordt overschreden:
`We zulk een tijd en zulk een land wil beschrijven, dient somtijds de
wetenschap te laten voor wat zij is. Hij kan niet volstaan met zijn kennis te luchten, zijn ideeen te etaleren. Al schrijvend baant hij zich een
weg voor de ontroering die het verleden hem gaf, en ongemerkt
wordt zijn relaas tot een epos. Wie zich bij het verkennen van een fel
bewogen tijd tot feiten en voetnoten bepaalt, is immers bij voorbaat al
verloren. Hij degradeert tot stenograaf van een eeuw vol verhandelingen, waar hij hagiograaf had moeten zijn van het reilen en zeilen
ener Godgeschapen mensheid.'
Op de achtergrond klinkt de stem van Jacob Burckhardt en ook die
van Frits van der Meer, die geen waardevrije wetenschap voorstond,
maar de geschiedenis onlosmakelijk verbonden zag met een eeuwen
overstijgend, gemeenschappelijk geloof. Dat Nolthenius het middeleeuwse Italie adoreert straalt van iedere bladzijde, maar achteraf kan
ze de barokke, exuberante stijl en het ondeugdelijke notenapparaat
moeilijk verdragen. Ook Renaissance in mei; Florentijns leven rond Francesco Landini (1 9 56) getuigt van een onbevangen, enthousiaste houding ten opzichte van de geschiedenis, nu de geschiedenis van het
veertiende-eeuwse Florence. Ruim dertig jaar later verschijnt haar
biografie van de persoon door wie ze zich heeft bekeerd tot het katholieke geloof, waarvan ze inmiddels weer is afgestapt: Een man uit het dal
van Spoleto; Franciscus tussen zijn tijdgenoten (1988). Wie was Franciscus werkelijk? is de vraag die Nolthenius heeft aangezet tot het schrijven van dit boek. Deze studie bewijst haar gegroeide overtuiging dat
feit en fictie van elkaar dienen te worden gescheiden: na twee delen
compilatie – achtereenvolgens een compilatie van kroniekgegevens 31
over Assisi en omstreken en van levensberichten over Franciscus
door tijdgenoten
tijdgenoten – volgt als laatste deel haar eigen interpretatie.
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Dat ze geworsteld heeft met de verhouding tussen de twee huizen
onder haar hersenpan, blijkt uit haar zoektocht naar de juiste methode en uit haar gevecht met meester Forzulus. Voordat ze uitkwam bij
de definitieve indeling van haar boek, stond ze op een driesprong, zo
wordt aan het einde beschreven: een traditionele route, die uitmondt
in een hagiografie; een historische route, die Franciscus benadert
vanuit zijn eigen tijd en waarmee hij probeert uit te komen bij de
mens van vlees en bloed die hij is geweest; en een actualiserende
route, die uitkomt bij Franciscus als een klassebewuste, oecumenische, dienstweigerende en ecologische welzijnswerker.
Ze sloeg, zo moge duidelijk zijn, de middelste route in. Werkend aan
dit boek, las ze akten van meester Forzulus, notaris in Assisi, van wie
alleen naam, beroep en handschrift bekend zijn. Met het idee om de
lezer aan de hand van deze notaris mee te nemen – zoals ze in de vorige twee studies had gedaan, waarin achtereenvolgens Franciscus en
Francesco Landini de gidsen zijn – fantaseerde ze zijn leven en zijn
karakter. Ten slotte deed een Broom haar inzien dat op deze manier
de echte Franciscus achter de familie Forzulus dreigde te verdwijnen:
`Het kostte me een week om ze hun biezen te laten pakken en ze terug
te sturen naar niemandsland. [. ..] De "knop" is zo definitief "omgegaan" dat ik me vandaag Forzulus nauwelijks herinner. Ik weet alleen
dat ik dank zij hem de afstand tussen "non-fiction" en "fiction" in
beide richtingen heb afgelegd.'
Nolthenius is uiteindelijk tot de
slotsom gekomen dat men een periode het dichtst kan benaderen 'in
een roman waarin fictieve personen zich bewegen door een nietfictieve wereld'. In haar eerste historische roman lag de verhouding
gecompliceerder. `Historische personen zijn nooit historisch. Fictieve personen zijn nooit fictief,' wordt voorin vermeld in Een ladder op
de aarde (1 968). Het is blijkbaar niet zo duidelijk wat historisch en wat
fictief is. Feit en fictie staan hier niet tegenover elkaar, maar zijn op
een ingewikkelde wijze met elkaar verweven.
Toch kan men zeggen dat in deze roman een fictief personage tegen-

HISTORISCHE EN FICTIEVE PERSONAGES

32

over een historisch personage staat: de non Beatrice, die de Italiaanse
Middeleeuwen vertegenwoordigt, tegenover de staatsman Cansignorio della Scala, die de Renaissance personifieert. Gezien haar gegroeide verzet tegen het romantiseren van personages, tegen verzonnen dialogen van historische personen is het niet verwonderlijk dat
Nolthenius de keuze voor Cane della Scala achteraf betreurt: `Moest
ik het overdoen, dan schlep ik een personage, even fictief als
tegenspeelster Beatrice, die de Middeleeuwen vertegenwoordigt.' Ze
heeft Cane overigens al een heel ander karakter gegeven dan de werkelijke vorst, een misselijk tirannetje: `Mijn Can della Scala is een
man van groot formaat, belezen in de klassieken, een Dante-kenner.'
Hoe de man-vrouwverhouding destijds werkelijk was, poogt Nolthenius te reconstrueren in haar Annie Romein-Verschoorlezing van
1 9 95 aan de hand van brieven van Margherita di Domenico Bandini,
geboren Florentijnse en in 1 3 76 getrouwd met Francesco di Marco
Datini.
In haar detectives over de middeleeuwse monnikspeurder Lapo
Mosca nadert Nolthenius haar ideaal. Daarin zwerft de verzonnen
franciscaanse, zingende detective in de niet-fictieve omgeving van
Toscane en Avignon, en raakt hij verzeild in historische gebeurtenissen die door bronvermelding achterin nauwgezet zijn verantwoord.
leder feit dient te kloppen in Moord in Toscane (1 989), een bundeling
van twee eerder verschenen Lapo Mosca-romans, en in Babylon aan
de Rhone (1 99 1). Er zal dan ook Been volle maan opdoemen als de
maan die beschreven nacht in 1 3 62 wassend was. De kritiek van
Nolthenius op de romans van Umberto Eco en Ellis Peters, waaraan
deze detectives onwillekeurig doen denken, betreft dan ook hun wat
slordige omgang met de feiten.
In haar dankwoord ter gelegenheid van de ontvangst van de Henriette
de Beaufortprijs in 1992 voor Een man uit het dal van Spoleto stipt ze
overeenkomsten tussen detectives en biografieen aan: in beide vormen dient de schrijver niet meer te doen dan de feiten aan te reiken en
zich vervolgens terug te trekken, want wie zijn onderwerp op de huid
wil zitten, moet op de achtergrond blijven. Het is pas aan het einde

dat de schrijver zelf aan het woord komt en de oplossing bloot geeft.
In Voortgeschopt als een steen (1 999) heeft Nolthenius gekozen voor
een geraffineerde vorm om te ontkomen aan het romantiseren van
haar personage: de vorm van memoires. Ze laat de hoofdfiguur
Leonidas van Trente aan het woord, een non-fictieve epigrammendichter, die zich beweegt door een non-fictieve wereld. Hoewel de
innerlijke monoloog overheerst, worden er soms ook dialogen gevoerd. Nolthenius legt echter de woorden niet direct in de mond van
haar personages, maar doet dit via de ikfiguur, Leonidas zelf. Aan
de hand van zeer schaarse bronnen reconstrueert, dus interpreteert
Nolthenius de zwerftochten van Leonidas door Italie, Sicilie, Griekenland, Noord-Afrika en Klein-Azie in de derde eeuw voor Christus.
Daarbij is het haar eerder te doen om een evocatie van het hellenistische tijdperk, gezien vanuit een getuige, dan om een reconstructie van het wel en wee van deze brooddichter over wie zo weinig
bekend is en aan wie ze eerder De cicade op de speerpunt; De Griekse
oudheid in 160 epigrammen (1 99 2) had opgedragen.
De verhouding tussen feit en fictie reikt tot absurdistische hoogte in de bundel Het vliegend haft
(1 993 ). In de meeste verhalen uit deze bundel wordt door het noemen van fictieve bronnen de schijn gewekt dat de gebeurtenissen zich
werkelijk hebben afgespeeld. Zo tekent bijvoorbeeld de schrijver
Loukios de verslagen op van twee ooggetuigen van de verrijzenis en
de wonderen van de nimf Drusiana, wordt de opvolging van Simon
Petrus beschreven aan de hand van een Arabische vertaling van een
Grieks relaas uit de tiende eeuw, melden Karolingische kronieken
wonderlijke gebeurtenissen in een klooster in de Zwabische bossen
en berust het verhaal over de Brie absurde reincarnaties van Ludovic
op gegevens die bij de verteller bekend zijn.
Niet alleen door het noemen van gefingeerde bronnen wordt met feit
34 en fictie gespeeld, ook inhoudelijk staat hun verhouding op losse
schroeven. Wie geplaagd wordt door twijfel, zoals Nolthenius, bekeerlinge en afvallige, weet dat in de zoektocht naar waarheid feit en
TOT ABSURDISTISCHE HOOGTE

fictie dikwijls moeilijk te ontwarren zijn. Uiteindelijk kan er slechts of
een vraagteken worden geplaatst of vanuit het vraagteken een spel
worden gespeeld dat tot grillige fantasieen leidt.
Zoals volgens Nolthemius in de verhalen over Jezus fictie moeilijk
van historie valt te onderscheiden, zo aanvaardt het personage
Tyche, een van de ooggetuigen van Drusiana's leven, de onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen van welk geloof dan ook. Uit
trouw aan haar goden concludeert ze: `Geef mij het verzinsel dan
maar. Dat is tenminste werkelijkheid.' In het Zwabische, kloosterlijke dispuutgezelschap Parabola disputeert men op quasi-scholastieke
wijze over de werkelijkheid van het onkenbare; Janvier probeert te
achterhalen wat er nu gebeurt tijdens de toverij der transsubstantiatie; en is de blinde Arjen Brandt in het Ierse Ballydonagh werkelijk
door toedoen van Sint-Agharad ziende geworden? Om slechts enkele te noemen van de vele kwesties rond geloof en wetenschap die zich
in het oeuvre van Nolthenius voordoen en die op een specifieke manier verwijzen naar de relatie tussen Dichtung und Wahrheit.
Het titelverhaal van Het vliegend haft is het resultaat van Nolthenius'
moeizame verhouding met de historische Deense bekeerling Niels
Stensen. Ooit had ze het plan opgevat een biografie van hem te schrijven, maar het kostte haar zoveel moeite met deze zeventiende-eeuwse Scandinavier in contact te komen dat ze uiteindelijk voor hem niet
de inspanning overhad die een biografie vergt. Fictie bood een nitweg. Ze koos voor een deels verzonnen verhaal, waarin Stensen in
Amsterdam Jan Swammerdam opzoekt: een ontmoeting met een entomoloog die onder invloed van de religieuze leidster Antoinette
Bourignon de wetenschap vaarwel zegt. De tijdelijk fascinatie van
Swammerdam voor Bourignon is een feit, zoals het ook een feit is dat
de historische beeldvorming van deze leidster negatief is: meestal
wordt ze weergegeven als een gedreven en fanatieke mystica, een
beeld dat ook naar voren komt in het verhaal van Nolthenius.
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De verhouding tussen de feiten Li,
van Nolthenius' leven en haar fictionele werk is ten slotte een kwestie a''-,
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van een andere orde. Zelf heeft ze dikwijls gewezen op autobiografische elementen in met name de eenlingen Beatrice, M'Edda uit De afgewende stad (197o) en Thomas Lanting uit Ten brood van steen',
een verhaal uit de weemoedige bundel De steeneik (1984) over bekering en afscheid van het katholieke geloof. Het Italiaanse geweld in
`Luceto' en 'De postbode en de duivel' uit dezelfde bundel is eveneens gekleurd door haar eigen ervaringen, toen zij in Toscane woonde waar de georganiseerde misdaad actief was. Ook in dit opzicht is er
dus volop beweging tussen het huffs van de fictie en dat van de nonfictie onder de kap van haar rijke hersenpan. De confrontatie met
theatrale Italianen, gastvrij loch zeer op zichzelf, in Buiten blijven
(1 964), het kasteel in Weekend op Waldegg (1 9 76), de verhalen over
zangeressen, over afscheid in De steeneik – het zijn allemaal autobiografische sporen in haar oeuvre, dat als geheel nauw verbonden is met
haar vak, haar persoonlijkheid, haar leven.
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Christine Otten

WANDELEN OVER DE DUIVELSBRUG
Within his head revolved a little world
Where wheels, confusing music, confused doubts,
Rolled down all images into the pits
Where half dead vanities were sleeping curled
Like cats, and lusts lay half hot in the cold.
Uit: Within His Head Revolved a Little World, Dylan Thomas

Een verhaal had me naar Rhossili
in Zuid-Wales gebracht, naar het zuidelijkste puntje van het Gowerschiereiland, een kilometer of twintig van Swansea. Het was een verhaal van Dylan Thomas en het heette 'Who Do You Wish Was With
Us'? Bij toeval had ik het ontdekt in een verzamelbundel van hem,
met gedichten en korte verhalen. Dat was een paar jaar eerder, tijdens
een refs door Engeland. Thomas beschrijft in zijn verhaal een wandeling die hij als adolescent maakte met zijn tien jaar oudere vriend Ray
Price. Het verhaal is geschreven in een zinderend en poetisch proza
en tegelijk zijn de karakters herkenbaar en bijna alledaags, vol afgunst
en compassie en angst en hoop, zo menselijk. 1k herlas het ontelbare
keren, en op het laatst waren de beelden me zo vertrouwd en echt,
vooral de beschrijvingen van Rhossili en Worm's Head, dat ik het gevoel had dat ik er eerder was geweest. Ik kende die twee dolende
jonge mannen daar op de top van Worm's Head en ik voelde hun
angst voor het opkomende getij, ze moesten snel terug naar het dorp,
voordat het zwarte water hen zou insluiten en ze uren en uren gevangen zouden zitten op het eiland.
Jarenlang droeg ik het verhaal met me mee. Onbewust hoopte ik dat
het me ooit iets zouden kunnen vertellen over mezelf, over taal, over
herinneringen die ik me had toegeeigend maar die desondanks persoonlijk en intiem aanvoelden en die net zo geheimzinnig waren als
herinneringen aan mijn jeugd. In mijn verbeelding was Worm's
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Head het symbool van dat verlangen geworden. Daarom wilde ik de
rots beklimmen.
Na het ontbijt besloot ik een paar uur naar het strand te gaan. Het
strand van Rhossili is breed en geel en alleen te zien wanneer je naar
de rand van het dorp loopt en naar beneden kijkt, in de diepte. Dan
doemt een uitgestrekte zandvlakte op die aan de woestijn doet denken. Het begon al warm te worden. De hemel was diepblauw, paars
bijna en nauwelijks van de zee te onderscheiden. Via een trap die uit
de rotsen was gehakt, liep ik naar beneden. Ik wilde wat lezen, de
droomachtige leegte in mijn hoofd verdrijven met beelden die ik
kende. Ik ging zitten. Ik zag de zwartgeblakerde uitsteeksels van de
Helvetia, een scheepswrak nit de vorige eeuw. Een paar gezinnen
met kleine kinderen zaten onder parasols en in de verte zag ik donkere schimmen langs de kustlijn slenteren. Het was stil. Het waaide
niet. Ik strekte me uit en pakte de verhalenbundel van Dylan Thomas
en begon te lezen. Ik had maar een paar zinnen nodig en ik was weer
waar ik was.
' "This isn't like any other place," I said.
Ze stonden bovenop de Head. "Het zou midden in zee kunnen liggen. En je zou kunnen denken dat de Worm bewoog, nietwaar? Zorg
dat we naar Ierland drijven, Ray. Dan zien we W.B. Yeats en jij kunt
de Blarney kussen. We'll have a fight in Belfast." '
1k deed mijn ogen dicht. De schittering van het zonlicht op het water
bleef op mijn netvlies geplakt. 1k was in het verhaal. 1k keek naar Ray
Price. Hij zat in het hoge gras en aan de manier waarop hij zijn hoofd
boog en zijn schouders omhoog trok, als een man zonder nek, aan de
manier waarop hij zijn adem tussen zijn tanden naar binnen zoog, zag
ik wat er met hem gebeurde.
1k graaide naar het boekje naast me en las verder. `Hij staarde naar
zijn stoffige witte schoenen en ik wist welke vormen zijn verbeelding
3 8 ervan maakte; het waren de voeten van een dole man in bed, en hij
zou over zijn broer gaan praten. Soms, terwijl hij tegen een muurtje
leunde wanneer we naar een voetbalwedstrijd keken, zag ik hem naar

zijn eigen hand staren; hij maakte hem dunner en dunner, hij liet het
vlees verdwijnen, het was Harry's hand die hij zag, de botten staken
door de dunne huid.'
Ray Price had zijn varier, zijn broer en zijn zuster verloren aan tbc.
Hij was een dagje uit met de jeugdige en zorgeloze Dylan om zijn verdriet en pijn te vergeten en zijn idiote moeder die thuis in een rolstoel
op hem wachtte.
Ik had de passage zo dikwijls gelezen, maar nu ik zelf in Rhossili was,
drong pas goed tot me door wat er stond. Thuis in Amsterdam had ik
vooral het landschap gezien en de zee en de zon, de schoonheid. Ik
had het verhaal gelezen op de manier waarop ik muziek beluister; ik
had alle vrijheid genomen weg te poetsen wat me niet uitkwam. En
weliswaar had ik de dreiging gevoeld in de tekst, maar die schreef ik
toe aan het opkomende getij, niet aan het tragische leven van Ray
Price.
Ik legde het boekje weer weg en sloot mijn ogen. Ik hoorde gekrijs
van meeuwen, flarden geroep en gelach van kinderstemmen. De zee
was te ver weg om het ruisen van de golven te kunnen horen, de zilte
lucht te ruiken. Ik dommelde in slaap; tuimelde in een andere tijd.
`Korn terug. Niet te ver in zee.' In haar zwarte badpak stond mijn
moeder aan de vloedlijn en tuurde in de verte. Ik stond achter haar. Ik
was een h aar of zes.
`Korn terug.' De zee was van zilver. De lucht van glas, blauw en groen
en doorschijnend. Met haar hand schermde ze haar ogen of voor de
zon. `Verdomme, dat rotjong ook.'
Ik hoorde de paniek in haar stem, maar bleef rustig. Mijn broer was
een goede zwemmer. Er kon niets gebeuren. Ik hield mijn adem in.
Als een vis Bleed hij door het donkere water. Ogen open. Kijken hoe
ver hij kon gaan. Dieper; zijn oren deden pijn van de druk van het
water.
`Ik doe hem nog eens wat,' siste mijn moeder tussen haar tanden. Ik
telde in mezelf: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien,
elf, twaalf. Toen keek ik op en zag mijn broer vanuit de verte naar ons

zwaaien. De waterdruppels op zijn gebruinde huid glinsterden als
parels. Hij lachte. Hij kon nog staan. Ik voelde me trots en triomfantelijk. Alsof we samen lets hadden overwonnen.
Ik werd wakker van een bal die tegen mijn voeten aan rolde. Ik ging
rechtop zitten, lachte tegen de spelende kinderen die zich braaf verontschuldigden en schopte de bal terug. Ik was niet helemaal weg geweest. Een minuut of wat zweefde ik ergens tussen vroeger en nu,
maar zo onbestemd en vreemd als het heden me toescheen, waren
ook de beelden uit mijn droom. Ik kon me niet herinneren dat we ooit
op zo'n mooi strand waren geweest of dat mijn broer een durfal was
die opzettelijk mijn moeder tergde. En waar was mijn vader?
Ik probeerde de droom terug te halen, het beeld van mijn broer onder
water, van zijn jonge bruine huid die glinsterde in het zonlicht en
mijn moeder, en ik dacht aan het verhaal van Dylan Thomas, het verhaal van een wandeling over Worm's Head, een dagje uit. Het was
precies als met het landschap en de zee; achter de woorden en zinnen
van Thomas lag een ander verhaal verborgen, een verhaal dat alleen
ik kende. Daarom was ik hier naartoe gereisd.
Toen ik weer boven in het dorp was, zag ik pas goed hoe ver de zee
zich had teruggetrokken. Een blauw zijden lint aan de horizon.
Worm's Head leek ineens veel dichterbij, nu de weg niet langer
onder water stond.
Ik liep het veld over. De lucht rook naar vers gemaaid gras en bloemen en nand. Een lauwe wind streek langs mijn blote armen. Het was
rond twaalven. Ik kon rustig aan doen. Ik keek in de verte en zag de
dunne gerimpelde wolken die als rookpluimen uit het water leken op
te stijgen. Op een dag als deze kon ik me onmogelijk voorstellen dat
de zee ooit kwaadaardig of dreigend kon zijn. Ik dacht aan Dylan
Thomas en Ray Price, en pakte mijn boek uit mijn rugzak. `Ik keek
40 naar ons, daar onder de vreemde zon; een jongen en een jonge man,
met gezichten die bleek waren van de benauwde stall, buiten adem en
met brandende voeten. We pauzeerden op een weg in een bos, en ik

zag de ongewone blijdschap in Ray's ogen en de onmogelijke vriendelijkheid in de mijne, en Ray die, iedere keer dat hij wees naar het
landschap of zich verwonderde over de schoonheid ervan, protesteerde tegen zijn geschiedenis en ik had meer liefde in me dan ik ooit
wilde hebben of gebruiken.'
Ik hoorde stemmen en keek op. Twee jonge vrouwen en een grote
dikke man wandelden langs me heen. Ze droegen bergschoenen en
vanzelfnam ik aan dat ze Worm's Head gingen beklimmen. Ik klapte
mijn boek dicht en rende achter ze aan.
`Excuse me,' zei ik. Een van de vrouwen draaide zich om.
`Mag ik jullie volgen? Jullie gaan toch naar Worm's Head?'
`No problem.'

Ik bleef een paar meter achter ze. De twee vrouwen leken zoveel op
elkaar dat ik ze nauwelijks uit elkaar kon houden. Ze waren blond en
bleek en slank en droegen allebeide eenzelfde soort kleurloze korte
broek en T-shirt. De man was een stuk ouder, minstens veertig, schatte ik hem. Hij had inktzwart haar en een bol rood gezicht en ik moest
aan Oliver Hardy denken. Hij liep voor de vrouwen uit. Hoewel ze
zich nauwelijks bewust leken van mijn aanwezigheid, en alleen of en
toe een enkel woord tegen elkaar spraken, was ik blij dat ik niet alleen
aan de beklimming begon. Het was alsofik op een vulkaan liep. 1k had
nog nooit zoiets gezien. Op handen en voeten klauterde ik over
vlijmscherpe witte rotsen die allemaal dezelfde richting opwezen,
alsof de wind ze naar een kant blies, en ik zag meertjes met glashelder
water waarin vissen zwommen en gifgroen wier dreef dat me aan het
haar van zeemeerminnen deed denken, en er waren watervallen en
zeeanemomen in de knop: grote glimmende zwarte bollen die zich
handen vastgezogen op de rotsen, en de zon brandde op mijn nek en
schouders en ik dacht: ik loop over de bodem van de zee, en hoe verder ik liep des te meer het was alsof ik buiten de tijd kwam te staan, ik
concentreerde me volledig op mijn voetstappen en ik voelde hoe al
mijn gedachten en angsten oplosten en ik leeg en licht werd, en ik 41
hoorde de zee, het ingehouden ruisen van de golven op het witte stenen strand.
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Ineens werd het donker om me heen. Ik keek op en zag de grote steile
berg die als een reus voor me opdoemde. We stonden in de schaduw
ervan.
`Simon,' gilde een van de vrouwen.
De man met het rode gezicht was al halverwege de berg. 'Don't be a
sissy. Het is gemakkelijk.'
Slingerend baanden we ons een weg over de Inner Head, het eerste
en langste gedeelte van Worm's Head, waar gewoonlijk schapen
graasden. Daarna kwam Devil's Bridge, had ik gelezen, een smal stuk
rots, dat hoog boven het water zweefde en waarover je naar de uiterste rots van het eiland kon lopen.
Toen we bijna boven waren, gingen de vrouwen in het hoge Bras liggen, naast Simon, wiens gezicht inmiddels vuurrood was en gutste
van het zweet. Ik ging een paar meter verderop zitten. Omdat ik wel
en niet bij ze hoorde, was het alsof ik een toeschouwer was, onzichtbaar. Ik kon hen zien, maar zij mij niet. We dreven midden in zee. De
koele wind bezorgde me kippenvel. Rhossili was aan de andere kant
van de berg. Overal waar ik keek, zag ik water en vette witte meeuwen
die om het hardst krijsten. Ms in een reflex pakte ik het boek van
Thomas. Alsof ik daarmee het plotselinge gevoel van eenzaamheid
kon verdrijven.
' "I'm going to climb in the sea," I said. "Are you coming?"
Ray kroop uit de holte, terug de wijde wereld in en hij volgde me
langzaam over de top van de rots, omlaag langs de steile helling;
meeuwen vlogen wervelend omhoog. Ik klampte me vast aan de verdroogde, stekelige struiken maar ik trok de wortels mee; een steunpunt brokkelde af, (...) ik klauterde op een zwarte, platte rots waarvan
het puntje, als de kop van een kleine Worm, omhoog krulde uit zee,
een paar riskante stappen verderop, en, doorweekt door het rondvliegende water, keek ik net op tijd op om Ray te zien vallen in een regen
van stenen. Hij landde vlak naast me.
42 "Ik dacht dat ik er geweest was," zei hij, toen hij ophield te trillen. "Ik
zag mijn Leven in een flits aan me voorbij gaan."
"Alles?"

"Nou ja, bijna alles. Ik zag het gezicht van mijn broer net zo duidelijk
als het jouwe."
We keken naar de ondergaande zon.
"Net een sinaasappel."
"Een tomaat."
"Een goudvissenkom." '
Zonder op te kijken sloeg ik de pagin g om. Ik zag dat ik een alinea met
potlood had onderstreept. ' "Dit is een rots aan het einde van de wereld. We zijn helemaal alleen. Het is allemaal van ons, Ray. We kunnen uitnodigen wie we maar willen. En alle anderen blijven uit onze
buurt. Who do you wish was with us?"'
Ik ging zo op in het verhaal dat ik niet merkte dat Simon en de twee
vrouwen waren opgestaan.
`Gaan we helemaal tot het einde?' hoorde ik een van de vrouwen vragen.
`We zijn al bijna in Ierland,' lachte Simon, `natuurlijk gaan we tot het
einde. Kom op.' Hij zag eruit alsof hij dadelijk zou exploderen, zo
rood was hij, maar hij leek onvermoeibaar.
`We moeten de Duivelsbrug over,' zei ik, terwijl ik overeind kwam en
mijn boek in mijn rugtas stopte.
Alledrie tegelijk draaiden ze hun gezicht in mijn richting, alsof ze nu
pas merkten dat ik hen volgde.
`Staat dat in dat boek?' vroeg de jongste van de twee vrouwen. Van
dichtbij zag ik de verschillen. Haar haar was rossiger en steiler dan dat
van de ander. En ze keek strenger. Ik schudde van nee.
`Devil's Bridge,' zei ik nog een keer, meer om het zelf te horen dan
voor hen. Het liefst wilde ik terugglijden in mijn staat van onzichtbaarheid, in het verhaal van Thomas. Ik was er bijna, het verhaal was
bijna afgelopen. Ik had het gevoel dat als ik maar doorlas ik vanzelf
zou begrijpen waarom ik aan de wandeling was begonnen. Waarom
;OE'
ik het met eigen ogen moest zien en ervaren. Who do you wish was with c,ii
us?, gonsde het in mijn hoofd. Who do you wish was with us? De reso- 43
nantie van die paar woorden, van die zangerige zin, ontroerde me.
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Alsof ik een fluisterende stem hoorde van een man die zo dichtbij was
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dat ik hem kon aanraken. Dood bestond niet op deze eeuwenoude
rots. Ik deelde de ervaring met Dylan Thomas en Ray Price. Hun
aanwezigheid was werkelijker dan de aanwezigheid van mijn drie gidsen.
Simon was al vertrokken. We liepen achter hem aan, richting Duivelsbrug, richting Ierland. Het was bloedheet. De zon stond op het
hoogste punt, recht boven ons. Niemand sprak een woord. Als in een
processie baanden we ons een weg door het hoge zachte Bras op de
Inner Head. We daalden af, klommen over een veld van zwarte puntige rotsen en toen we bijna bij de Duivelsbrug waren, zag ik het wilde
water beneden ons, witte schuimkoppen spatten uiteen tegen de kliffen. Af en toe spoot het water omhoog, als uit een geiser, en in het
felle zonlicht leken de druppels kristallen, puur en helder fonkelden
ze in de lucht. Ik bleef staan. Ik hoorde de zee. Ik hoorde hoge tonen
op een gitaar. Ik spoot mijn ogen om het geluid vast te houden. Waar
was ik? Ik was een jaar of twaalf, dertien. Ik hoorde mijn broer op zijn
twaalfsnarige gitaar tokkelen. Voile knisperende tonen. Hij speelde
een melodie. Pa-dadadadadadam, pa-dadadadam. Ik zat in mijn kleine slaapkamer en luisterde naar de mooie treurige muziek die naar
binnen zweefde en iedere noot had betekenis, als woorden waren ze,
maar woorden in een vreemde taal, fascinerend en vol belofte. Alleen
mijn broer begreep ze, en ik luisterde en voelde me veilig en afgeschermd van alle kwaad.
Ik ging op een rots zitten. Mijn drie reisgenoten stonden een paar
meter verderop. Waarschijnlijk dachten ze dat ik bang was de Duivelsbrug over te lopen, maar angst was het laatste wat ik voelde. Ik
was gewichtsloos en sterk. Ik was terug in mijn ouderlijk huis. Ik herinnerde me een avond lang geleden. Mijn broer en ik zaten beneden
in de woonkamer. Mijn ouders lagen boven te slapen, mijn varier in
de ene kamer en mijn moeder in de logeerkamer. Het was laat, na
44 twaalven. De radio stond aan en er was een liedje van Neil Young op,
After the Goldrush. We lagen op de bank met ons tweeen, ieder aan een
kant, en we zeiden geen woord. We luisterden alleen maar. Bij elk

nieuw liedje stak mijn broer zijn vinger omhoog, om me erop te wijzen dat het mooi was of ontroerend of belangrijk. Het was zijn favoriete programma. We deden het licht uit; het donker isoleerde ons
van onze omgeving. Alsof we immuun werden voor alles, behalve de
muziek. Niets kon ons raken. Zelfs onze vader niet. Hij lag boven in
zijn bed, zoals hij daar al weken of maanden lag, dag en nacht, de gordijnen dicht, de onbeweeglijke geur van slaap en stof en zweet, van
flood. Ms hij maar niet opstond om naar de we te gaan. Zolang we
hem niet hoorden of zagen, bestond hij niet.
`We moeten verder,' hoorde ik Simon boven het geraas van de golven
uitroepen, 'we hebben nog anderhalf uur.'
Met tegenzin stond ik op. 1k wilde nadenken; maar ik wilde ook naar
de uiterste punt van Worm's Head, anders was het niet af, niet echt.
Simon ging eerst. In vier vlugge stappen was hij de brug over. Daarna
de twee vrouwen. Toen ik. 1k keek naar mijn voeten, maar probeerde
niet de diepte in te kijken, waar het water draaide en kolkte. Voor ik er
erg in had, was ik aan de overkant, op de eigenlijke Worm's Head, en
klommen we alweer omhoog en hoe hoger we kwamen, des te stiller
het werd. Alsof de zee in slaap viel.
`Moet je kijken,' zei Simon toen we op een veldje waren, halverwege
de rots. Hij wees naar beneden en drukte zijn hoofd tegen zijn borst
waardoor hij wel vier kinnen leek te hebben. 1k ging zitten en kroop
naar de rand van het veldje. Het was alsof een stuk rots was afgebroken, zo steil liep het af. Ik zag de zee; de schaduw en de diepte kleurden het water pikzwart.
We bleven een poosje in het gras zitten. In de verte lag Rhossili. Het
brede strand was een gele draad; daarachter waren rotsen en heuvels
met huizen niet groter dan miniatures. 1k ging op mijn rug liggen en
staarde omhoog, naar de strakblauwe hemel. Who do you wish was with
us? Who do you wish was with us? De woorden klonken als een liedje. In
het verhaal van Thomas was het bijna avond. De zee kwam opzetten
en overspoelde hun rots, de rots waarop ze allang niet meer alleen
zaten, al hun vrienden waren er, zowel de levenden als de doden, en

ze probeerden te ontsnappen aan de duisternis. Ze hadden niet veel
tijd meer. Ze spraken niet toen ze terug klommen, bang als ze waren
voor elkaars gedachten. 'Het is te laat. Het is te laat.'
Ik sloot mijn ogen. De leegte van de hemel en de zee weerspiegelde
zich in mijn hoofd. Ik luisterde naar de zware treurige stilte die onze
rots omringde. Wachtte op de heldere tonen van mijn broers gitaar.
Ik hoorde zijn vingers over de snaren glijden, een stroef en metalig
geluid wanneer zijn hand een nieuw akkoord zocht. Alsof ik even
door de muziek heen kon kijken en bijna begreep wat hij wilde zeggen, zo klonk het, als een aanraking. Hij was dichtbij. Hij zweeg. Ik
zag mezelf op de rots liggen en ik stelde me voor hoe het water langzaam op kwam zetten, alsof het me besloop, zacht en vriendelijk en
stil, me optilde, de deining wiegde me in slaap en ik hoorde niets
meer. Ik dreef op het water.
`Vlug. Een zeehond.' Het was alsof ik op de grond viel. Ik wreef in
mijn ogen en keek in het gezwollen gezicht van Simon, die me wakker had geschud. De twee vrouwen lagen op hun buik in het gras en
keken naar beneden. Wat schattig. Net een oud mannetje.'
Ik keek over de rand en zag de kop van een enorme zeehond. Ontspannen dreef hij in het water. Hij had een snor en grote melancholieke ogen. Old George, dacht ik.
`We moeten echt weg,' zei Simon en hij stond op. Met zijn hand
schermde hij zijn ogen of voor de zon.
Ik hoorde het ruisen van de golven, dat nu ineens dwingend en ongeduldig klonk. Het werd vloed. Aan de horizon lag een streep dunne
mist. We pakten onze tassen en gingen op weg, richting land. Simon
liep voorop. We wandelden terug over de Duivelsbrug, die plotseling
dicht op het water lag. Het witte stenen strand was verdwenen. In de
verte, op het vasteland, zag ik de omtrekken van het kustwachtershuisje en het Worm's Head Hotel.
46 Het was de wind die me de volgende ochtend uit mijn slaap haalde.
Een snerpend hoog geluid dat als een geest rond het huis cirkelde. Ik
stond op en schoof de gordijnen opzij. Regen striemde tegen het

raam. De wind joeg flarden mist over de velden. Worm's Head was
verdwenen. Ik deed vlug wat kleren aan en ging naar beneden. ledereen was al weg. Mijn ontbijt stond klaar in de gastenkamer. Het was
bij tienen. Om elf uur vertrok de bus naar Swansea. Wanneer ik die
miste, zat ik vandaag vast in het dorp en ik had me voorgenomen naar
het Dylan Thomas Centre te gaan, wat rond te lopen in de stad.
Ik at een stuk toast en wat grapefruit, pakte mijn regenjas en vertrok.
Het Dylan Thomas Centre lijkt op een congresgebouw, maar dan
kleiner. Er was een vergadering van de plaatselijke afdeling van de
Labour-partij aan de gang, las ik op een aankondiging, maar ik zag
geen mens.
Een zaaltje in het centrum was ingericht als museum ter ere van
Dylan Thomas, met glazen vitrines vol oude uitgaven van zijn boeken en foto's en krantenknipsels. In een van de hoeken van de zaal was
nogal amateuristisch Thomas' werkkamer in het boothuis in Laugharne nagebouwd. Op een krakkemikkige houten tafel waren een
paar lege flessen en wat boeken, schriften en potloden geplaatst.
Tegen de muur stond, vreemd genoeg, een modern televisietoestel.
Ik was de enige bezoeker. Ik slenterde door het zaaltje dat naar oud
papier en vocht rook en keek in de vitrines zonder werkelijk iets te
zien. Ik wilde weggaan toen ik ineens een mannenstem hoorde. Ik
draaide me om. Er was sneeuw op het televisietoestel en weldra zag ik
oude zwartwitbeelden van Swansea en de host. Een onzichtbare hand
moest op de play-knop van een videorecorder gedrukt hebben. Ms
verstijfd bleef ik staan. Het was de stem van Dylan Thomas die ik
hoorde, een stem van een man die allang flood was. Zwaar en melodieus en weemoedig klonken de zinnen en woorden, alsof het een lied
was en geen gedicht. 'These were the woods the river and sea/ Where a
boy/ In the listening/ Summertime of the dead whispered the truth ofhis joy/
To the trees and the stones and the fish in the tide...'
Ik deed mijn ogen dicht. Ik hoorde alleen nog de trage melodie, het
slepende ritme van Thomas' woorden, de pijnlijke schoonheid van de
klanken, zonder dat de betekenis tot me door drong. De betekenis lag

verborgen achter een wags van geluid. De gitaar van mijn broer. De
losse tonen die een onzichtbare draad sponnen van zijn kamer naar de
mijne, die woorden overbodig maakten. Taal was bedreigend, te
groot voor ons. Dood. Vader. Angst. De muziek was een eiland. Een
rots. Worm's Head. Ik opende mijn ogen, alsof ik zo de werwelwind
van gedachten kon stoppen. De laatste woorden van het gedicht van
Thomas resoneerden in het kleine zaaltje: 'My heart's truth... a year's
turning...'
Altijd was dat geluid van die gitaar bij me gebleven, als een mascotte.
Ik hoorde het zelfs wanneer ik naar heel andere muziek luisterde, er
lag een wereld achter die belangrijk en geheimzinnig was en die ik
wilde begrijpen en ontcijferen. Misschien was ik daarom gaan schrij-ven. Uiteindelijk had ik alleen de taal. Ik ben nooit erg muzikaal geweest.
Op de televisie vertelde een oude dame over haar herinneringen
aan de dichter. Uit haar zelfverzekerde houding maakte ik op dat ze
Thomas goed gekend moest hebben. Ik luisterde, maar door de
slechte geluidskwaliteit ving ik alleen Harden van zinnen op. 'Little
plump man... his sweater too long... death a romantic idea... tragic...' Ik
ging op de stoel zitten die voor de tv stond en probeerde me op de documentaire te concentreren, maar ik hoorde alleen nog gemurmel. Ik
dacht aan Thomas. Hoe hij als een componist aan zijn gedichten en
verhalen moest hebben gewerkt. Zijn vrouw Caitlin had daarover geschreven, na zijn flood. Ze schreef dat hij een geheim leven had.
Wanneer ze met de kinderen een wandeling langs de kliffen wilde
maken en op haar tenen langs het boothuis liep, hoorde ze zijn stem.
Hij stootte klanken uit, dreunde, mompelde, prevelde woorden, een
vreemde stroom van geluiden die alleen voor zijn eigen oren bestemd
waren.
Worm's Head. Het was vloed. De rots dreef weer in zee. Kaal en grijs
48 en hard als graniet. Onbereikbaar en gevaarlijk. Een herinnering.
Who do you wish was with us? Who do you wish was with us? Ontsnappen
kon je alleen in je verbeelding, in de taal, muziek. Nooit zou ik de her-

innering aan mijn varier in bed kwijtraken. Zijn zwakte en angst zaten
in mijn bloed, of ik wilde of niet.
Achter me ging een deur open en weer dicht. Een hoog piepend geluid dat me terugbracht in het kleine museum. Ik draaide me om en
zag een paar mannen langs de vitrines slenteren. Onverstaanbaar
fluisterden ze tegen elkaar. Op de revers van hun colberts hadden ze
een grote witte sticker geplakt waarop een rode roos prijkte, waaruit
ik begreep dat ze deelnemers aan de Labour-conferentie waren. Ik
knikte naar hen, maar voelde me ineens opgelaten, gegeneerd bijna
om mijn eigen gedachten. Ik stond op en liep de zaal uit en even later
ademde ik de staalachtige geur van Swansea in. De regen sijpelde. In
de verte meende ik de zee te horen. Daar moest Mumbles zijn, het
strand en de pier en de boulevard waar het altijd kermis is.
's Nachts, mijn laatste nacht in Rhossili, werd ik wakker uit een
droom. Ik viel van een hoog gebouw. Diep onder me was zwart kolkend water. Ik was nat van het zweet en buiten adem, mijn borst deed
pijn. Het dekbed was veel te dik voor juni. Ik stond op en liep naar het
raam. In het groengrijze morgenlicht zag ik in de verte de vage contouren van Worm's Head. Ik drukte mijn gezicht tegen het glas, om
dichter bij het eiland te komen, om het beter te kunnen zien, om het
beeld voor altijd in mijn herinnering te prenten.

Barber van de Pol

WERELDBIBLIOTHEEK

Toen de directeur van de Wereldbibliotheek mij uitnodigde voor een opening in het kader van zijn
lustrum, aarzelde ik. Aan het fonds van deze uitgeverij heb ik niet veel
bijgedragen en de kinderen staan mij niet toe veel weg te gaan. Zat ik
met mijn ziel onder de arm? De doorslag werd gegeven door de
locatie van de plechtigheid en het tijdstip waarop die zou plaatsvinden: 's avonds kwart over acht in de Aula van de Universiteit van
Amsterdam. Plaats en tijdstip herinneren aan weleer, aan de openbare colleges van de filosoof Oldewelt, het genot van net niet populaire
beschouwingen over bijna abstracte onderwerpen: de wetenschap op
haar innemendst. Mijn beide ouders leefden toen nog.
Het was de herinnering aan die weldadige uren die me deed besluiten
naar de bijeenkomst te gaan en aandachtig te luisteren naar de woorden vol lof en afscheid die bij een lustrum horen, en naar de ongetwijfeld geestige speech van A., de enige van de lijst sprekers die ik kende
en die mij eveneens een vreemde eend in de bijt leek. Wat wist ik van
de Wereldbibliotheek, deze `uitgeverij van wereldliteratuur', die in
een bepaalde, misschien nog altijd durende periode van haar bestaan
nadrukkelijk was toegespitst op Derde Wereld-literatuur' met een
hoog politiek-correct gehalte? Ooit was iemand ermee begonnen, op
de kop of honderd jaar geleden. De eerste uitgave was Saartje Burgerhart geweest, een boek waarvan ik nooit heb kunnen uitmaken of het
nu het toppunt was van rebellie of van burgerlijkheid. Dit onderstreepte het gevoel dat de uitgeverij onbekend terrein voor mij was,
maar onbekend terrein vol verre reminiscenties aan saamhorigheid
en zelfs gezelligheid.
N

Dit laatste leek te worden bevestigd toen ik nul maal gegroet een stoel ci.cc
vond in de roodfluwelen ruimte en eenzaam aanzag hoe het om me 51
heen kuste en handen drukte vanwege vreugdevol weerzien. 1k kende
niemand behave de directeur, maar hier was een reUnie gaande, hier .1
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werd het oud-leerlingschap gedeeld van een zo te zien niet-deftige
school al zag de directeur er als altijd piekfijn uit. Die kon als hij wilde
niet alleen opgaan voor directeur van de Wereldbibliotheek maar
voor die van de bibliotheek van de hele wereld. De gedachte aan
Elsschots wereldtijdschrift drong zich op. Ik zag A. en zwaaide lachend.
Iedere gelegenheidsgroep gaat op een zeker ogenblik tekening vertonen en dit was niet eens een gelegenheidsgroep. Er ontstond ook
voor mij al gauw sfeer, spanning, logica. Dit was een volwaardige
groep, moest ik vaststellen, en ik hoorde er al een beetje bij. Binnenkort zouden de geheimen zijn prijsgegeven en de bijeenkomst zou
een ijzeren noodzaak blijken te hebben die ook mij zou doordringen.
Omdat alles niettemin wat onwennig was, gingen de woorden van de
eerste sprekers aan mij voorbij. Maar toen A. sprak, sloop er een element in de avond dat mij tot nu toe was ontgaan, te weten een diepe
betrokkenheid bij iets belangrijks dat onherroepelijk voorbij was. Op
de uitnodiging stond, zoals ik ongetwijfeld thuis al had gezien, dat het
bier de opening betrof van een tentoonstelling met alle premieboekjes die de Wereldbibliotheek ooit had uitgegeven en ik dacht, zoals ik
ongetwijfeld thuis ook even had gedacht, aan de Premie van de
Maand-club van Albert Heijn, die ooit spaarlustige huisgezinnen
foeilelijke bruinbeige stofzuigers of naaimachines in de maag splitste.
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Onnozel zijn we. We denken dat we iets weten, maar we weten niets,
niet iets met algemene geldingskracht. Ik had, met een half boekenleven achter de rug, nog nooit gehoord van die premieboekjes, die de
Wereldbibliotheek decennia lang bij allerlei gelegenheden voor belangstellende leden had laten maken, vaak verlucht met een originele
houtsnede of andere illustraties. Je kon vroeger lid zijn van de
Wereldbibliotheek, bleek; ze was uiteindelijk bedoeld om de arbeiders en kleine man te verheffen en ze voor een boterzacht prijsje met
de wereldliteratuur te laten kennismaken. Een scepticus denkt misschien dat het ging om een voorloper van de Boekenclub, maar nee,

er werd met didactische liefde gekozen, inderdaad uit de wereldliteratuur. En dan had je nog die premieboekjes, oospronkelijk Nederlandse en vertalingen, in feestjas, voor een habbekrats.
Gealarmeerd onderging ik hoe de stukken van een puzzel langzaam
op hun plaats vielen. Ik proefde de bittere smaak van de gemiste kans.
Er had onloochenbaar iets bestaan dat voor mijn vader was bedoeld
en wij, in het achterlijke Rhenen, wisten weer eens van niks. Hij was
die arbeider die snakte naar geestelijk voer, die de krant met een gewichtig gezicht opensloeg en spelde, en die alle Omnibussen van de
Arbeiderspers bezat, met als mooiste deel het Verzameld werk van Elsschot inclusief `Verzen', of nee, dat deel kwam van de firma Van
Kampen & Zoon. Hij gaf mijn moeder de Margriet toen het eraf kon,
dan had zij ook wat te lezen, wat ze geloof ik niet deed, maar dat deed
ik wel voor haar, en weer later, toen zijn wereld via zijn kinderen ontsloten was, abonneerde hij zich op Vrij Nederland. Naar de kerk ging
hij alleen met Kerstmis, om te zingen en oplettend te luisteren of de
literatuurmemorerende dominee wel goed sprak van nieuwlichters
als Jan Cremer en Jan Wolkers, die ongelezen zijn helden waren.
Toen de schok voorbij was, kwam de ontroering. 1k zag om mij heen
hoeveel vreugde er om die boekjes had gehangen, al waren de aanwezigen hier vast geen arbeiders, en nooit geweest ook. Ik stelde mij
voor dat mijn vader wel lid van de Wereldbibliotheek was en hoe de
literatuur van alle landen regelmatig in liefdevolle porties bij hem zou
zijn binnengekomen, voor die habbekrats. Hoe trots hij een boekenkast zou hebben getimmerd waar nu die truttige sierkast met snuisterijen en ongebruikte kopjes stond en een hoek zou hebben vrijgemaakt voor de premieboeken. Hij zou erover hebben gewaakt dat
alles op alfabet stond en met mij hebben gediscussieerd over de ach0
tergrond van de nieuwe aanwinsten en waarom ze mooi waren. Zo
chauvinistisch was hij wel dat hij nooit iets lelijk vond van zichzelf. 1k 53
heb geen vrolijker en tevredener mens gekend dan mijn vader, met w
niks, met wat hij had, wat meer was dan hij ooit had durven hopen.
0
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Nu kwam het verdriet met z'n verlammende werking boven. 1k wilde
dat niet. Het ging niet om mij, maar om hem en hem alleen.
Langzaam voelde ik hoe hij in mij voer, zoals hij wel vaker doet als ik
zo hard aan hem denk dat hij niet flood kan blijven. 1k voelde hoe hij
hier nu zat, het hoofd als altijd geheven en scheef, de ogen van aandacht toegeknepen, de eeuwige glimlach om zijn opeengeperste lippen.
Het praten vanaf de verhoging is opgehouden en wij lopen, varier en
ik, samen met de anderen de honderd meter buitenom naar de Universiteitsbibliotheek, waar de expositie is van de schatten die de loterij
hem had uitbetaald als hij maar had geweten dat hij het lot had moeten
kopen. Wat heeft hij in plaats daarvan voor die habbekrats gekocht?
Het halve roggebrood dat hij iedere zaterdag uit een dorp verderop
haalde omdat het daar het lekkerst was, de vis die hij aan de kraam at
omdat moeder de lucht niet verdroeg, het lidmaatschap van de dam& schaakclub? Ilc had het hem niet graag ontzegd.
Zo is het ook goed, en nu zien we het toch nog, kunnen we erover fantaseren, over dat merkwaardige verhaal van Cervantes met die prachtige houtsnede, over De onaangename geschiedenis van Dostojevski,
over alle Fausten, novelles, studies en vouwbladen van Goethe, die
bijzonder goed vertegenwoordigd is en iets met de geest van de
Wereldbibliotheek to maken moet hebben. Ze liggen op een mooie
bladzijde opengeslagen in de vitrines, honderd boeken, honderd leesavonden maar dan alleen in de winter, als er niet geschaakt of gedamd
wordt; zomers is er de moestuin, de ijskar waarmee wordt bijverdiend
zodat wij kunnen leren en 's avonds laat Het Vrije Volk als gekoesterde
versnapering waarin hij de wereld proeft.
`Geen Elsschot,' hoor ik hem zeggen. `Zouden ze niet hebben samengewerkt? ' Dat zou hij mij hebben gevraagd en ik weet het ant54 woord niet, zodat er een stilte valt. Woorden marcheren door mijn
hoofd:

Gij spraakt van eerlijk blifven,
van recht door 't leven gaan;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.
Afgrijzen klimt naar mijn strot als ik merk hoe alleen ik ben en ik
haast me naar de tram. Zonder hem, zo onherroepelijk weg. Thuis zal
ik me alsnog met behulp van de encyclopedie op al zijn vragen voorbereiden; daarna zal ik de blauwe Elsschot van Van Kampen & Zoon
van z'n plank halen en tegen mijn hart drukken voor ik de verzen
opsla.
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Helêne Gelens

WAAR EN GELOGEN
Feit en fictie in lezen en schrijven

In veel hedendaagse teksten zijn
de grenzen tussen feit en fictie vervaagd. Allerlei mengvormen van
journalistiek en literatuur zijn ontstaan waarin het niet meer onmiddellijk duidelijk is of we te maken hebben met fictie of non-fictie. Is
het waar wat er staat? Is het werkelijk gebeurd? In de discussie rond
de roman Uitgeverij Guggenheimer van Herman Brusselmans, waarin
bestaande personen als personages worden opgevoerd, is regelmatig
als argument tegen het verbod van het boek aangevoerd dat de grenzen tussen feit en fictie minder scherp zijn geworden.
De essentie van een feit is lang `objectiviteit' genoemd en die van
fictie `subjectiviteit'. In de twintigste eeuw is echter het geloof in objectiviteit verloren gegaan. Aileen al door de weergave van een gebeurtenis of situatie in taal verdwijnt de pure feitelijkheid. In het
beschrijven van de concreet waarneembare werkelijkheid moet er
worden benoemd, en het benoemen is al interpreteren. In een journalistieke tekst, die toch objectief beet te zijn, is aan de adjectieven te
zien dat de journalist interpreteert: de lafhartige aanslag, het milde
vonnis, de hartelijke ontvangst. Journalisten vermelden altijd meer
dan kale feiten: zij zijn niet louter doorgeefluiken van gebeurtenissen
en situaties uit de werkelijkheid. Bovendien worden feiten gekleurd
onder druk van denkbeelden over die feiten. Lees de berichten ten
tijde van de Navo-bombardementen in Kosovo er maar op na. De
beeldvorming over de Serviers, en met name Milosevic, als de slechten en over de bombardementen als de enig mogelijke laatste oplossing is niet feitelijk, maar ideologisch.
Non-fictie zou kunnen worden opgevat als de afwezigheid van fictionele elementen. Maar in de journalistiek zijn feiten niet zo heilig als
sommige lezers graag zouden willen geloven. Fictionele middelen zijn ‹>"
toegestaan zolang ze dienen om de werkelijkheid duidelijker weer te iF,
geven. Zo werd de bevrijding van Auschwitz een dag na de werkelijke 57
bevrijding nog eens overgedaan en nagespeeld omdat de camera niet LA
i.
tegelijk met de eerste Russische soldaten in het kamp arriveerde.
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Ook over een bekende foto die fotojournalist Robert Capa in het
begin van de Spaanse Burgeroorlog maakte van een sneuvelende soldaat, wordt verteld dat deze in scene is gezet. De soldaat acteerde zijn
ondergang. Piet Heil schrijft in zijn Werkwijzer voor journalistiek denken
en doen hierover: 'De foto registreerde geen feit, maar bracht een
boodschap.' En: `Bij Capa werd de werkelijkheid slechts in de meest
strikte zin geweld aangedaan.' Hier gaat het om gelegitimeerde fictie. De journalist wil het gezicht van de werkelijkheid laten zien, en
vindt dat belangrijker dan een strikte registratie van feiten.
VERWACHTING Hoewel

er geen scherpe grenzen
te trekken zijn tussen journalistiek en literatuur, tussen feiten en
fictie in teksten, verwacht de lezer van de journalistiek niettemin feitelijkheid; een journalistieke tekst client de werkelijkheid weer te
geven. Van fictie verwacht de lezer geen feitelijkheid. Om geInformeerd te worden grijpen we eerder naar een journalistieke tekst dan
naar een roman. Toch worden we bij het lezen van de romans van bijvoorbeeld Oriana Fallaci en Annie Proulx eveneens geinformeerd.
Zo komen we in I nsjallah van Oriana Fallaci het een en ander te weten
over de oorlog die in de jaren tachtig in Libanon woedde. Fallaci
schrijft voorafgaand aan haar verhaal: 'De personages in deze roman
zijn denkbeeldig. Hun lotgevallen zijn denkbeeldig en de intrige is
denkbeeldig. De gebeurtenissen waarop de intrige is gebaseerd, zijn
reeel. Reeel is het landschap en reeel is de oorlog waarin het verhaal
zich afspeelt.'
Annie Proulx doet voor al haar boeken grondig onderzoek en streeft
ernaar dat alles in de setting van het verhaal feitelijk juist is. Voor haar
bundel De gouverneur van Wyoming bijvoorbeeld heeft ze de streek
doorkruist die ze beschrijft, en zoveel mogelijk historische informatie verzameld over de tijd waarin haar verhaal zich afspeelt: krantenknipsels, advertenties, radioboodschappen, songteksten en volksver5 8 halen. In een interview zegt ze: `Mijn verhalen zijn fictie, maar ze
moeten kloppen. De historische feiten moeten juist zijn, de dialogen
moeten sporen met de tijd en de plaats waarin ze worden gesitueerd.

De namen, het taalgebruik...'
Informatie-overdracht behoort dus niet uitsluitend tot het domein
van de non-fictie. Niettemin lezen we een journalistieke reportage
zoals gezegd eerder vanuit de verwachting dat we feitelijk juiste informatie zullen vernemen dan een roman. Het onderscheid tussen
feit en fictie, en tussen journalistiek en literatuur, ligt dan ook niet in
de tekst zelf, maar in de verwachting van de lezer over die tekst.
EEN LEGE GOD Een schrijver kan bovendien anticiperen op de verwachting van de lezer en met deze verwachting
spelen. Zo kan hij fictie in een journalistieke vorm gieten en aldus de
suggestie wekken een waargebeurd verhaal te vertellen. De schrijver
zelf weer dat het om fictie gaat, maar de lezer wordt in onzekerheid
gehouden over de manier waarop de tekst kan worden gelezen. Ook
in het schrijfproces wordt bepaald of het om fictie of non-fictie gaat.
Alvorens te gaan schrijven beoordelen journalisten de gegevens die
ze gesorteerd hebben op nieuwswaarde, op vermoedelijke juistheid
en op relevantie. Het schrijven begint meestal pas als ze precies weten
waarover ze het willen hebben, wat ze in hun teksten aan de orde zullen stellen. Tegen het schrijven van een journalist wordt dan ook
antlers aangekeken dan tegen het schrijven van een romanschrijver.
De schrijver van fictie wordt soms beschouwd als een god in een zelf
geschapen wereld. In Insjallah van Oriana Fallaci schrijft 'de professor' over de roman waaraan hij werkt: 'En ik voelde mij als Zeus die
op de top van de Olympus aan de touwtjes trekt van zijn marionetten,
van de mensen, willekeurig degenen uitpikt die gered en die opgeofferd zullen worden.' Een god te zijn lijkt vooral een wensdroom van
deze verzonnen schrijver, want hij geeft ook toe het niet helemaal in
de hand te hebben: `Zelfs aan diegene die hem schrijft, bekent een
roman niet meteen zijn vele geheimen, onthult hij niet meteen zijn
ware identiteit (...) hij houdt talloze prettige dan wel onprettige verrassingen in petto.'
59
Veel fictieschrijvers zien zichzelf echter niet als een alles bepalende,
alwetende god. Veeleer proberen ze tijdens het schrijven als persoon

afwezig te zijn, hun identiteit tijdelijk of te leggen en open te staan
voor de stem van het verhaal. Virginia Woolf noteert in haar Writer's
Diary: 'AN ik schrijf ben ik louter ontvankelijkheid.' Voor haar was het
`ongelooflijk belangrijk (...) om onbewust te schrijven'. Het verhaalde moest een eigen stem kunnen krijgen.
Midden in het schrijfproces van een van haar romans, The Years, zegt
Virginia Woolf in haar dagboek: 'Het komt er nu op aan (...) geen
moment door te duwen; rustig achterover te gaan leggen en de tere
onderbewuste wereld zich met mensen te laten vullen; en niet door te
drammen tot het schuim weer op je lippen staat.'
Niet geheel onverwacht identificeert Harry Mulisch zich als schrijver wel met god. Maar het is een lege god, geen persoonlijkheid als
Zeus die op de top van de Olympus alle touwtjes in handen houdt. In
Voer voor psychologen benadrukt hij de afwezigheid van de persoon
van de god-schrijver: 'We bestaat, maakt niets. De schrijver moet
leeg zijn, niet-bestaan, zoals de schepper van hemel en aarde.' De
schrijver is geen alleenheerser over zijn verhaal. Het verhaal ontwikkelt zich volgens eigen regels, en dat zijn niet altijd de regels van de
auteur. Personages kunnen zich loszingen van hun schepper en die
verrassen, niet alleen met onverwachte acties, maar ook met hun persoonlijkheid. Tijdens het schrijven van fictie blijkt er vaak iets raars te
gebeuren: de personages nemen het roer over van de schrijver, bepalen de loop van een verhaal, of blijken heel anders te zijn dan de
schrijver bedacht had.
Tijdens het schrijven van journalistieke teksten daarentegen houdt
de verslaggever de touwtjes van de tekst in handen. De gebeurtenis
behoort in de journalistieke tekst niet een nieuw verloop te krijgen,
personen dienen in de tekst niet van uiterlijk te veranderen of andere
woorden te spreken. Bij fictie wordt pas echt duidelijk waar de tekst
over gaat tijdens het schrijfproces. De fictionele tekst ontwikkelt zich
in het schrijven, zelfs als de schrijver vooraf materiaal verzamelt.
6o Dat de wijze waarop literatuur en journalistiek worden gelezen en tot
stand komen verschilt betekent niet dat de producten essentieel anders zijn. Het volgende, overigens niet-tekstuele, voorbeeld maakt

dit duidelijk. In de film Zelig van Woody Allen uit 1 9 8 3 wordt een
dwaas verhaal verteld over Zelig, een man die steeds het uiterlijk, het
gedrag en het taalgebruik overneemt van de personen in zijn directe
omgeving. Bij de psychiater gaat hij zich gedragen alsof hij zelf
psychiater is. Naast een indiaan, neemt hij de gedaante aan van een
indiaan. De film begint met een sober tekstblok: 'De volgende documentaire is dank verschuldigd aan Susan Sontag, Saul Bellow en dr.
Bruno Bettelheim.' De film doet zich voor als een documentaire.
Heeft Zelig dan echt geleefd? In een gesprek met Woody Allen
oppert de interviewer dat het allemaal bedacht is, een en al fictie.
Waarop Allen vraagt waarom dan Susan Sontag, Saul Bellow en dr.
Bruno Bettelheim jets over Zelig to melden hebben. Ms de interviewer antwoordt: `Dat is gefingeerd', antwoordt Allen slechts: Denk
je?'
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Fleur Speet

EEN WANHOPIGE HONGER NAAR ECHTHEID
Interview met Manon Uphoff

In het werk van Manon Uphoff
voeren lichte gruwel en onvermogen de boventoon. De personages
uit de verhalenbundels Begeerte (1995) en De fluwelen machine (1998)
worden afstandelijk beschreven terwijl de lezer toch heel dicht bij het
intieme leven van de hoofdfiguren komt. In de roman Gemis (1997)
wordt dat bovendien versterkt doordat het perspectief ligt bij een
subjectief personage, de grenzen verkennende Mara Astheim. Hoe
intiem en werkelijk kan literatuur volgens de schrijfster zijn? Een gesprek over het spel tussen feit en fictie met Manon Uphoff, die eerder
in Lust & Gratie 61 publiceerde over markies De Sade.
Valt uit fictie de werkelijkheid te destilleren, zoals vaak wordt gedaan
door lezers wanneer zij boek en auteur op elkaar plakken?

In de autobiografische vraag of een auteur alles wat
hij heeft opgeschreven ook zelfheeft meegemaakt, zit het verzoek om
de werkelijkheid zo in kaart te brengen dat je de feitelijkheden van het
leven van de schrijver naast die van de personages uit het verhaal kunt
leggen. Maar als ik een verhaal schrijf over een moordenaar en mensen gaan mij vragen of het autobiografisch is, dan gaat het er niet om
of ik weleens dezelfde gedachten als die moordenaar heb gehad of dat
ik me kan inleven in zo'n persoon; het gaat erom of ik me ooit schuldig heb gemaakt aan dergelijke feiten.
Achter zo'n autobiografische vraag zit een visie op literatuur die niet
de mijne is. Ikvind feitelijkheden niet zo belangrijk. Bovendien hangt
de interpretatie daarvan volkomen of van hoe je tegen de werkelijkheid aan kijkt en wat je eruit opneemt. Voor mij vormen mensen uit
m'n omgeving, m'n vrienden, m'n familie, maar ook mensen op straat
of televisie een amalgaam. Al die brokstukken geven een staalkaart
van wat mensen zijn, en daar pluk je als schrijver uit.
Er is weliswaar een bepaalde relatie tussen het personage dat je beschrijft en hoe je zelf in elkaar zit, maar dat wil niet zeggen dat jij ook
dat personage moet zijn. Dan beweer je dat je de enige persoon bent
MANON UPHOFF:

over wie je kunt schrijven en je dus eigenlijk de enige persoon bent
die ertoe doet.
Het is onzin om te denken dat een autobiografisch boek altijd over de
persoon van de auteur moet gaan en met die `ik' verbonden is. Zo'n ik
is ook maar een constructie. Tenslotte weet je helemaal niet waar je
zelf begint en waar je ophoudt, wanneer je jezelf bent of een ander. Je
bent deel van je omgeving. Anders zou niet iedereen zo wezenloos op
zoek zijn om zich te verbinden met mensen en dat wat hen omringt.
Stel dat ik van mijn geboorte of een afgescheiden persoonlijkheid was
geweest, waar had ik mijn herinneringen en gebeurtenissen vandaan
moeten halen zonder voortdurend in botsing of aanraking te komen
met de wereld om mij heen? Dat kan helemaal niet. Je bent geen onaanraakbaar en afgesloten ik; een schrijver en zijn boek zijn niet zo
eenvoudig naast elkaar te leggen.
Wanneer recensenten vervolgens facetten uit m'n boeken op de werkelijkheid plakken, mogen ze dat gerust doen. Ms ze het belangrijk
vinden om uit te zoeken dat de letter N. in mijn roman Gemis staat
voor de plaatsnaam Nieuwegein en dan denken dat ze een groot geheim hebben ontdekt, of als ze perioden uit mijn leven op de roman
leggen en denken dat die hetzelfde moeten zijn, vind ik dat prima. 1k
weet dat het niet zo is. Wat wel en wat niet werkelijkheid is, dat weet
ik alleen en daar ontleen ik een zeker genoegen aan. Dat is mijn geheim.
Uiteindelijk is het autobiografische niet zo boeiend. Neem Voskuil,
die zijn openbare leven aan het papier heeft toevertrouwd. Zijn boeken wekken de illusie volkomen realistisch en autobiografisch te zijn,
maar bijna geen letter gaat over zijn prive-bestaan. Aileen wat door
iedereen gezien mag worden, heeft hij opgeschreven. Juist omdat het
verhaal voor een heel groot deel werkelijk lijkt, valt niet meer op wat
er niet klopt. Soms accepteren mensen een kortgeknipte werkelijkheid als het geheel.
64 Het is bijna alsof ik morgen mijn arm verlies en iemand die die arm
vindt, zegt: `Ik heb Manon Uphoff te pakken!' Het is maar net wat je
als werkelijkheid wilt accepteren.

Geven schrijvers als Connie Palmen en Lulu Wang met hun publieke
optredens niet zeif aanleiding tot de gelijkschakeling tussen fictie en
werkelijkheid?

Wat de laatste zes, zeven jaar opvalt is dat de auteur ook bezig is een
fictie te creeren omtrent zijn eigen persoon. Bij lezers bestaat de behoefte om niet alleen een boek te kopen, maar ook een tweede fictie
erbij en dat is de fictie van de auteur. Vervolgens vergelijken ze het
leven en de uitspraken van de schrijver met het boek om te zien waar
het wrikt en waar het naadloos aansluit. Deze tendens is niet helemaal
nieuw, Gerard Reve heeft altijd al verhalen rondom zijn persoon de
wereld ingestuurd, maar je kunt nu stellen dat die behoefte duidelijk
bij het publiek bestaat. Het boek lijkt bijna niet meer zelfstandig te
kunnen functioneren zonder dat je daar ook nog eens een knutselpakketje van de auteur bij krijgt.
Het is heel intrigerend dat het openbare optreden wordt gezien als
lets waarmee je jezelf prijs geeft. Dat is nog maar de vraag. Connie
Palmen bijvoorbeeld, daar heb je er minimaal drie van. Je hebt de
gelijknamige, misschien soms een beetje omgedraaide figuur in haar
romans, van wie de lezers denken: dat is de schrijfster die schrijft over
zichzelf. Om dat te controleren willen ze het openbare optreden van
de auteur Connie Palmen. Dat is de tweede fictie die ze er gratis en
voor niets bij krijgen. Maar de echte Connie Palmen verschuilt zich
of is niet op die manier te pakken te krijgen.
De vraag om een tweede fictie heeft te maken met een veel algemenere ontwikkeling. Er wordt wel gezegd dat Nederland Been echte orale
traditie kent. Maar als je naar de televisie kijkt, blijkt die traditie wel
degelijk te bestaan, alleen is die ingebed in de media. Gewone mensen moeten hun persoonlijke verhaal zo smedig, zo echt mogelijk op
radio of televisie vertellen. Dat zou je kunnen opvatten als bekentenisliteratuur, maar het toont ook de behoefte om verhalen te vertellen die het tegenovergestelde zijn van waarheid. Neem Big Brother,
dat is de constructie van de echtheid, een verwrongen kopie van wat
wij denken dat de werkelijkheid zou kunnen zijn. Maar de kijker befnvloedt datgene waarnaar hij kijkt. Het zou echter zijn als de bewoners

van Big Brother zich niet bewust waren van de camera's omdat die stiekern waren opgehangen. Dan heb je kans op inzage in de realiteit,
maar nu wordt er onherroepelijk geacteerd. Wat je dan krijgt is dat
mensen hun eigen echtheid acteren, ze gaan zichzelf acteren. Dat
geeft een vervreemdend effect. Het geeft de illusie van een intimiteit
die nooit meer intiem kan zijn omdat ze alleen maar gedijt in een bepaalde afgeslotenheid en niet wanneer iedereen haar op hetzelfde
moment kan waamemen. Dan knip je het onmiddellijk kapot.
Wat ik als schrijver hoop is dat mensen door deze tegenstrijdigheid
gaan nadenken over wat voor een echtheid er dan wordt gezocht en
hoe de waarneming van de werkelijkheid in elkaar steekt. Blijkbaar
vinden veel mensen dat ze zelf minder echt zijn als ze niet worden
waargenomen. Ms schrijver speel je met die frictie. Ik heb personages
die het gevoel hebben dat ze volkomen afgesloten zijn en helemaal
alleen staan. Je gluurt als auteur mee en je laat eveneens de lezer meegluren. Daarmee probeer ik ook vragen op te roepen over intimiteit,
over de rol van het geheim, over het verschil tussen prive en openbaar. In hoeverre lain je een prive-bestaan oprekken, waar klapt het
om en wordt het volledig openbaar?
Die laatste vraag is interessant omdat het erg moeilijk is daar een
middenweg in te vinden. Het lijkt erop dat je een heel zwaar gewicht
probeert te kantelen en op het moment dat dat lukt, klapt het ook helemaal om. In m'n verhalen ben ik ook weleens bezig met intimiteit,
maar zo dat het ambigue ervan niet verdwijnt. Ik ben voortdurend op
zoek naar de balans tussen de prive-wereld van mijn personages en
het openbare leven dat hen omringt.
Een voorbeeld waarin ik het ambigue van de intimiteit heb opgezocht, is het verhaal 'De keuken' uit De fluwelen machine. Het verhaal
gaat als volgt. Een jongen werkt in een keuken van een soort Van der
Valk-restaurant. Hij moet van die lullige salaries maken, dus Brie Hinters eikenbladsla, een geraspte wortel, een plakje tomaat en een plak66 je komkommer, en dat dag in dag uit. Die keuken wordt geregeerd
door een souschef die daar als een zonnekoning in het midden staat.
Er komt een meisje werken als vakantiehulp, een wat lijzig type. De

hoofdpersoon en dat meisje voelen zich tot elkaar aangetrokken,
maar voordat dat heeft kunnen uitbloeien tot iets – er is al sprake van
schuchtere toenadering – grijpt de souschef in met een heel banale
actie. Hij doet op een gegeven moment, als zij aangeeft dat ze er wel
wil blijven werken, zijn gulp open en zegt: 'Dan moet je iedereen een
handje geven.' Ze rent geschokt de keuken uit en de ikfiguur grijpt
niet in. Ze is weg. Jets fragiels is verpletterd door het banale nog
voordat het iiberhaupt iets heeft kunnen worden. Het fragiele is onbeschermd en niet meer terug te krijgen, en dat grijpt in in iemands
prive-sfeer. Ms schrijver kun je het alleen maar over die broosheid
hebben door een stuk van het fragiele open te leggen. En in hoeverre
dat nog te maken heeft met de vraag of het werkelijkheid is of fictie, is
dan niet zo belangrijk meer.
Toch speel je als schrijver voortdurend een spel met feit en fictie.

Ja zeker, maar als je het hebt over grote groepen lezers, kun je zeggen
dat er over het algemeen weinig behoefte is om achter het spelmatige
karakter van waarheid en fictie te komen. Eerder wordt er geprobeerd om de echtheid van het verhaal te pakken te krijgen. Het enige
wat ik daaruit kan concluderen is dat er een wanhopige honger moet
bestaan naar echtheid. Blijkbaar weten mensen niet zo goed meer
wanneer ze echt zijn of wat echt is. Individualisering zou ermee te
maken kunnen hebben, maar ook het feit dat je voortdurend van over
de hele wereld een enorme stroom van elkaar tegensprekende gegevens over je uitgestort krijgt. Het is heel erg raar om in een wereld te
leven waarin alles op de een of andere manier te bekijken of te becommentarieren valt en waarin elkaar tegensprekende of botsende geschiedenissen gelijktijdig plaatsvinden. Het is de vraag of de mens
moet proberen daar een weg in te vinden. Tenslotte ben jij degene
die verantwoordelijk is voor de selectie, en dat doet een heel groot
appel op je vermogen om jezelf voor een gedeelte of te schermen en
voor een gedeelte open te stellen. Dat lijkt me een van de moeilijkste
eisen die aan mensen van nu en in de toekomst gesteld worden. De
vraag is niet alleen meer wat anderen voor mij selecteren, maar ook

wat ik voor mezelf selecteer: wat pik ik op van waar en hoe verknoop
ik dat. Wat voor waarheid wil ik hebben, dat is de keuze. Je kunt overdonderd worden door miljoenen waarheden, zonder dat je het slotwoord kunt spreken en kunt zeggen dat het ene meer waar is dan het
andere. De illusie van de ultieme waarheid is inmiddels voorgoed
doorprikt.
Van schrijvers wordt verwacht dat zij de werkelijkheid in evenwicht
brengen en geordend, op een fluwelen kussentje, aan de lezer aanbieden. Het is maar de vraag of dat je plicht is als auteur, of dat je die
versplintering en wanhoop ook in je eigen werk laat doorklinken.
Evenveel keuzes als er schrijvers zijn, maar ik denk dat dat onder de
huidige generatie schrijvers een grote rol speelt.
In Gemis heb ik de werkelijkheid in twijfel getrokken door vanuit een
personage te schrijven. De laatste pagina van de roman is daarbij niet
onbelangrijk. Er is me verweten dat ik te weinig afstand heb genomen
van Mara, de hoofdpersoon. Maar ik denk dat ik juist door haar zo
van binnenuit en volstrekt subjectief de wereld te laten beleven, die
afstand al genomen heb. Het is duidelijk dat ze continu botst met andere werkelijkheidsbelevingen. Op de laatste pagina, die cursief is gedrukt, gebeurt dat als het ware nog een keer. Dan kun je je afvragen
wie de ik is die dat vertelt. Is dat Mara of de auteur, en is de auteur dan
Mara of is de auteur dan losgesneden van het personage? Het gaat
erom dat je als schrijver, als je dicht bij iemands geschiedenis wilt
komen, te maken krijgt met allemaal remmen en gebieden waar je
ook niet helemaal bij kunt. Er is niemand die daar ooit met een woord
over heeft gerept, maar die pagina is het echte einde van het boek.
Achter de verwachting dat schrijvers de werkelijkheid ordenen zit
vaak het idee dat een verhaal op realistisch niveau geloofwaardig
moet zijn. Dat vind ik een absurde eis. Niemand gooit een sprookje
weg omdat het niet geloofwaardig is. `Honingeiland', een verhaal uit
Begeerte over een vrouw die koppen laat afhakken, is weinig geloof68 waardig, maar dat is niet het niveau waarop het geschreven is. Het
verhaal is uiteraard een metafoor. Er zijn een heleboel mensen die
een boek alleen maar lezen als het realistisch is. Maar lets kan toch

ook op de waarheid lijken wanneer het sterk vertekend wordt? Ik
denk soms dat mensen in mijn boeken stuklopen op een bepaalde
gruwel die ze liever niet in de werkelijkheid willen zien en zeker niet
bij jonge meisjes, omdat die dingen doen die zij niet voor mogelijk
houden. Dat is een behoefte om een deel van de veilige realiteit te bewaren. Lezers worden soms boos op de auteur als hij dat een beetje
openbreekt. Er zijn lezers die heel verontwaardigd reageren op m'n
boeken en vinden dat ik het zo niet mag opschrijven omdat het niet
kan. Maar als het niet gebeurt of kan gebeuren, hoeven mensen ook
niet zo kwaad te worden. Ik hoop dan dat er meer aan de hand is. Je
wilt als schrijver natuurlijk ook lets bewerkstelligen bij je lezer. Volstrekte geloofwaardigheid op het `realiteitsniveau' waarop de meeste
mensen dat willen en verwachten, dat interesseert me dus niet.
Je constateert een Vanhopige behoefte aan echtheid', maar de vraag is
of die echtheid nog wel te vinden is in de overvloed aan informatie waarin wij leven. Wat betekent dat voor de literatuur? Hoe echt is zij? En in
hoeverre kan de documentaire, die toch echtheid in zich lijkt te dragen,
een oplossing bieden?

Met tekst, het meest platte, bijna eendimensionale dat er is, proberen
een concrete driedimensionale wereld van beweging, chaos, lichamen van vlees en bloed te maken, is eigenlijk een poging die bij voorbaat gedoemd is te mislukken omdat het nooit echt kan. En juist
omdat het nooit echt kan, omdat die personages nooit, nooit, nooit
echt zo zullen rondlopen, zelfs niet als het voor honderd procent autobiografisch is, heb je de enorme vrijheid om soms dichter bij een
waarheid of werkelijkheid te komen, omdat je er dwars doorheen
kunt gaan. Je kunt dingen blootleggen, zoals ik geprobeerd heb bij
dat fragiele in het verhaal 'De keuken'.
ii
Daarom is er een groot verschil tussen documentaires en literatuur. 5cc
Neem documentaires die je tegenwoordig ook in videoclips ziet.
Daar zie je iemands sprong in slowmotion, als een rups, zodat alle 69
facetten van de sprong duidelijk worden. Maar tussen die facetten
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geheel nooit helemaal te pakken krijgt. Hoe kun je op een bepaald
moment ergens zijn en een tijdje later ergens anders? Tussendoor
ben je van A naar B gegaan en ben je veranderd, terwij1 je toch een
constante beleving van jezelf hebt. Je voelt de verandering niet. Hoe
kan dat? Hoe kan het dat je van baby kleuter wordt en van kleuter
peuter en van peuter een pukkelige puber? Waar en wanneer is het
moment van die overgang? Het zou mooi zijn om wakker te worden
en te weten: nu ben ik iemand anders, zoals in Kafka's Verwandlung
waarin de hoofdpersoon z'n ogen open doet en zeker weet dat hij een
insect is.
Zo'n videoclip toont een versplintering van het ik-beeld in allemaal
verschillende facetten die in hun geheel niet te vatten zijn. Niettemin
denk je een persoon te zijn. Ms je bijvoorbeeld terugdenkt aan jezelf
als kind, is er een ik-beleving en tegelijkertijd is er iemand anders die
je allang niet meer bent. Die ik is weg en die schep je opnieuw omdat
die ergens is. Maar waar? Je kunt wel zeggen dat je iedere dag een
beetje sterft en weer wordt geboren, maar waar liggen al die lijken
dan, waar liggen al die slachtoffers van jezelf? Die absorbeer je, die
neem je mee, en je raakt er ook weer stukken van kwijt. Je bent dus
niet eens zo'n goed bewaarder van je eigen ik. Ms je dat al niet eens
bent, houd dan maar op met het idee dat je van anderen een volledig
en compleet overzicht zou kunnen hebben of houden.
Toch gaan veel documentaires uit van de gedachte dat je de werkelijkheid op die manier te pakken kunt krijgen of kunt laten zien. Bovendien wordt er in de meeste documentaires ook gebruik gemaakt
van elementen die je eveneens in fictie aantreft, zoals knippen, plakken, bepaalde mensen wel en andere niet aan het woord laten, en
vooruitwijzen. Er is ook ordening van de werkelijkheid, en omdat de
makers kiezen wat ze wel en niet laten zien, kan er net zo goed bedrogen en gelogen worden. Vaak zijn getuigenissen tegenstrijdig,
proberen mensen zich een grotere rol toe te dichten dan ze hadden of
7o zijn herinneringen vertekend en wazig geworden. Het is maar de
vraag of je daarmee dicht bij de werkelijkheid komt.
Literatuur geeft dan een veel aardiger beeld van wat er in een bepaal-
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de tijd wordt beleefd. Een schrijver weet namelijk bij voorbaat al dat
het medium dat hij gebruikt hem die frictie oplevert, terwijl in een
documentaire eerder de suggestie bestaat dat de werkelijkheid te grijpen is. 1k denk dat iedere schrijver er diep in z'n hart van overtuigd is
dat hij een spel speelt dat hij tegelijkertijd winnen en verliezen moet.
Literatuur is uiteindelijk veel geschikter om de waarheid te benaderen dan een documentaire.
De hoofdpersoon uit Gemis heeft een subjectieve visie op de werkelijkheid die niet wordt gedeeld door de personages om haar heen.
Voortdurend komt haar werkelijkheidsbeleving in botsing met die
van anderen. Daaruit zou je kunnen concluderen dat het soms vrij
pijnlijk is samen te leven met mensen als de beleving van de werkelijkheid radicaal verschilt. Die botsingen maken je even los van jezelf,
omdat je daardoor ook anders tegen de werkelijkheid aan kunt kijken.
Ze zijn soms uitermate tragisch en soms ook uitermate opwekkend.
Er zijn zo ontzettend veel visies op de werkelijkheid, en het is dan ook
een belachelijke gedachte om te denken dat je daar in je eentje een
waarheid uit kunt destilleren. Hoe meer visies, des te dichter je bij de
waarheid komt, alleen: je kunt het geheel toch ook weer niet overzien. Tenslotte krijg je dat in een mensenleven nooit allemaal bij
elkaar.

Marjolein Rotsteeg

DE ERFENIS
De laatste dag van het leven van
Jos Verheijen begon veelbelovend.
Mirza had in de vroege ochtend, Lang voor de haan zijn aubade had
gekraaid, liefst vijftien biggen geworpen, waarvan er twaalf nog in
leven waren. Twaalfkon ze met gemak aan. Al die tijd had Kazan voor
het hok met een half oog alles in de gaten gehouden. Jos had de pasgeborenen drooggewreven met wat stro. De roze stumperds die niet
direct na hun geboorte zo hard waren gaan krijsen dat zijn trommelvliezen het dreigden te begeven, had hij in een emmer koud water
gedompeld. Van twee biggen hadden hart en longen een dusdanige
optater gekregen dat ze alsnog waren gaan ademen. Onwennig
strompelden ze luttele minuten later over het rooster van het hok.
Gulzig hadden de kleintjes zich in volgorde van geboorte vastgezogen aan Mirza's gezwollen, vuurroze tepels. Twaalf zachte lijfjes
tegen haar ruwe huid met stugge haren. Het couperen van de staartjes en de oren had Jos even gelaten voor wat het was. Het stak niet op
een dag. Net als de eerste spuit met antibiotica. Een reeks injecties
met dit wondermiddel zou van de scharminkeltjes binnen enkele
maanden slachtrijpe varkens maken. Daar was niet tegenop te voeren. En elke dag dat ze de stallen korter bezet hielden, was winst. Ze
werden slechts geboren om na een armzalig bestaan zo snel mogelijk
te worden gedood, zodat versgeworpen biggen hun plaats weer kon.
den innemen.
Hij schudde zijn hoofd. Het leek verdorie wel of hij medelijden had
met zijn inkomstenbron. Hij krabde door zijn haar dat als een borstel
op zijn hoofd stond.
`M'n egeltje,' noemde Vonne hem altijd.
Een kwartier voordat de wekker van Vonne zou aflopen, zette Jos de
ketel op en draaide een sigaret. Toen het water kookte, spoelde hij er
eerst de theepot mee om. Vervolgens goot hij de pot vol en hing er
een theebuiltje in, Engelse melange. Terwijl de thee trok, smeerde
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hij twee crackers. Een met honing en een met aardbeienjam, zelfgemaakt. Op het dienblad pasten de twee theeglazen en het bord precies naast elkaar. Zachtjes liep hij de trap op. In de kamers van Bas en
Erna was het nog stil. Met zijn voet school hij de deur van de echtelijke slaapkamer open. De kamer waarin Vonne en hij hun kinderen
hadden verwekt. Dezelfde kamer waarin eenendertig jaar geleden
zijn ouders hem hadden verwekt.
Vonne lag op haar rechterzij, met een hand voor haar mond. Secondenlang observeerde hij haar, alsof hij haar voor het eerst zo zag
liggen. Hij sloop naderbij. Het dienblad zette hij op het antieke
nachtkastje. Hij boog zich voorover, legde met zijn wijsvinger een
haarlok achter haar oor en kuste haar op de wang. Haar hand duwde
zijn hoofd weg. Ze trok een gezicht alsof ze zojuist een glas pure azijn
had leeggedronken. Maar toen ze hem zag glimlachte ze aarzelend.
`Hallo,' zei ze met een nog slaapschorre keel. Ze rekte zich geluidloos
geeuwend uit en streek uitnodigend over de lege helft van het dekbed.
Een warme gloed trok door zijn lichaam en nestelde zich in zijn kruis.
Het vlees had al gekozen. Toch schudde hij zijn hoofd.
`M'n broek,' zei hij, wijzend op zijn knieen, waar een mengsel van
voer, speeksel, bloed, vruchtwater en mest door zijn overall heen
vlekken had achtergelaten op zijn spijkerbroek. Daarmee onder of
zelfs maar op het witte broderiebeddengoed to gaan liggen was
zonde. Hij haalde een kunststofkrukje uit de badkamer.
`Hoeveel?' vroeg ze.
`Twaalf.'
`Goeie ouwe Mirza.'
Hij knikte.
Vonne schikte haar kussen en ging rechtop zitten. Voorzichtig tilde
ze het gloeiendhete glas op. De damp snoof ze op. `Heb je nog geslapen, egeltje van me?'
lets,' zei hij. `Vanaf Brie uur ben ik in de stal gebleven.'
Tot na middernacht was hij bezig geweest met de administratie. Hoe
hij het ook berekende, hij was er niet uitgekomen. Waar hij het geld

nu weer vandaan moest halen voor de vaste lasten – laat staan de
boodschappen – was hem een raadsel. Waarop konden ze verder nog
bezuinigen? De Volvo inruilen voor een Golf? Dat hood hooguit een
maand respijt. Het weitje met de dwerggeitjes opdoeken? Geen
sprake van! Het was de grote liefhebberij van zijn vader geweest. De
paarden verkopen? Nooit! Een Verheijen had paarden. Punt uit. Domingo was zijn ontspanning. De kinderen waren verknocht aan hun
pony's. En Flicka had haar genadebrood meer dan verdiend. Als tiener had hij met haar op talloze regionale concoursen triomfen
gevierd. De bekers en verbleekte rozetten in de tuigkamer waren de
stille getuigen van hun glorietijd. De paarden wegdoen... het idee
alleen al. Het hele dorp zou het bovendien in een Hap duidelijk zijn
hoe hij er financieel voorstond. Een Verheijen hield altijd de schijn
op dat het goed ging. Altijd. In De Stal gaf hij liever een rondje te veel
dan dat hij zich een keer drukte.
`De energierekening kunnen we niet betalen, maar drink er nog eentje van Jos!' sneerde Vonne steeds vaker.
Natuurlijk, ze had gelijk. Maar hij kon de nagedachtenis aan zijn
vader niet bezoedelen. Het was een van diens laatste beslissingen
geweest de grote stal te laten bouwen. Groter en meer, meer, meer
was het motto, zeker met de gestaag dalende varkensprijzen. Driehonderd biggen pasten er in de grote stal. Kosten: twee komma Brie
miljoen, inclusief bouwrente, klimaatbeheersing, mestafvoersysteem
en overige installaties.
Vader had de stal nooit klaar gezien. Tijdens de bouw had zich bij
hem leverkanker geopenbaard. Jos had zijn studie aan de HAS afgebroken om zich fulltime met het bedrijf bezig te kunnen houden. Het
was, ondanks de bestralingen en chemokuren, snel gegaan met z'n
ouwe heer. Toen hij geel werd, was hij in het ziekenhuis opgenomen.
Binnen een week was het afgelopen.
g
De dagen voor en na de uitvaart had Jos ervaren als in een dronke.
mansroes. Ome Toon en tante Gerda waren overgekomen uit Ca- 75
nada. Voor baby's en bruiloften rukten ze niet uit, maar bij begrafe- 92
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geweest. Meneer pastoor had mooi gesproken. De uitgebreide koffietafel, die was gedrenkt in veel bier met jenever, en de aanwezigheid
van de bijkans voltallige familie hadden van vaders begrafenis ook
een beetje een feest gemaakt.
In de weken erna had Jos langzaam maar zeker de dagelijkse routine
weer opgepakt. 's Avonds zaten Vonne en hij meestal bij zijn moeder.
Ze voelde zich onveilig, ondanks haar waakse rottweiler. Ze kon ook
Been al to groot beroep meer doen op haar vriendinnen. Bas was 'al'
Brie maanden flood. Kort daarna hadden ze het stalhuisje, het huwelijkscadeau van zijn ouders, verlaten en waren ze met Erna bij zijn
moeder ingetrokken. Binnen een jaar verhuisde moeder naar een
nieuwbouwwoning even buiten het dorpscentrum. Vonne was toen
vijf maanden in verwachting.
`Als het een jongen wordt, noemen we hem naar mijn vader,' had Jos
gesteld.
Kleine Bas droeg de naam van vader, maar leek meer op Vonne. In
Erna's gezicht ontdekte Jos de laatste tijd steeds meer trekjes van
vader. En van zichzelf. De manier waarop ze haar linkeroog kon toeknijpen...
`Je thee!' riep Vonne.
Hij schrok op, een scheut thee klotste uit zijn glas en vormde een
lichtbruine kring op het dekbedovertrek.
`Sorry,' zei hij.
`Op welke planeet zat jij?' vroeg ze. "Je keek dwars door me heen.'
`Sorry,' zei hij voor de tweede keer.
`Hoe laat is het eigenlijk? Vijf over? Vooruit, opschieten. De kinderen moeten naar school. Moet jij nog iets hebben uit het dorp?'
Ten doosje veldslazaad. Maar ik rijd straks zelf wel langs de Boerenbond.'
`Ook goed. Vanmiddag gaan je moeder en ik met de kinderen naar
76 Breda. Oma trakteert op winterjassen.'
Hij beet op zijn onderlip. 'Lief van haar.' Hij zette de theeglazen
terug op het dienblad. `Ik haal Erna en Bas vast uit bed.'

Hij schakelde het nachtlampje op de kamer van Erna uit. `Zo schone
slaapster, hoogste tijd, opstaan!'
Erna gluurde naar hem door het spleetje van haar linkerooglid om
daarna met een ruk haar dekbed van zich of te duwen en overeind te
komen.
Tuiten is 't mooi weer, maar het mooiste zonnestraaltje, dat ben jij.'
Ze sprong op, sloeg haar armen om zijn nek en haar benen om zijn
middel. Ze drukte een dikke kus op zijn oor. "Ju peerd, naar de badkamer.'
Als een gewillige viervoeter voerde hij haar commando uit. Nadat hij
haar aan de wastafel had geparkeerd, waagde hij zich aan Bas. Die
trok zijn dekbed over zijn hoofd. Met moeite kreeg Jos het dekbed
omlaag. Bas sloeg beide knuistjes voor zijn gezicht. Jos zette zijn zoon
naast het bed. Maar in plaats van naar de badkamer haastten de voetjes zich naar de grote slaapkamer. Door de icier zag Jos dat hij zich stevig tegen zijn moeder aanwurmde. Eerst de beesten voeren.
In de maanden na vaders flood had hij langzaamaan inzicht gekregen
in de financiele situatie. Het was nog hachelijker dan het zich in zijn
ergste nachtmerries had aangediend. Op het bedrijf drukte een
schuldenlast van een slordige 4 miljoen. Hij stond voor de keuze:
ofwel de erfenis weigeren en vaders naam te schande maken ofwel ze
aanvaarden en nu al weten dat, hoe hard hij ook werkte, hij van zijn levensdagen nooit uit de schulden zou komen. Hij had de tweede optie
gekozen. Daar kwam nog bij dat hij zijn jongere zus moest uitkopen.
Chris wilde daarmee de kapperszaak in het dorp overnemen. Er werd
vanwege de monopoliepositie een vermogen aan goodwill gevraagd.
En er waren meer gegadigden. De gretigheid waarmee de Agrarische
Kredietbank hem nog eens een paar ton had geleend, had hem verbaasd. Al was er een fikse, aanvullende levensverzekering voor terug A
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verlangd.
Met de lage rentestand waren de maandelijkse termijnen te doen ge- 77
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verder. Dan stond hij op, trok een droge pyjama aan en rookte beneden een sigaret. Voor het eerst in jaren was de rente nu dan gestegen.
En een verdere stijging was niet uitgesloten.
Er was een manier om Vonne en de kinderen te ontlasten. Dan zouden ze niet langer zijn overgeleverd aan de vrijgevigheid van zijn
moeder, maar zouden ze zelf kunnen bepalen of er nieuwe kleren
kwamen, en zo ja, welke.
Vorige maand had hij besloten dat hij het zou doen. Ze zouden het
hem ooit kunnen vergeven. Op begrip durfde hij niet te hopen. Hij
maakte zich zorgen om de schande die zijn dierbaren zou treffen. Het
dorp was even goed in het bewaren van geheimen als een vergiet in
het bevatten van water. Formeel zou hij niet in gewijde grond molten
worden begraven. Zou meneer pastoor clementie hebben en een
oogje toeknijpen? Misschien moest hij maar een smeekbede aan de
vertegenwoordiger van Onze Lieve Heer richten.
Het hoe en wanneer daar was hij nog niet uit. Pillen waren een zacht
verglijden, maar de kans op voortijdige ontdekking bleef groot.
Daarnaast zou hij maanden nodig hebben om voldoende medicijnen
te vergaren zonder de achterdocht van dokter Wentink te wekken.
Een kogel via de mond ging dwars door je hersenstam. Succes gegarandeerd. Aan een wapen was, even over de grens richting Turnhout,
vrij eenvoudig te komen. Maar het was duur. En wat als Vonne of de
kinderen het zouden vinden? En degene die hem zo zou aantreffen,
zou de aanblik nooit meer kwijtraken. Dat mocht hij Vonne niet aandoen. En Bas en Erna al helemaal niet. Z'n hoofd in de oven steken
met de gaskraan open? Viel ook af. Stel dat Vonne rokend de keuken
binnen zou komen... Z'n polsen doorsnijden? Dat moest in lengterichting gebeuren. Zou hij dwars door de pijn heen Lang genoeg en
diep genoeg blijven snijden? Hij durfde zichzelf niet te vertrouwen.
Het moest effectief, snel, goedkoop en, als het even kon, niet al te
78 pijnlijk. Hij herinnerde zich de verhalen van Guus de Greef. Met
gloeiende konen had Jos de verslagen van Guus' vakanties in Thailand aangehoord. Al vijf keer was hij erheen geweest. Steeds zonder

zijn vrouw. Om in Bangkok zijn geheimste lusten te bevredigen. `Met
piepjonge maagden, meisjes en jongens, kun je voor een fool alles
doen,' had Guus gezegd.
De laatste keer, nog maar enkele weken terug, had Guus verteld over
de meest verrukkelijke sensatie ooit. `Toen ik vroeg naar iets heel
speciaals, kwam mijn vaste gids met het plan strangulation te proberen. In de taxi op weg naar de club vertelde hij wat het precies inhield.
Doodeng en alleszaligmakend tegelijk.'
Wat is dat strangulation eigenlijk?' had Jos gevraagd.
Guus had bulderend gelachen. `Da's waar ook, in dit gat houdt het op
bij Bens in de maand recht-op-en-neer. Wurgseks. Strangulation is
wurgseks, neefje.'
`Maar dat is hartstikke gevaarlijk.'
`coed gezien, Joske. Maar daarom zijn er altijd ten minste vier stevige types bij om je tijdig te laten terugkeren. Man, man, ik begrijp nu
waarom veel oude kerels ervoor kiezen om zo de pijp uit te gaan.'
Terwijl Vonne het erf afreed om zijn moeder op te halen, zwaaide hij
met een hand de kinderen na. Met de andere opende hij de tweede
keukenla van boven. Daarin bewaarde Vonne in een oud sigarenblikje het geld dat ze bijeensprokkelde met het plakken van zegeltjes.
Eens per jaar deden ze er met z'n alien iets van wat het gewone budget
te boven ging. Meestal werd het een dagje Efteling. Hij kieperde de
inhoud op tafel. Snel scheidde hij de bankbiljetten van het muntgeld.
166 Gulden en 45 cent, telde hij ook de tweede keer. Hij trok zijn
portemonnee, school een vierde deel van het geld erin en deed de rest
terug in het blikje. Op een half blocnotevelletje schreef hij:

1k heb f 4 1,60 gepakt.
Jos
P.S. Sony. 1k zal het nooit meer doen.

Op de brieven aan de rijvereniging, de pastoor en de Organisatie
voor Varkenshouders Nederland plakte hij een postzegel. De brief
voor de biljartclub stopte hij in zijn binnenzak. Op de fiets reed hij
naar De Stal. De zon prikte behoorlijk voor september.
Frits keek op bij zijn binnenkomst. Wat brengt jou bier, zo midden
op de dag?'
`Had ik zomaar zin in. De vrouwen zijn naar de stad. Winkelen. Doe
maar een pilsje met een jonkie. Geef d'n Blauwe en de dames wat. En
neem er zelf ook een.'
Aan hun vaste tafeltje nipten de soma's Jaspers en Wauters van een
glaasje vieux. Halverwege de bar zat Willem Oomkens. Zijn ogen
glommen al, maar in de vroege namiddag was hij meestal nog aanspreekbaar. `Gezondheid!' zei hij, wuivend met zijn glas.
Frits en Jos proostten terug.
De jonge dronk hij in een teug leeg. Daarna Boot hij het bier naar
bmnen.
Weertje,' zei Frits.
Jos knikte. 'We mogen niet mopperen.'
`Hoe staan de zaken?'
`Ach, ge kent 't wel, hard werken, weinig verdienen.'
Frits lachte. le bent ook een echte Verheijen. Altijd klagen. En dat
met zo'n boerderij!'
Jos glimlachte. Hij liep naar de fruitautomaat en gooide er vijf guldens in. Nadat de rollen een paar keer hadden gedraaid, begonnen de
felgekleurde lampjes to knipperen en werd de geldlade volgestort
met munten.
`Doeme toch! D'n duvel schijt ook altijd op de grootste hoop!' riep
Willem.
"t Is zeker je geluksdag,' zei Frits.
Jos knikte. 'Doe iedereen er nog maar eentje van mij.'
`Dat sla ik niet af,' zei Willem. Uit zijn mond ontsnapte een wolkje
8o verzuurde bierlucht.
`Hoeveel is de schade?' vroeg Jos twintig minuten later.
'47 en een kwartje.'

Jos telde zijn zojuist gewonnen 25 guldens uit op de tapkast en legde
er een biljet van 2 5 gulden naast. 'Is goed zo.'
Tedankt, he! Zien we je morgenavond nog?'
Dat was waar ook. Het biljartconcours. Ten bang van niet. Er moeten er vier biggen. Zou je deze brief aan Frans Koremans willen
geven?'
`Met alle plezier.'
`Houdoe.'
`Houdoe, Jos.'
`En de groeten aan Vonne!' riepen de dames hem na.
`Zal ik doen!' galmde hij terug.
`Veldslazaad komt morgen weer binnen,' zei Louis.
`Dan neem ik nu schommeltouw mee, een meter of tweeenhalf, drie.
Niet van dat oranje kunststofspul. Echt touw.'
De bediende mat de juiste lengte af.
`Doe er nog maar een halve meter bij. Liever mee verlegen dan Om
verlegen.'
Mijn idee. Verwen je je kinderen niet te veel? Dat was 't zo?'
Jos knikte.
`Thais alles goed, Jos?'
' Z'n gangetje. Is de arm van jullie Adrienne al uit het gips?'
`Dinsdag.'
' Da's nog vrij snel, niet?'
`Toch nog vijfweken. Zal ik 't opschrijven?'
Hij had genoeg geld op zak. Maar nu was het niet het moment om
zich anders dan normaal te gaan gedragen. `Da's goed. Houdoe, he.'
`Houdoe.'
Jos bond het touw onder zijn snelbinders. Zijn horloge piepte achter
zijn manchet vandaan. Kwart over drie al. Alsof de duvel hem op de
hielen zat, zo hard fietste hij naar huffs.
Nahijgend keek hij op de keukenklok. Hij had nog ongeveer een uur.
Hij legde de brieven op hun plaats. Voor Vonne een dikke envelop op

het aanrecht, voor zijn moeder en zus een dunnere eronder. Om het
zekere voor het onzekere te nemen las hij de polisvoorwaarden nogmaals door. Hij Hoot naar Kazan. Die kwam aangerend. Hij sloot de
bond op in zijn buitenren, gaf hem vers drinken met een bak brokken.
Hij liep langs de wei. De paarden begroetten hem met een lage hunkering. Hij hield zijn wang tenen het grijze, satijnen vel van Flicka's
neus. Haar geur maakte hem licht in het hoofd. Een ronde door de
grote stal. Alles rustig. Mirza lag tevreden kreunend haar jongen te
zogen.
In de vroegere koeienstal zette hij het houten trapje onder de tweede
hanenbalk. Met een welgemikte worp slingerde hij het touw eroverheen. Het ene uiteinde knoopte hij stevig vast. In het andere maakte
hij een lus. Hij ging op het krukje staan. De lengte was prima. Hij
daalde het trapje af. Hij keek over de akker. De mais stond er goed bij.
Nog een week zulk weer en hij kon worden geoogst.
In de badkamer trok hij zijn kleren uit en nam een douche. Hij droogde zich zorgvuldig af, ook tussen zijn tenen, voordat hij zijn haar
kamde. In de slaapkamer legde hij zijn krijtstreeppak met witte overhemd op bed. Uit de ladenkast pakte hij een nieuwe onderbroek, sokken en een blauwwit gestreept T-shirt. Zijn kakibroek met riem hing
over de stoel. Zijn nep-Timberlands stonden in de gang, onder de
kapstok. Een blik in de passpiegel verzekerde hem ervan dat hij er
netjes uitzag.
Hij rolde een sigaret. Terwijl hij inhaleerde, zag hij Vonne, Erna,
moeder en Chris voor zich, ontroostbaar. Bas zou het later pas bevatten. Het verdriet zou slijten. Vonne was jong genoeg. Die zou van
een ander kunnen gaan houden. Hij gooide het peukje op de grond,
plantte zijn voet erop en draaide die enkele keren heen en weer. Het
vuur was gedoofd.
82 De dubbele houten deuren van de koeienstal liet hij aanstaan. Voor
de tweede keer beklom hij het trapje. Staand op het plateautje bovenop, schoof hij zijn hoofd door de lus van het touw. Het kriebelde. Hij

zuchtte een keer, haalde diep adem en tikte met de neus van zijn linkerschoen het trapje weg. Het touw snoerde zich strak rond zijn nek.
Inademen ging niet meer. Zijn voeten zochten schoppend naar houvast. Een warme stroom vloeide uit zijn lendenen. Het werd donker.
Hij hoorde autobanden knisperen op het gravel van het erf. Kazan
sloeg niet aan. Net op tijd.
`Papa, kijk eens, m'n nieuwe jas! Papa, waar ben je?'
`Erna! God, vergeef me.'

Maria Pruis

VAN KAN 1K JE BETER OPETEN'
Interview met Karel L. Rood,
zielkundige en schrijver te U.

Pas de tweede keer dat ik er op de
stoep stond, zag ik zijn naam staan. Niet op een emaillen naamplaatje
of in zwierige letters op de deur geschilderd, maar als een gebeeldhouwd ornament. Robuuste blokletters voor een robuuste naam.
De eerste keer dat ik hier was, zag ik niets, gepreoccupeerd als ik was
door het feit dat ik hem ging interviewen, de roemruchte zielkundige
en schrijver Karel Rood. Ik had me met een taxi laten brengen zodat
ik er zeker van was op tijd te zijn en had op geen enkele manier de omgeving in me opgenomen. Voor deze tweede sessie was ik met de bus
gekomen en had het laatste stuk een talmende omweg te voet gemaakt. Het begon al te schemeren en in de meeste huizen was het
licht aangeknipt. Iedere huiskamer Borg een man op leeftijd, alleen,
onder geel schijnsel, op een bank van velours met een boek opengeslagen op schoot. In het voorbijgaan van mijn tikkende hakken keken
de brillenglazen even op, zacht blikkerend, onschuldig. Zeg Roodkapje, waar ga je henen?
`Korn maar hier met je jas.'

Ik was vergeten hoe klein hij was. Hoe beweeglijk. Hij drentelde om
me heen, pakte m'n jas, m'n tas, m'n sjaal, alles, terwijl hij zacht knorrende geluidjes maakte. Of was dat mijn buik?
`Ik was bang dat je niet zou komen.'
Meteen wist ik dat ik een fout had gemaakt. Nu kwam het aan op een
luchtige houding.
`Welke schoenmaat heb je?'
Een luchtig antwoord, mi.
`Huh?' stootte ik uit.
g
Waarop hij kon zeggen dat hij alles van me wilde weten, Mies. ..cr
Handenwrijvend ging hij me voor naar de keuken. Keukentje. Halle- 85
tje waar zich een gootsteen beyond, een kleine houten tafel met daar- ij
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een houden stoel, boeken op de grond, een stapel kranten ernaast. En
in een boekenkast, verdekt opgesteld, een magnetron waar hij met
een vergenoegde blik op afstevende.
`Ik ben nog heel even bezig. Hou je van knoflook? Je houdt zeker niet
van knoflook, he?' Plotseling bijna wanhopig keek hij me aan, waardoor ik zenuwachtig begon te lachen.
Wat is er dan, wat bent u aan het doen?'
`Ik ben nog even met het eten... Maar ga zitten, ga zitten.'
Hij pakte het vod van de stoel en schoof de stoel uitnodigend wat naar
achteren. Ik zat. Gevangen in een morsig halletje waar een verstikkende knoflookdamp hing.
dacht eigenlijk dat we ergens gingen eten,' zei ik en pakte het bovenste boek van de stapel naast me. Het was een Engelstalig tijdschrift met iets van neuropsychiatrie in de titel. Een special over
`sexual disorders'.

`Een vriendin adviseerde me om dat te lezen. Ik moet binnenkort een
lezing houden. Dat vertel ik je zo.' Hij had nu grote ovenwanten aan
waarmee hij een witte schaal uit de magnetron haalde. Hij gromde
iets onverstaanbaars toen hij er even in keek.
`0 god jij dacht... Je wilt uit eten... Ik kan de boel nog wel...'
`Nee,' zei ik. 'Ik vind het leuk dat u... Die moeite. Maar...'
`Dan had ik wel een flesje wijn kunnen meenemen.'
Wijn! Het magnetrondeurtje ging dicht, de ovenwanten uit. Hij keek
richting gootsteentje, strijkend over zijn buik. Die buik was gevat in
een geruit overhemd, overheersende kleur oranje. Brede bretels hielden zijn bruine ribfluwelen broek op ongeveer heuphoogte. Heupen,
een oude man? Zijn overhemd was niet helemaal tot bovenaan dichtgeknoopt, zodat het witte T-shirt eronder te zien was. T-shirt, een
oude man?
Hij zocht iets in een bak, vlakbij het gootsteentje. Daarna rommelde
hij eronder, achter een gordijntje. De kurkentrekker.
86 'Ik heb nog wel een fles...' Van de gang kwam hij met een fles rode
wijn terug, en begon hem te bewerken. `Jij wilt wijn. Maar zal
`U moet toch nog werken vanavond?' vroeg ik hoopvol.

"Jaaa, een glaasje... Ja, om tien uur krijg ik nog iemand.'
Op dat moment ging de telefoon, in zijn werkkamer. In de kamer
waar we de vorige keer zaten, op klaarlichte dag. Het herfstlicht was
door de grote schuine ramen naar binnen gevallen, in strepen, en
mijn kleine opnameapparaat stond vertrouwd te zoemen, nam iedere
wending van het gesprek op, gaf met een duidelijke klik aan wanneer
ik het cassettebandje moest vervangen door een nieuwe. Mijn notitieblok had ik op schoot, mijn pen in de hand. Nu staarde ik op het
woord 'sexual' dat in gemeenrode letters de omslag van het tijdschrift
sierde.
De deur bleef een beetje open staan en ik kon horen wat hij zei door
de telefoon.
`Dat was 'm,' kwam hij opgetogen terug. Een zinkend gevoel maakte
zich van me meester. `Ik heb hem gezegd dat ik een glaasje wijn ging
drinken. Hij zei dat hij dat dan ook ging doen.' Tevreden lach. Weer
ging de telefoon.
Patienten!
Zo mogelijk nog tevredener kwam hij terug van dit gesprek. Afspraak
verplaatst. 0 God. In een flits trokken ze aan me voorbij, de keren dat
ik op een schoot belandde, achter gordijnen werd getrokken, zoute
tongen voelde, beursigheden in erectio bestudeerde.
Hij knorde echt. Hij dribbelde om me heen. Hij deed de deur naar
zijn werkkamer dicht en begat zich naar het gootsteentje. Hij ging sla
schoonmaken. Ik staarde naar de dichte deur. Er was een zwartwitfoto met punaises op bevestigd. Eerst snapte ik niet wat ik zag. Er lag
een vrouw op bed. Ze had zwart kort haar maar dat was natuurlijk bijzaak. Ze had vooral memmen. Enorme memmen, waaronder ze naar
adem lag te snakken. De ene mem wees naar links, de andere naar
rechts, en aan beide zijden wachtte een happend mondje. De tweelingbroertjes waarover hij me de vorige keer had verteld. Hij was zeventig en had een tweeling van inmiddels een paar jaar oud.
`Uw eerste vrouw...' had ik een opening gemaakt naar de meer persoonlijke kant van zijn geschiedenis die ik optekende voor een weekblad. Maar de eerste vrouw werd weggewuifd. Ziek. Dood. Zijn

tweede vrouw had hij leren kennen toen hij zelf min of meer op sterven lag. Zij was aanvankelijk zijn patiente, ook dat nog.
1k zag twee avocado's tot moes vermalen worden in zo'n ding waarmee je babyhapjes kunt maken. Knoflooktenen erbij, beetje peper...
Met een plastic slacouvert werkte hij de pulp en de slabladeren door
elkaar. Nu ik de foto eenmaal in het vizier had gehad, werd mijn blik
er steeds weer naartoe getrokken. Gigantische ballonnen boordevol
melk.
Hij had blijkbaar mijn blik gevolgd. De sla werd even met rust gelaten. `Heb jij zelf...?' Voordat hij zijn zin kon afmaken, stond ik op en
vroeg of ik hem ergens mee kon helpen. En schonk de wijn in. We
proostten. Hij reikte bij mij tot borsthoogte. Zou ik hem tegen de
grond kunnen werken, voor het geval dat?
`Mag ik uw werkkamer nog eens zien?' vroeg ik en zette alvast een
paar stappen richting deur met memmen.
`Nu weet ik wat zo ongemakkelijk is,' zei hij. `Dat ge-u.' Hij had een
vestige zak uit de ijskast gepakt en was nu bezig een kip aan een spies
te rijgen, die zo te zien al een keer gebraden was geweest.
In zijn werkkamer brandde alleen de bureaulamp. Op het bureau lag
een grote agenda, opengeslagen, en verder stapels papieren, kranten,
bladen.
Naast het bureau stond een rechthoekige tafel, nog meer beladen
met stapels leeswerk. Dr. Faustus van Thomas Mann lag bovenop. 'Ms
je zoiets leest,' had hij de vorige keer tegen me gezegd, 'clan is het
toch wel erg schaamteloos om zelf nog iets op papier te willen zetten.'
De schaamte had hij desondanks overwonnen, want hij had net een
roman gepubliceerd die ogenschijnlijk over Freud ging, maar die
zich ook erg eenvoudig autobiografisch liet lezen. Het was de aanleiding geweest tot het interview. Het gesprek was niet echt gemakke8 8 lijk op gang gekomen. Hij was erg terughoudend, met name over de
oorlogsjaren toen hij bij een gastgezin ondergedoken had gezeten.
Telkens probeerde hij terug te komen op een even veilige als saaie

kwestie, namelijk zijn jarenlange vete met een collega-zielkundige.
Pas helemaal aan het eind van de middag, toen ik mijn spullen al had
ingepakt en hij me begeleidde naar de gang waar mijn jas hing, raakten we opeens in gesprek. Over schuld en schaamte. Over streven en
sneven. Hij vertelde opeens, op de drempel van zijn werkkamer, dat
hij een dagboek had bijgehouden tijdens de oorlog. En dat hij dat na
die tijd aan enkele intimi had laten lezen.
`Het is een juweeltje,' had een van de vrienden, zelf schrijver, opgemerkt. `Dat moet je beslist aan een uitgever sturen.' De anderen hadden er bij wijze van spreken instemmend bij staan knikken. En dus
had hij de sprong gewaagd, vertelde hij. Om een enorm lid op de neus
retour te krijgen. Alsof hij de brief, veertig jaar na dato, nog steeds
voor zich had liggen, zei hij plotseling op declameertoon: `Geachte
heer Rood, zonder ons te willen wagen aan een precies oordeel,
maken we u erop attent dat onze uitgeverij momenteel wordt overspoeld door geschriften die vergelijkbaar zijn met de uwe. De maatstaven die wij aanleggen voor eventuele publicatie worden daarmee
enigszins scherper geformuleerd. Weliswaar schrijft u over een
schokkende periode in uw geschiedenis, maar in de artistieke bewerking van uw verhaal schiet u naar onze smaak te kort. Tot onze spijt
moeten wij u meedelen derhalve niets te kunnen aanvangen met het
door u geleverde manuscript. Was getekend: huppeldepup.'
Om de beledigende teneur van het een en ander nog dieper tot me
door te laten dringen had ik even een stilte betracht terwijl zijn glimogen, vergroot door de brillenglazen, me fixeerden.
`Mensen hebben geen idee...' was ik aarzelend begonnen.
`Het ergste is dat je denkt dat ze gelijk hebben,' had hij toen gezegd.
1k verliet het huis met een dik pak papier in mijn tas. Het dagboek.
Helemaal in de linkerhoek van de werkkamer, niet verlicht door enig
lampje, stond een divan. De divan. Er lag een Perzisch kleed overheen, wat het Freud-effect weliswaar verhoogde maar wat ook deed
denken aan asbakken en dikke glazen bier. Op het voeteneind lichtte
lets wits op. Het was een boekje, beduimeld en slapgelezen.
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`Onder mijn huid leeft een gevangen dier...' klonk het opeens pal
achter me.
Hij liep op kousenvoeten. Hij had de geur van knoflook en kip meegenomen.
`Ik ben Nijhoff aan het herlezen,' zei hij, knikkend naar het boekje in
mijn handen. Weet je hoe het verder gaat?'
1k wist het wel, maar gunde hem de lol.
`Dat wild beweegt en zich naar buiten bijt...'
Opeens lagen de woorden loodzwaar in de kamer. 1k kuchte, hij
knorde.
Tiggen uw patienten hier ook echt op?' vroeg ik, wegkijkend naar de
divan.
`Sommige,' zei hij. `Niet allemaal. Sommigen blijven liever zitten,
anderen gaan meteen liggen.'
Weer een stilte.
Allebei stonden we naar die divan to kijken en ik moest opeens denken aan een aflevering van een of andere Engelse vrolijke doktersserie, decennia geleden, met ondeugende sketches die prikkelend en
onbegrijpelijk tegelijkertijd waren voor een twaalfjarige. De blonde
dokter was op een verpleegstersflatje terechtgekomen en draaide
rondjes met een rondborstige verpleegster, ondertussen zingend:
`We dansten en dansten, want er stond Been bed in de kamer.'
`WA je het even proob...'
`Zal ik de wijn hier haa...'
Stilte. Ik moet hier weg, dacht ik. Hij keek me aan.
Wat heeft u een grote ogen,' wilde ik zeggen. Maar ik vroeg, manmoedig uit op orde in de zaal: Wat vond u van de tekst zover?'
Hij bleef stil, ik hield vol. 'Had u nog opmerkingen? Misschien dat
we
`Het viel me op dat jij in je stuk "onderbewuste" schrijft. Het is "onbewuste".'
90 Hij ging op de divan zitten en maakte een uitnodigend gebaar. De
zitting voelde harder aan dan ik had verwacht. Hij pakte een kussentje van onder de bank en legde die achter me, zodat ik makkelijk ach••

terover kon leunen. Mijn benen kwamen net niet meer op de grond
en bungelden wat, als die van een schoolmeisje.
`Kijk,' begon hij. Ha fijn, een college, dacht ik. `De grote verdienste
van Freud was...'
Ik rook zijn adem. Een hongerige wolf.
`Freud heeft met behulp van natuurwetenschappelijke inzichten...'
Het leek alsof er een hand op mijn bovenbeen rustte. Een warme,
zware hand.
`Intuitieve vondsten...' Ik ging een beetje verzitten, de hand bewoog
mee.
`En evolutionaire denkbeelden...' Ik durfde niet te kijken en hield
mijn ogen gesloten. Zijn stem had plotsklaps enorm aan sonoriteit
gewonnen.
`Een soort synthese gemaakt. Een synthese, begrijp je?'
Ik knikte, stom, murw. Mijn voeten begonnen te tintelen. Ik overwoog mijn laarzen uit te trappen. Zou ik het zeggen? Dat hij opmerkelijk grote handen had?
`Freud was de eerste die oog had voor de innerlijke conflicten van
mensen.'
Met zachte drang maande hij me tot liggen. Het kussentje legde hij
zorgzaam onder mijn hoofd. Zelf ging hij schuin op de divan naast me
zitten.
`Die conflicten zijn voor een groot deel onbewust.'
`Mm,' zei ik. Ik voelde me loom en zwaar worden. Het was jammer
dat iedere keer als zijn handen in de buurt van mijn gezicht kwamen,
ik kip rook. Een gespiest kippetje.
Waar bent u met uw patienten naar op zoek?' vroeg ik, bijna in trance.
`Naar de dingen die ze misschien nog te veel wegstoppen,' gromde
hi).
Ni
Ik dacht aan de vrouw met de memmen.
o_cc
`Ik ben in die zin veranderd in mijn werk,' zei hij.
91
`0 ja?' vroeg ik, een beetje amechtig inmiddels.
`Ik heb veel meer oog gekregen voor schaamte, ook bij mezelf,' klonk

zijn stem nu heel dicht bij mijn ene oor. 'Ik trap er niet meer in als
iemand pseudo-schaamteloos is.'
`Nee nee,' zei ik. Voorzichtig keek ik tussen mijn wimpers en zag zijn
vlezige lippen.
Wat heeft u een grote mond.'
Hij hoestte. Dan kan ik je beter...' Hij hoestte nog eens. Uit het keukentje kwam een doordringende pieptoon.
Ik richtte me half op, hij keek me verdwaasd aan.
`Dat is de magnetron,' zei hij en duwde me weer zachtjes terug.
`Volgens mij...' zei ik. Een griezelig zwarte sliert kwam de kamer in
en verspreidde een akelige lucht. Het piepen hield aan.
`Ik denk niet dat er nog veel van de kip to eten valt,' zei hij ontnuchterd.
Een beetje paniekerig was ik meteen opgestaan, me voorbereidend
op een snelle aftocht. 'Is dat een rookalarm of zoiets?'
`Ach nee,' zei hij berustend. Aan de bedaarde manier waarop hij op
zijn kousenvoeten richting keukentje liep, zag ik dat hij wel vaker de
boel liet aanbranden.
`Words het nooit saai, die patienten?' vroeg ik.
Ondanks de kou, stond het raam in het keukentje nu wijd open. De
verbrande kip lag in de vuilnisbak. We aten sla, met aardappelen.
Gulzig ging de ene hap na de andere naar zijn mond. Ik prikte wat en
werkte ondertussen de tekst van het interview bij. De smaak van
knoflook brandde op mijn tong.
`Neu,' zei hij met volle mond. Hij smakte. Een slok wijn. Hij slurpte.
`Ik leer heel veel van mijn patienten.'
Ik tekende poppetjes op het papier.
`En Freud, leest u hem nog wel eens?'
`Neu,' zei hij met volle mond. `Kijk...'
Ik onderdrukte het slappe gevoel in mijn knieen.
9 2 'Freud was de eerste die een heel primitieve denkvorm aan het licht
bracht. Een denkvorm waardoor zaken als dromen, psychotische uitingen en seksuele voorkeuren...'

`Mm...'
Tegrijpelijk werden.'
`Aha,' zei ik.
`Maar de belangrijkste uitvinding van Freud...'
`Nou?' vroeg ik.
`Is de behandelingssituatie op zich. Dat iemand in staat wordt gesteld
zijn schild to laten zakken en gewoon vertelt wat er in hem opkomt.
Laat maar komen.'
ja,' zei ik.
Hij veegde zijn mond of met een punt van de handdoek die over de
rugleuning van zijn stoel hing. `Daar gaat het om. Dat er iemand zit
die naar je luistert. Die niet oordeelt.'
Later hielp hij me weer in mijn jas. Het knorren was opgehouden.

Anna Veerkamp

In Memoriam

Eens heb ik haar gezien,
alleen, ze reisde tweede klas;
het grijze borstelhaar, de strenge bril,
ik wist dat zij het was.
Ik liep voorbij, met stomheid geslagen
door wie vorm gaf aan het onzegbare.
Bona nog had ik mij omgedraaid
voor de deur van de volgende coupe.
Toen ze doodging, jaren nadien,
dacht ik, ik had 't moeten zeggen:
ik heb ii, Ida Gerhardt, gezien.

PORTFOLIO KARIN BOS
Beeldend kunstenaar Karin Bos (1966) studeerde aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. Onlangs exposeerde ze in het Amstelveense Cobra-museum. Karin Bos werkt van jongs of aan met blanco boeken
waarin ze van alles verzamelt: plaatjes, foto's, aantekeningen. Ze maakt er
schetsjes in, probeert ideeen uit. Die boeken zijn de bron vanwaaruit ze
werkt, het zijn de feiten.
De vorm van dit portfolio, een schriftje, is zo'n boek in het klein. Het is een
miniverslag van haar werk van het afgelopen jaar. De feiten als een theekopje en een voet worden fictie in een badend meisje in een kopje, met om
haar heen voeten. Door dingen uit de werkelijkheid to combineren ontstaat
een nieuw beeld.
Op de omslag van het schrift staan 96 schilderijtjes van een schilder met
ezel en alpinopet; 96 keer hetzelfde beeld, en toch 96 keer anders. Op die
manier wilde Karin Bos ontdekken hoeveel variaties er op zo'n archaIsch
uitgangspunt to maken zijn. De titel van het schriftje: 96 ways of lying– 96
ways of telling the truth verwijst niet alleen naar het aantal doekjes maar
ook naar de subjectiviteit van de schilderkunst, de vrijheid van de kunstenaar.
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ninetysix ways of lying

fact: teacup in my studio

fact: foot of model

fiction: untitled silkscreen
56 x 76 cm, 1999

fact: tree in front of my studio

fact: leaf i found
on the street

fiction: north is up by the sea
oil on canvas, 85 x 120 cm, 1999

ninetysix ways of telling
the truth

© Karin Bos, 2000

A
sr?

action: omne ignotum pro magnifica
oil on canvas, 140 x 140 cm, 1999

fact: a blindfold

fact: a fools cap

Schrijversdagboek

Hanneke de Klerck

IK WORDT
DONDERDAG, 4 NOVEMBER 1 999 Dit is mijn feestje (en dat van
Yves van Kempen), maar als ik om vijfuur op de uitgeverij verschijn,
staat de drank nog niet klaar en heerst er paniek – het is ook de
middag dat de Belgische rechter in hoger beroep zal beslissen of
Uitgeverij Guggenheimer van Herman Brusselmans in Belgie verboden
blijft.
Onze advocaat ziet het somber in, zegt Maritge Wielaert, de publiciteitsmedewerkster van Prometheus.
Goh! Wanneer verwacht je het het vonnis? Waar kan ik bellen?
Journalist ben je ook op je vrije dag, ook als je het verschijnen viert
van je eerste boek. Maar bellen is niet nodig – al snel lopen
Volkskrant-collega's binnen, een van hen keen naar de redactie terug
zodra het vonnis (het boek blijft verboden) uit de fax rolt.
Journalist ben ik, en schrijver. Ik vind het een ongemakkelijke combinatie. Het is of ik goed Frans spreek en Spaans wil leren. Ik leer in
vliegende vaart, want veel weet ik al of gok ik goed op basis van mijn
kennis van het Frans. Maar ik blijf rare fouten maken, ik spreek
Spaans met een Frans accent, ik strooi Franse woorden door mijn
Spaanse zinnen, en mijn klasgenoten, die in het Frans niet
verder komen dan de pijprokende papa, spreken aan het einde van de
cursus met minder moeite even goed Spaans als ik.
Ik moet de journalistiek van mij afschudden om fictie te schrijven.
Vier, vijfjaar geleden, toen ik serieus met schrijven begon omdat ik
mezelf wilde kunnen zeggen dat ik het in ieder geval had geprobeerd, maakte ik een steeds terugkerende fout. Ik vindt, schreefik,
ik wordt, ik was zo gewend aan de derde persoon.
Ik heb moeten leren omtrekkende bewegingen te maken, te suggereren, onduidelijkheid te laten bestaan. Met het wie, wat, waar,
wanneer, waarom en hoe, dat ik me voor de krant zo eigen heb
gemaakt, kan ik mijn boek Een hemel van blauw fluweel in een halve
pagina samenvatten.
De flaptekst van mijn novelle vermeldt niet dat ik journalist ben.

Het is geen aanbeveling, het is een handicap. Liever verdiende ik
mijn geld met een beroep dat ver van het schrijven afstaat, liever was
ik rondvaartschipper en schreef ik daarnaast. De rondvaartschipper
die ik ken, auteur van een mooie verhalenbundel, is het niet met mij
eens. Mijn schrijvende collega's vermoedelijk ook niet.
Een van hen, Kees Broere, correspondent in Rwanda, publiceerde
romans onder de naam Kees Asten. Hij wilde voorkomen dat
krantenlezers zouden denken: o, dat is die man die verhalen verzint.
Maar op zijn debuut liet hij vermelden dat Asten de auteursnaam is
van de journalist Broere en op zijn tweede boek, dat onlangs verscheen, is van Broere geen sprake meer. Kees Asten is correspondent
van de Volkskrant, staat er – de Volkskrant heeft een fictieve correspondent.
Dit is mijn feestje, en dat van Yves Kempen, een borrel die uitgeverij
Bert Bakker (onderdeel van Prometheus) geeft ter ere van het verschijnen van onze debuten.
Koningin-moeder heet zijn bundel, het zijn impressies van een jongetje
in de jaren vijftig over zijn moeder en haar familie. 1k heb het boek
gelezen, uit nieuwsgierigheid en uit beleefdheid; ik had het graag
mooi gevonden, maar ik vind de stijl to gekunsteld en tegelijkertijd
niet bijzonder genoeg, en de herinneringen alledaags.
Een hemel van blauw fluweel gaat over een jonge vrouw die alleen nog
kan slapen en een baantje accepteert als levende etalagepop in een
luxe warenhuis tijdens de `Maand van het bed'.
De stijl is `nuchter en to the point' (ik citeer uit het leesrapport van
Graa Boomsma die het manuscript beoordeelde), het verhaal `teller
en subtiel'. En somber. De verkoopafdeling noemt dat weemoedig.
Redacteur Annette Portegies overhandigt Van Kempen en mij de
eerste exemplaren van ons boek. Symbolisch, want beide boeken
liggen al in de winkel. Mijn twintig auteursexemplaren heb ik de
1 o8 afgelopen dagen met gulle hand uitgedeeld.
Annette citeert J.C. Bloem: `denkend aan de dood kan ik niet slapen/
en niet slapend denk ik aan de dood'; dichtregels die prachtig passen

bij mijn verhaal. Josje, mijn hoofdpersoon, probeert de flood weg te
slapen en slaagt daar vanzelfsprekend niet in.
Annette zegt dat het contact met de uitgeverij voor mij een kwelling
is geweest. Dat is waar. Voor iemand die niet beter weet dan dat aan
deadlines niet te tornen valt, voor iemand die gewend is wat ze vandaag schrijft morgen in druk te zien, draaien de molens van een grote
uitgeverij tergend traag.
Het is anderhalfjaar geleden dat ik het manuscript van wat Een hemel
zou gaan heten naar Prometheus stuurde. Graa
Boomsma, die werk van mij kende, las het en belde twee weken later
al: dat het een pakkend verhaal was en dat hij het met positief advies
zou doorgeven aan anderen binnen de uitgeverij.
Daarna werd het stil. Ik belde zelf, hoorde dat Plien van Albada
moest beslissen, kon Plien maar niet te pakken krijgen, wilde me ook
niet opdringen, wachtte, aarzelde en belde wanhopig, na lang moed
verzamel en, Graa weer: hoe het er nu mee stond?
‘Dat weet ik niet,' zei Graa. 'Plien? Wat gebeurt er met het manuscript van Hanneke de Merck?' Ik hoorde dat hij zijn hand op de
hoorn legde, maar kon toch alles verstaan.
`Manuscript? Dat heb ik helemaal niet.'
"Jawel. Dat heb ik je gegeven, met een briefje erbij.'
`Vind jij dat we het moeten doen?'
"Ja, ik vind van wel.'
Ze lachte. `coed. Dan doen we het.'
De hand ging weer van de hoorn. `Hanneke? Het zit hier in de
molen. Je hoort het zo snel mogelijk.'
leder besluit duurde weken, zo niet maanden, het heeft een klein jaar
geduurd voor ik mijn contract had en toen nog driekwart jaar voor
het boek verscheen, waarbij op het laatst alles in het honderd liep
door de ontwerpers van het omslag die het maar niet lukte iets te
rnaken dat bij mijn boek paste. Schokkend vond ik vooral hun enthousiasme voor de – mooie, dat wel – foto van een dole baby in een
kistje. Een krachtig beeld, vonden zij, en ze begrepen net zomin dat
van blauw fluweel

ik hun geestdrift niet deelde als ik begreep hoe ze juist voor dit beeld
konden kiezen.
Dit is mijn feestje (Yves van Kempen is allang uit mijn gezichtsveld
verdwenen). Nooit eerder kreeg ik zoveel aandacht en zoveel
bloemen. Iedereen is er, ook tang uit het oog verloren vrienden die
hebben begrepen dat het hier om een geboorte gaat, en om kraamvisite.
De afgelopen week hebben naaste vrienden en familie het boek
gelezen, de reacties zijn lovend. Ik heb het manuscript angstvallig
bewaakt, pas nu het boek er is, kan mijn omgeving zien waar ik al
die tijd mee bezig ben geweest. Dat is eng. Met elke enthousiaste
reactie groeit mijn zelfvertrouwen.
Ja. Ik heb een mooi boek geschreven.
5 NOVEMBER Mijn feestje duurt voort, dat van Yves van
Kempen is voorbij, denk ik, als ik het boekenkatern van de Volkskrant
opensla en de negatieve recensie van Koningin-moeder zie.
1k wil ook recensies, nog liever negatieve dan Been (denk ik nu),
maar wat ben ik blij dat mijn boek nog te kort uit is om vandaag al
besproken te worden, dat de kater die ik voel alleen terug te voeren is
op een te korte nacht en te veel drank.
In haar beoordeling van Koningin-moeder verwijst Aleid Truijens naar
het debutantenproject van het Letterkundig Museum in Den Haag.
Het museum heeft alle 43 debutanten van 1999 verzocht mee te werken aan een beeldarchief. Elke vier jaar, 'tot uw laatste ademtocht als
schrijver', wordt een interview opgenomen. Zo ontstaat een beeldarchief waarin mogelijk de ontwikkeling van een nieuwe Couperus,
een nieuwe Mulisch te volgen valt.
Het is een interessant project, vind ik, maar het geeft recensenten
alle gelegenheid op te merken dat er veel te veel debutanten zijn –
wat ook zo is. Bijna een debutant per week, dat volgt niemand meer.
I To Aileen al dit jaar zijn er minstens 42 schrijvers net als ik. Allemaal
mensen die een Broom hebben waargemaakt (hun boek is uit), die
wachten op recensies die vaak niet komen, die hopen meer boeken
VRIJDAG,

te verkopen dan de paar honderd exemplaren die helemaal niet zo
ongebruikelijk zijn, schrijvers die alleen al uit zelfbehoud moeten
geloven dat hun boek hoort bij die vier, vijf debuten per jaar die
twaalf maanden later nog een vage herinnering oproepen.
Bij zo'n overstelpend aanbod is het logisch dat boeken steeds meer
worden verkocht als willekeurige producten. Het gaat niet meer om
het verhaal in het boek, het gaat om het verhaal van de auteur.
Het meest extreem, het meest Amerikaans, in die benadering is
uitgeverij Vassallucci. Directeur Oscar van Gelderen (ik sprak hem
voor een verhaal in de Volkskrant) zegt zonder omhaal dat je
boeken moet beoordelen rekening houdend met de achtergrond van
de auteur – Lulu Wang verdient alleen al lof omdat ze rechtstreeks in
het Nederlands schrijft, terwijl Chinees haar moedertaal is.
1k vind dat onzin. Of ik koekenbakker ben in Zeist of journalist in
Amsterdam, of ik mijn verhalen schrijf met een kroontjespen of op
de computer met een spraakherkenningsprogramma omdat ik zo'n
last van mijn armen heb, mag er niet toe doen. Het gaat om mijn
boek.
1k zag eens een indrukwekkende documentaire over de inmiddels
overleden Franse journalist Jean-Dominique Bauby. Hij was na een
beroerte in het ziekenhuis beland en kon alleen zijn linkerooglid nog
bewegen. Knipperend met dat oog leerde hij, in een soort morse,
communiceren met zijn omgeving. Knipperend dicteerde hij een
boek. Een verbluffende prestatie. En toch is het boek als boek alleen
goed wanneer het voldoet aan bepaalde criteria op het gebied van
stijl, compositie, inhoud.
De Lulu Wangen maken mij kwaad, omdat het bij hen niet meer
gaat om de kwaliteit van hun schrijven maar om hun biografie, hun
achtergrond, de manier waarop ze zich presenteren.
Nog kwader maakt mij het gemak waarmee, als eenmaal is geconstateerd dat bestsellerauteurs vaak vrouwen zijn, alle schrijfsters op
een hoop worden gegooid; het gemak waarmee, om dicht bij huffs te
blijven, een Ben Haveman in het kleurenmagazine van de Volkskrant
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(3 0-10-1 999) suggereert dat het bij vrouwen alleen om hun leuke
smoeltje gaat, maar dat ze natuurlijk niet kunnen schrijven.
Mijn boek was nog niet uit, nog niet gelezen en ik werd al geassocieerd met Lulu Wang, Connie Palmen, Marianne Frederiksson,
vrouwen met wie ik geen enkele verwantschap voel en die, denk ik,
mijn opvattingen over literatuur niet delen.
Enfin. De regionale televisie belde om een afspraak to maken voor
een interview in een boekenprogramma. Over debutantes.
Waarom ik?' vroeg ik.
`Non,' zei de redacteur, 'we nodigen altijd mensen uit die heel
mooie, bijzondere boeken hebben geschreven.'
`Maar mijn boek is net uit. Dat hebben jullie vast nog niet gelezen.'
`Uh. Het is ook een trend natuurlijk. Debutantes. Dat heeft laatst
nog in het magazine van de Volkskrant gestaan.'
Mijn eerste interview, met dank aan Ben Haveman.
(Ze belde terug, de redacteur. Dat ze het boek nu wel gelezen had.
Dat het erg mooi was. Dat ze ervan moest huilen – je kunt heel blij
worden van mensen die zeggen dat je ze aan het huilen hebt
gemaakt.)
Mijn boek is nit!
Vanmiddag moet ik boodschappen doen.
Vanavond eten koken.
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Ellen Kok

DE BLIK VAN DE RAT

Foto's in de krant bekijk ik zonder de lichtste trilling van mijn hand. Ik pak de krant op en houd hem
dicht voor mijn gezicht. Ik zie een flood kind met uitpuilende botten, een huilende vrouw, een paar brandende huizen. De lucht is
rood van vuur en bloed. Dan leg ik de krant neer en ga iets doen. Bijvoorbeeld aardappels schillen, want Harm komt eten. De schillen
gaan in de krant. Ook kan ik een reepje van de krant afscheuren en
daarop schrijven: asperges, room, geen ham. Van vlees hou ik niet.
Mosselen. Mosselgroenten. Witte wijn. Rode wijn. Of ik kan de
krant als mollige onderlegger gebruiken voor een A 4'tje en zachtjes
daarop schrijven met mijn Parkerpen – zal dat geen meesterlijke verhalen opleveren? Voor de zekerheid twee flessen rode wijn. De buitendeur in de loods moet worden opgeknapt en geschilderd. Zo'n
krant is ook nuttig om kwasten op te leggen.
Niet dat daarmee de foto's die zich plotseling – nu om mij heen een
web van tijd hangt – aan me opdringen, niet dat die foto's daarmee
zijn verdwenen. Ze banen zich een weg naar een hoekje in mijn
hoofd. Door lagen en lagen kwab, darmen die geen darmen zijn,
Tangs kraakbeen glibberen ze voort. Ze voegen zich bij de Brie Chinezen op doorreis gestrand in mijn bed, de warme politiepet die een
agent op mijn hoofd zette toen ik zeven was. In diezelfde millimeter:
het verlies van een glanzende knikker en een onverdiend pak slaag.
Daar, te midden van pijn en genot, ligt ook mijn fotoarchief. Ik kom
daar niet graag. Ik mijd de gedrochten van mijn kop, bang om te vallen en uit te glijden. Liever kook ik asperges behoedzaam gaar en
plons ik aardappels in een pan. Een kleine pan, voor twee aardappels,
als bijgerecht, uit de oven, met een korstje erop.
Een enkele keer blijft een foto een dag hangen. En dan vraag ik mij of 113
waarom. Niet de kinderen, niet de schurftige hond maken de foto zo
opmerkelijk. Juist wat er niet staat komt in volle kracht in beeld: het

gemis aan volwassenen in een lege stad. Er zijn geen grote mensen
meer over.
Het was een foto met kinderen die gehurkt bij elkaar zaten. De lucht
achter hen was grijs. Alsof er een gifwolk king. Eerst leek het of de
kinderen zaten te knikkeren, maar wanneer je de foto van dichtbij bekeek zag je geen knikkers. De kinderen hurkten midden op straat.
Naast hen stond een vaalbruine bond. De kinderen staan op wanneer
ik naderbij kom en lopen de huizen in. Niet dat ze bang voor me zijn,
want voor wat zouden deze kinderen nog angst kennen? Ze kennen
mij en nemen me mee de ingestorte huizen in, ze zoeken voedsel,
maar dat is er niet.
Het is Lang geleden dat ik met de kinderen kon praten. Arbeid verleert je dat. Vroeg op, een vast ritme, geeneens tijd om je een Broom
te herinneren. En 's avonds te moe om serieus de krant te lezen. Ter
inzage, ter informatie, zonder de lichtste trilling van mijn hand.
Beter is het pijn te mijden dan het te zoeken. Ook de liefde vind ik
niet. Een half dozijn mannen per maand kan ik verwerken, maar over
liefde zegt dat niets.
Vroeger kroop ik in de foto. Waar zijn je papa en je mama, had ik
kunnen vragen maar ik vroeg het nooit. Niet aan het jongetje met het
vuile gezicht en zijn tranende ogen, en niet aan zijn zusje in de zomerjurk. Met zijn drieen schoven we brokstukken opzij en wrikten we
met een stuk metaal een gedeukte trommel open. Daar zat olie in.
We scheurden slabladeren los uit een ijskast die scheefin het zand gezakt stond. De sla smaakte als snot. Ik haalde mijn bovenbeen open
aan het metaal van de ijskast. Ik gaf geen krimp. We zochten eerst
voedsel en dan pas ouders.
Inmiddels weet ik waar ze zijn. Hun ouders zijn opgehangen, verkracht of doodgeschoten. Ze zijn in een massagraf weggegooid of
zomaar in de fik gestoken. De geschiedenis is verdergegaan; het jonI izi. getje heeft een geweer en de jurk van het meisje is kapot gescheurd
door een man die zich haar vijand noemt. Ik weet dat allemaal en toch
kan mijn hand de krant oppakken zonder te trillen. Ergens beneden

in het huffs schelt een bel. Ik zet de aardappels zacht en gooi het vuur
onder de mossels hoog.
Een blik in de spiegel op mijn korte grijze haar. Ik stift mijn lippen in
een kleur die iets weg heeft van gestold bloed, donkeroranje. Bloed
moet je proeven. Twee druppels musk achter mijn oren. Dan kan
mijn bril af. Ik yang mannen met mijn ogen. `Omfloerst met waanzin,' zei een man die wel eens een boek leest. 'Sexy ogen,' vindt Harm.
Ik zie geen moer. Maar proef beter. Blinden proeven beter en ruiken
beter dan mensen die goed kunnen zien. Zonder bril zie ik net genoeg
om de aardappels af te kunnen gieten. Om seks te bedrijven heb ik
geen bril nodig. Liefde is blind, zeggen ze. Maar daar gaat het niet
over, niet over liefde, het gaat over seks, een blinde drift. Het is net als
een sinaasappel, je rukt de schil eraf en zet je tanden in het vruchtvlees. Sap langs je kin. Zoet over heel je tong. Ik kleef, jij kleeft, wij
kleven allemaal. Waarom staan er altijd oorlogsfoto's in de krant?
Waarom hebben we het over onze bebloede handen en niet over het
sperma dat onze vingers tot zwemvliezen verkleeft?
Beneden in de loods woont een rat die aan de voordeur heeft geknaagd. De hele hoek is er zowat uitgevreten. In mijn Broom knaagt
hij gestaag door, eerst de voordeur, dan komt hij de trap op naar mijn
woning. Zwetend werd ik gisteren wakker. Muizen yang ik in een
emmer en ik doop ze met kokend water; spinnen ontdoe ik met een
loep en een pincet van hun pootjes. Maar voor ratten ben ik bang. Het
lukte die nacht ook niet meer om te slapen. Ik schoof alle kussens op
elkaar en dacht met gesloten ogen na over het rattenverhaal waaraan
ik begonnen was. Een rat is genetisch niet meer dan een grote muis,
en zodra hij op papier vastligt is hij bezworen, gekneed en vervormd
naar de wens van de schijver. Een schrijver is goddelijker dan een fotograaf. Hoe je een rat ook op de foto zet, het blijft altijd een rat. Je
kunt zijn kop uitvergroten, zijn ballen beschilderen, praten doet hij
niet. Foto's praten niet. Ze schreeuwen vlak bij je oor. Een schrijver
hoeft nooit bang te zijn. Een schrijver legt gewoon de kussens van
haar bed op elkaar en fluistert zichzelf in slaap.

Een paar dagen geleden ontdekte ik de rat. Ik pompte de banden op
van mijn roze fiets met rozen op het stuur – van mijn WAO-uitkering
koop ik liever mosselen dan een nieuwe binnenband – en daar was hij.
Niet zoals een muis, schichtig, zodat je kunt denken dat je je vergist,
maar kalmpjes, de snuit over de grond, een glijdende staart achter
zich aan. Al zeker tien minuten stond ik te priegelen met het ventiel
voor ik hem zag.
De rat zag er zo kalm uit, zichzelf volkomen meester, alsof hij nadacht bij alles wat hij deed. Ik ken die rust van een foto in mijn hoofd.
Een van de foto's waarvan mijn hand dreigt te trillen. Het is een sergeant, de lucht achter hem is leeg. Over vijf minuten zal hij worden
geexecuteerd. In zijn gezicht en houding ligt de overtuiging dat hij
kan knielen zonder zijn waardigheid te verliezen. Bij de executie zelf
mocht ik niet zijn. Ik weet niet of hij zijn belofte heeft kunnen waarmaken. Misschien heeft hij Loch om zijn moeder geroepen en in zijn
broek geplast. De rat die langs mijn voeten schuifelt herinnert me aan
de foto waaraan ik niet herinnerd wil worden. Ik heb die foto nooit
gezien. Aan mosselen wil ik denken. Aan eten. Aan alles wat ik proeven kan.
Nu hangt er een briefie in de loods waarop staat: `Aan alle bewoners
van het huis. Woensdag komt de rattenbestrijdingsdienst gifstrooien
want er lopen ratten hier. Let op poes, antlers is die straks ook dood.'
Voor de 101 teken ik er een rat bij die met de pootjes omhoog ligt.
Tarek zag het als eerste. Een groot wit vel vol scheve krabbels. Hij
kon niet lezen, maar het tekeningetje dat onder de krassen stond was
overduidelijk. Vier pootjes recht omhoog, dat betekende dood aan de
rat.
`Die ouwe met die lekke band,' mompelde Tarek terwijl hij met zijn
ene poosje nadenkend over zijn snorharen streek, `mijn neus zegt dat
I I6 zij het is.' Hij staarde een poosje voor zich uit en draaide zich toen om.
`Mann en! Vrouwen! '
Uit de hoeken van de loods, van onder de fietsen en motoren, kwamen

zes ratten aangelopen, hun kleine oogjes vragend op Tarek gericht. Er
was een kleintje bij dat de naam Fristi droeg.
Tarek had een goed hart. Nooit had hij iemand kwaad gedaan. Hij
had een gladde yacht. Het vettige laagje dat aan zijn opperhuid kleefde maakte dat hij eruitzag alsofhij zich nooit waste. Niets was minder
waar. Elke ochtend begon voor hem met een gebed en een waspartij,
want dat waren, vond Tarek, kenmerken van een goede leider.
Onbewust van Tareks autoriteit piepte Fristie vrolijk 'hoi' en stak zelfs
een pootje in de lucht. Even flakkerde een lichtje in Tareks grijze
ogen en trilden zijn roze oren. Daarna werd zijn gezicht weer ernstig.
`Het einde is nabij,' riep hij plotseling. Het schalde door de loods. De
brievenbus klepperde van de onverwachte luchtstoot. Er rolde een
traan over Tareks wangen. 'Ons laatste uur heeft geslagen. Maakt u
gereed voor de oversteek!'
Fristi buitelde om zijn as van plezier. 'We gaan varen,' juichte hij. En
nog eens: 'We gaan varen.' Hij merkte niet dat de andere ratten bedrukt met hun pootjes schuifelden.
`Enne?' vraag ik nadat hij de papieren op tafel heeft gelegd, ‘wat vind
je van mijn rattenverhaal?'
Harm loopt naar het raam. Ik bekijk zijn kaalgeschoren achterhoofd
en de twee blote billen die als kokkelschelpen aan elkaar sluiten. Hij
staat met zijn rug naar mij toe de twin in te kijken die een verdieping
lager ligt. Er is niet veel te zien aan mijn droeve tuintje met de ingezakte schutting, maar blijkbaar boeit het Harm want hij blijft maar
staan. Ik stap het bed uit en leg mijn hand op de opening van de
schelp. Ik denk aan de mosselen die we hebben gegeten. Ze waren het
begin van een avondvullend acrobatieknummer, waarbij ik op Harms
hoofd klom en Harm op het mijne, waarna we een soort vogelnest
bouwden met onze lichamen en overal kleine vogelkopjes te voorschijn kwamen die om aandacht piepten. Tepels, piemels, vingers,
monden, op de tast kon ik ze vinden. Alles vroeg om onmiddellijke
bevreding. Daarna klom ik de trapeze in, helemaal tot in de nok van
het circus, ik buitelde om Harm heen met zo'n draaiende trapezestaaf

in mijn mond, zo snel dat ik er tureluurs van werd. Uiteindelijk kwam
ik in het vangnet terecht, bekaf.
Nou ja. Van Harms opbouwende kritiek op mijn rattenverhaal ben ik
niet afhankelijk, ik laat mijn hand willoos van zijn bil glijden als stofte
ik de vensterbank. Koffie, denk ik, en zet mijn bril weer op.
Op het fornuis ligt een rattendrolletje. Ik schiet het met mijn wijsvinger weg. Het maakt een zwierig bochtje voordat het achter mijn
kookstel valt.
`Weet je,' zegt Harm zonder zich om te draaien, `het kan natuurlijk
komen door wat ik je gisteren vertelde, maar die ene rat lijkt wel erg
op Sjoerd. Daarom is het een stom verhaal. Niet levensecht.'
Met meer lawaai dan nodig stapel ik de borden op elkaar. Het hele
voorgerecht lang heeft hij over Sjoerd gepraat, over de periode dat ze
samen in een gebied gelegerd waren dat ik alleen van mooie strandvakanties ken. Vredesmissie heette dat. Harm had de kopjes van de asperges gesneden en de rest laten liggen.
`Ons kamp lag onder aan de heuvel. We waren met zijn twaalven.
Sjoerd, een bleke Amsterdammer die op latere leeftijd medicijnen was
gaan studeren, en ik handen samen een tent. Sjoerd zei weinig, en lachen kon hij niet. Hij sliep al snel buiten. Hij geneerde zich voor onze
luxe. "De vluchtelingen die we beschermen slapen ook buiten," zei
hij. Ook sprak hij over "vuile handen", die Wilde hij per se niet. Hij
moest en zou schone handen houden. We snapten er de ballen van.
De sergeant is er nog bij gekomen, maar Sjoerd verdomde het gewoon
om in de tent te slapen. Omdat hij zijn werk goed deed en niemand tot
last was hebben ze het zo gelaten. Later begon hij te zeuren over ons
voedsel dat beter was dan de pakketten die we aan de bevolking uitdeelden. Toen weer over medicijnen die niet goed zouden zijn.'
`Mayonaise?' Ik houd de kom omhoog. `Zelf gemaakt!' Om te laten
18 zien hoe het moet dompel ik een asperge onder. Harm prikt gedachteloos een kopje aan zijn vork en stopt het zo in zijn mond.
Ik doe het altijd zo, elke mooie man nodig ik uit om asperges te

komen eten. Geile asperges met protserige kopjes Ides ik dan op de
markt. Ik kook ze zo dat er nog vocht uit de kopjes komt wanneer ze
op het bord tentoongesteld liggen. Soms serveer ik er hardgekookte
eieren bij met diepgele harten. Een kunstig sliertje mayonaise toont
een hitsige kut. Althans, voor wie dat zien wil. Natuurlijk draait het
erop uit dat hij mij grijpt. Ik grijp nooit een man. Je moet een man het
idee geven dat hij meester is van het grote Idee. Ik leg de bal voor
open Joel, hij schiet. Ik ben blij verrast en er volstrekt niet op verdacht dat hij mij wil. Zijn gezicht hunkert naar het mijne. Lacherige
gilletjes mogen. En een kiekeboeverbazing die overgaat in totaal
genot. Altijd krijg ik wat ik wil. Ik reken mannen om in asperges. Een
pond per man. In het seizoen is dat een koopje.
Harm is nog lang niet zover. Met lange tanden eet hij de asperges.
Legt zijn vork neer. 'Ik moet maar denken aan de nachten dat Sjoerd
daar voor die tent lag. Ms ik ging piesen was hij altijd wakker.'
Ik heb mijn blik van Harm afgewend en kijk naar mijn bed. Blauw satijnen lakens, de vier hoofdkussens ingestort aan het hoofdeinde, ik
denk aan Sjoerd. Een misselijkmakend gevoel kruipt langzaam in
mijn lichaam omhoog. Ik haal adem door mijn neus in afgemeten
stootjes. Daardoor zakt het nare gevoel in mijn maag, weet ik. Ikweet
meer. Dat Sjoerd nooit is teruggekomen van zijn missie. Harm hoeft
het mij niet te vertellen. Ik weet dat Sjoerd in een gat is achtergebleyen, een verdwaald lijk tussen uitgeteerde verliezers.
`Je moest eens weten hoe ik mijn best gedaan heb om hem mee terug
te krijgen. Hij wilde niet. Hij had het besluit genomen om daar te
sterven.'
Ik heb mijn asperges op en kijk naar de onthoofde asperges op Harms
bord. Massagrafvan asperges,' zeg ik om lollig te zijn.
`Het gekke is dat ik het niet eens meer erg vond. Ga jij maar flood,
dacht ik, ik had zoveel doden gezien.'
Waarom houd je er niet over op?' vraag ik, scherper dan mijn bedoeling is. Mijn lust zit me dwars, ik neem geen mannen mee om leed te

verzamelen. Laat ze dat asjeblieft thuis lozen, bij hun vrouwen met
huilborsten. Harm haalt zijn schouders op. Weet ik niet. Het kwam
pas later, thuis, ik bleef maar aan Sjoerd denken. Wat hij deed heeft
een naam: identificatie met het slachtoffer. Versmelting, zo noemen
ze het ook. Te weinig afstand, een uit de hand gelopen beginnersfout.
Te zot voor woorden.'
1k gooi het deksel op het vuilnisvat. `Ziezo dat waren de asperges.'
Dan begin ik uitgebreid te vertellen over het verhaal van de rat en
waarom ik het zo leuk vind over die rat te schrijven. 1k doe erg mijn
best om poetisch over te komen. 'Het is een behoefte kind te zijn,' zeg
ik met omfloerste stem en vooral met niet te overhaaste gebaren.
`Het is mijn kinderland waarin alles klopt. De personages...' fleem ik.
1k ben wat ik wil zijn, hapklare brok in wording, ieder uitstel kan afstel worden, zwaar geschut is noodzaak. Met een verstrooid gebaar
wrijf ik mijn decollete een flink stuk naar beneden en streel terloops
de aanzet van mijn borsten. 'De personages zijn zorgeloos en helemaal zichzelf. Ze vallen samen met al hun wensen en verlangens, spijt
kennen ze niet, angst kennen ze niet. Mijn personages hebben een
groot geheim...' 1k buig me voorover en sleur zijn ogen naar de snik
die in mijn boezem opwelt: Mijn personages kunnen niet verliezen.'
Het volgende gerecht bestaat uit mosselen, Vlaams brood en puree,
verzopen in wijnen, friswitte en rondborstige rode, zelfgemaakte
knoflookboterballetjes en in de wind opbollende overgordijnen. Wat
put ik mijzelf uit, de vaart waarmee ik uit de trapeze naar het vangnet
suis is ongekend. Uiteindelijk blijft er iets mistigs om me heen hangen, een naamloos verdriet. Van de cognac die Harm heeft meegenomen drink ik een paar glazen, waardoor mijn huiltranen in lachtranen
wegvloeien.
Die woensdag kwam de rattenvanger. Alles had ik verwacht, een kleiI 2 0 ne man met geniepige oogjes, een kale met een oorbel en rattenkistjes in zijn hand, een vrouw in een stewardessenpak, een Surinamer
met gouden tanden. Deze man was van alles wat. Hij was groot en

licht getint van huid, oorbelloos. Zijn mond was vrouwelijk, evenals
zijn handen. Net zo'n speelgoedboekje waarbij je de krokodillenkop
op het olifantslijf met kangoeroepoten kunt monteren. Hij bracht
een hondje mee dat hij kuttenlikker noemde. En in plaats van rattenkistjes droeg hij op charmante wijze twee zakjes vergiftigd graan.
Nadat ik de tuindeuren had geopend stortte het kuttenlikkertje zich
op een stuk schutting achter in de ruin en begon verwoed te graven.
Daar zat het rattenhol, volgens de expert. Hij groef de graanzakjes
een stukje de grond in en Hoot het hondje terug. 'Dag schat,' zei hij bij
vertrek.
Het is niet zo dat ik met alle mannen die ik tegenkom het bed deel. 1k
ben de vrouw die iciest. Zoals ik kies voor mijn zielenrust door de
krant precies op tijd weg te leggen, zo kies ik er ook voor om in de liefde de baas te zijn. Mijn vangnet is als het web van een spin wanneer de
dauw eruit verdampt is. Onzichtbaar tussen de struiken, je loopt er zo
in. Ik verslind mijn mannen maar spuw ze in hun geheel weer uit,
soms komen ze zelfs terug om weer opgezogen te worden. Natuurlijk
komt er een tijd dat ik met het restant blijf zitten. Maar zolang mijn
selectie uit de besten nog werkt, kies ik. Ik spreid mijn satijnen lakens
en neem pas schone wanneer mijn lachtranen weer huiltranen worden.
Fristi stierf voor hij twee was. Ratten leven niet zo lang als mensen,
maar voor een rat was het kort. Hij rende kriskras door de loods, van
alle waardigheid ontdaan, en piepte hartverscheurend. Tarek klom
op de wasmachine want hij wilde nog iets zeggen, maar boven op de
machine greep hij ineens grommend naar zijn borst. Zijn woorden
bleven steken in een rochel, er stroomde dik slijm uit zijn mond en in
slowmotion tuimelde hij voorover en raakte de stenen vloer met zijn
kop. De vrouwtjes deden het antlers. Zij namen het roze graan mee in
het hol en kookten er een maaltje van. Dat aten ze op, tegenover elkaar gezeten terwijl ze elkaar diep in de oogjes keken. Zo stierf het
rattenvolk uit. En juist op het moment dat de dood die ik zelf besteld

had rondwaarde in de loods, kwam ik de trap af om te kijken of de
krant er al was.
Ratten huilen. Ik weet het zeker. Door merg en been ging het gehuil
in de loods. Een rat stond op de wasmachine zwaar te brullen, een
kleinere rende de hele loods door, onder de fietsen door, dan een
stukje rechtop tegen een muur en achterovervallend weer opstaand,
Brie keer om zijn as draaiend opnieuw de loods in. Zijn achterpoten
begaven het, ze vielen stil, de flood greep de kleine rat bij zijn achterlijfje, stuwde verder het lichaam in. Op zijn voorpoten trok het dier
zich nog een eind de loods in, naar mij toe. Hij sloeg zijn kop wild om
zich heen in richtingen die onmogelijk waren, negentig graden omhoog en honderdtachtig graden naar achteren. En precies voor mijn
voeten die van schrik niet meer bewegen konden, verstijfden ook de
voorpootjes van de kleine rat, ging er een schok door zijn hele lichaam en draaide hij zich op zijn rug. Ms door een geheimzinnige
magneet aangetrokken bukte ik mij naar het diertje toe. Zijn donkere
oogjes keken mij recht aan. Er schitterden tranen in. Het trof mij als
een kogel. De blik van de rat drong langs de loopgraven van mijn
hoofd, dook een stikdonkere tunnel in en beukte op de deuren van
mijn verborgen zintuigen. Deze gingen open.
Ik buk me en pak het zieltogende dier van de grond. Het beestje sterft
in mijn armen. Voor zijn ogen schuift een witte glans. De rat huilt
niet meer. Plotseling zijn de kinderen er weer, en de hond. We zoeken nog altijd voedsel in dat oorlogsland. We kraken een schildpad.
Rauw is hij erg vies. Ik maak een vuurtje. Ik schop een stuk schutting
in elkaar en steek de planken in brand. De rook kringelt recht omhoog. In oorlogslanden waait het niet. Het zal ons laatste offer zijn
voor we oversteken.
Het jongetje roostert de resten van de schildpad boven het vuur. Het
122 is veel te weinig. We kluiven het schild af. We zitten op onze hurken
dicht tegen elkaar aan. Mijn buikvoelt alsofikvuur heb ingeslikt. Een
zacht gloeiend vuur van kooltjes die tot ver in de ochtend blijven

gloeien. Ondanks de honger wil ik hier blijven, bij de kinderen. Het is
of ik voor het eerst van mijn leven in mijn eigen tuin zit. Wanneer ik
mijn hand heel voorzichtig op de rug van het jongetje leg voel ik nergens angst. Of is ze overal en daarom niet meer te herkennen, zoals
door te veel herrie een stilte in je hoofd ontstaat, alsof je gehoor is
ontploft.
Af en toe staat een van ons op om een stuk hout op het vuur te gooien.
Dan laaien de vlammen weer op. We hurken zwijgend en strekken
onze handen uit naar het vuur. 's Avonds vinden we twee zakken
graan die half verscholen onder de ingezakte schutting liggen. Met
handenvol tegelijk proppen we het roze graan in onze monden. We
krijgen er buikpijn van. We scheuren open.

mat

Maria van Daalen

HET MANIEFEST
dat elk jaar opnieuw kan worden voorgelezen
telkens in een andere taal (wat mij betreft)
Ile ga mij maar eens opnieuw uitroepen.
Ik ben een nieuwe dichter! Een nieuwe
dichter! Een nieuwe
Hollands ook, die dichter is bij de gratie
van het onuitsprekelijk uitgesprokene
dat ik nimmer zal/wil uitspreken.
Het is al laat.
Buiten bloeien de bloemen.
Misschien wordt het eens tijd ze to gaan tellen.
Vandaag is het mooi geweest.
Ile zal er nog op terugkomen.
Wanneer ik eraan toe ben /is het feest.
Ha!
Een woord! Een woord! Wie maakt me los.
Gewoon de brand erin, dan verdwijnt de werkelijkheid vanzelf.
Een hoekje roest al, krult langzaam om.
En daarachter?
Meer van hetzelfde.
Vandaag is het 12 1 /2 november
omdat ik dat zeg.
Zo! basta
En 1111 wil ik graagnogvoor de tweede keer aardappelen.

NOOT

Het essay 'Eenmaal met woorden besmet' (Lust Gratie 62) inspireerde
Maria van Daalen tot de vrolijke vertelling 'Het Maniefest' (schatplichtig aan
Arden Ducker en K Michel).
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In haar essay `Somatografie' beschrijft Nicoletta Fotinos de veranderende representatie van het Iichaam in de moderne AngloAmerikaanse poêzie na 1960. Dit keer deel I, over Anne Sexton en
Sylvia Plath. Deel II, dat in

Lust & Gratie nummer 64 zal verschij-

nen, gaat over Sharon Olds en Olga Broumas.

Nicoletta Fotinos

SOMATOGRAFIE
Het lichamelijke schrijven van
Anne Sexton en Sylvia Plath

In de westerse cultuur heeft de
scheiding tussen lichaam en geest geresulteerd in de identificatie van
de vrouw met de ander, het object, het lichamelijke en het irrationele.
De man werd geassocieerd met het ik , het subject, het geestelijke en
de ratio. Deze tweedeling tussen lichaam en geest symboliseert de
psychologische verscheurdheid van onze samenleving zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau. In de poezie zijn pogingen
ondernomen om deze kloof te dichten en een compleet, zowel lichamelijk als spiritueel ik te representeren. Zo hebben binnen de AngloAmerikaanse, moderne literatuur dichteressen als Anne Sexton en
Sylvia Plath in hun werk geprobeerd het lichamelijke en het geestelijke, het vrouwelijke en het mannelijke, object en subject in hun gedichten te herschrijven en aldus te verenigen.
In 196o publiceerde Anne Sexton
een serie gedichten die de verbeelding van het
vrouwelijk lichaam in de poezie definitief zou veranderen. Verzen als
`The Abortion' en 'Housewife' wijzigden de vorm en inhoud van de
poezie doordat ze een niche creeerden voor het vrouwelijk lichaam
en de vrouwelijke ervaringen, en recht deden aan seksespecifieke
kenmerken. Sexton versplinterde het petrarkistische, traditionele
vrouwbeeld definitief in de dichtbundels die zouden volgen, zoals
Live or Die (1 966) en Love Poems (1969). En in Transformations (1971),
haar meest `revisionistische' werk, herschijft ze de sprookjes van de
gebroeders Grimm.
Opererend binnen de strikte grenzen van de bekentenispoezie onderzoekt en herinterpreteert Sexton in haar gedichten niet alleen de
representatie van de vrouw (als dichter), maar analyseert ze ook de r.
splitsing van lichaam en geest door op een lichamelijke manier te 129
schrijven vanuit een specifiek vrouwelijk standpunt. Sexton was de ill
eerste die openlijk dichtte over abortus, mishandeling, masturbatie Ici
ANNE SEXTON (1928-1974)

All

My

Pretty Ones,

7(7,

Song For A Lady

on the day of breasts and small hips
the window pocked with bad rain,
rain coming on like a minister,
we coupled, so sane and insane.
We lay like spoons while the sinister
rain dropped like flies on our lips
and our glad eyes and our small hips.
`The room is so cold with rain,' you said
and you, feminine you, with your flower
said novenas to my ankles and elbows.
You are a national product and power.
Oh my swan, my drudge, my dear wooly rose,
even a notary would notarize our bed.
as you knead me and I rise like bread.
Anne Sexton

en menstruatie in een tijdsgewricht dat niet bepaald openstond voor
literatuur waarin deze zaken aan de orde kwamen. In haar werk legde
Sexton de kiem voor onderwerpen waarop de vrouwenbeweging zich
vanaf de jaren zeventig zou concentreren, bijvoorbeeld sekseverschillen en het wonder van de taal. Zoals het een bekentenisdichter
betaamt, heeft ze daarbij het autobiografische ik tot norm verheven.
Ook andere genrekenmerken van de bekentenisliteratuur zijn in haar
werk aanwezig: het gebruik van het geheugen, het direct aanspreken
van de lezer en het ondergraven van de spreker in het gedicht.
De kracht van Sextons gedichten ligt in haar gedurfde thematiek en
verbeelding. Lang voordat Robert Lowell, haar leraar (en ook die van
Sylvia Plath), een schandaal veroorzaakte met de publicatie van The
– een meeslepende verdichting van een gekweld huwDolphin (1973)
lijk – besprak Sexton dit precaire thema. En ook toen zij zich later in
haar schrijverschap meer richtte op haar religieuze zoektocht en persoonlijke kwellingen, bleef ze de dichtkunst verrijken met nieuwe
metaforen, onderwerpen en inzichten. Gebruikmakend van een zelfbewuste, klassieke stijl laat ze haar personages in hun zoektocht naar
een zelfgedefinieerde identiteit vrede vinden in hun rol als vrouw in
de Amerikaanse samenleving.
In Sextons werk is het lichaam de sleutel tot alles, het is de essentie
van het leven zelf, hart en ziel. In 'The Breast' dicht zij:
This is the key to it.
This is the key to evegthing.
Preciously
Haar personages leggen niet alleen contact met het ik door het
lichaam, Sexton definieert dit ik ook door middel van een liefdevolle LI
acceptatie van dat lichaam. Het lichaam words aangeboden en ge- 131
offerd in relaties met geliefden en uiteindelijk volledig gewijd aan I
God. In de representatie van het lichaam worden de rol, positie en 'ci
3

geschiedenis van vrouwen herschreven. Het lichaam vormt een ideologisch universum, het transformeert in een ik, in poezie, het wordt
religie, vormt het houvast met de werkelijkheid, het verleden, de toekomst en het heden, het wordt kortom het leven zelf. Sexton viert het
lichaam als een tekst, als een middel om haar Joel te bereiken: het
(her)vinden van een ik.
Sextons lichamelijke immanente poezie vormt het begin van een
zoektocht naar een onbekend land, maar de kusten daarvan heeft ze
nooit kunnen bereiken. In haar gedichten 'In Celebration of My
Uterus' en `Menstruation at Fourty' heeft ze het over 'the body electric', maar ze ervaart die elektriciteit niet van binnenuit. Ze glorieert
in het leven van de baarmoeder van alle vrouwen, maar het bloeden
van hen kan ze niet beleven. In 'Song for a Lady', een beschrijving
van een lesbische verhouding, schrijft ze met tederheid en grote
openheid over het lichaam van haar geliefde dat weerspiegeld wordt
door het hare, maar ook dat kan ze niet voelen. En in 'Little Girl, My
String Bean, My Lovely Woman' geeft ze een advies aan haar dochter(s) dat ze zelf nooit heeft opgevolgd:
Oh, darling, let your body in,
let it tie you in,
in comfort...
there is nothing in your body that lies
Ook als lezer ervaar je voortdurend die merkwaardige afstand.
Sexton slaagt erin op een lichamelijke manier te schrijven, maar ze
doet dat paradoxaal genoeg niet vanuit het lichaam. In haar werk
toont ze een verscholen ruimte binnen de poezie, maar pas de dichteressen die in haar voetspoor zouden treden, openden de innerlijke
deuren die Sexton vooralsnog voor zichzelf gesloten hield, ook al
1 3 2 nam ze die wel waar.

SOMATOGRAFIE Sexton heeft met haar manier van
schrijven de fundamenten gelegd voor een nieuw poetisch genre
waarin plaats is voor zowel een lichamelijk als een spiritueel ik. Een
genre waarin poetische en gender-normen worden doorbroken om
de tweedeling tussen lichaam en geest op te heffen. Dit genre kan
omschreven worden met het woord `somatografie', dat is afgeleid uit
het Grieks (soma = lichaam; grafie = schrijven). Sextons lichamelijke
poezie heeft vele dichters geinspireerd, zowel tijdgenoten als Sylvia
Plath, Adrienne Rich en Audre Lorde, alsook volgende generaties
witte en zwarte, homo- en heteroseksuele Anglo-Amerikaanse dichteressen als Erica Jong, Sharon Olds, Alice Walker en Olga Broumas.
Deze moderne somatografes zijn op hun beurt weer van invloed geweest op mannelijke dichters als Ron Schreiber en Thomas Claire,
die het genre een geheel nieuwe inpuls hebben gegeven in hun zoektocht naar een vorm voor liefde en verlies die is veroorzaakt door de
pest van de twintigste eeuw: aids. In de jaren negentig van de vorige
eeuw heeft de somatografie ook het werk van een aantal mainstreamdichters beInvloed. Voor het eerst hebben zij in hun oeuvre hun gevoelens op een open en eerlijke manier onderzocht. Dichters als
Seamus Heany en James Merrill, en schrijvers als David Steinberg en
Gary Metras schrijven in somatografische, niet-objectiverende beelden over liefde en relaties, seks en erotiek, geboorte en ouderschap.

Alhoewel somatografie, net als elke andere vorm van poezie, zo individueel is als een vingerafdruk, is er toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken aan te wijzen die deze lichamelijke dichters bindt,
zowel wat vorm als inhoud aangaat. Somatografie is een genre waarin
het vrouwelijke of mannelijke ik spreekt vanuit een actiefverlangend
subject. Het is een vorm van bekentenispoezie waarin gebruik wordt
gemaakt van (lichaams)taal, beeldspraak en symboliek op een wijze
die welbewust het petrarkistische vrouwbeeld ondergraaft. Dichters
die binnen deze traditie opereren, plaatsen niet alleen vraagtekens bij
de opvattingen rond gender en genre binnen de poezie, ze introduce-

ren ook nieuwe thema's, wat eveneens een vorm van herschrijven is.
De dichotomie tussen lichaam en geest wordt onderzocht en soms
opgeheven in de somatografie door de mens tegelijkertijd op te voeren als object en subject. Somatografie biedt daarbij geen ruimte voor
de ander, omdat de schijnbare uitersten verenigd worden en er dus
geen plaats meer is voor dit ontwrichtende element. Een compleet en
volwaardig ik is zowel geestelijk als lichamelijk en heeft geen behoefte aan een object als zodanig.
Ook al hebben de somatografie en de moderne erotische poezie beiden het lichaam als vertrekpunt, hun gerichtheid verschilt. De somatografie richt zich niet enkel en alleen op het opwekken van passie of
verlangen door het lichaam. In de somatografie gaat het ook niet om
de interactie tussen lichamen, maar om de activiteiten van en processes in lichaam en geest, zoals leven, flood, geweld, geboorte en ziekte. Ze deelt met de Griekse Eros de eerbied voor het menselijk
lichaam an sich en (als onderdeel van de goddelijke energie of creativiteit van het universum) de kracht die stervelingen tot goden kan
maken. De somatografie verschilt voorts van het tegenstrijdige genre
pornografie inzoverre het lichaam niet wordt voorgesteld als een stuk
koopwaar in een vernederende (seksuele) situatie en de afstand tussen
subject en object ontbreekt. Binnen de somatografie is geen sprake
van mensonterende objectivering of voyeurisme en erotisering van
overheersing en onderwerping, die zo kenmerkend zijn voor veel
pornografie.
Het nieuwe lichamelijke schrijven onderscheidt zich bovendien van
de somagrammen van Edith Stein (1874-1946) in het gebruik van
duidelijke verwijswoorden als 'he' en 'she' in plaats van 'some' en `one'.
In tegenstelling tot Steins somagrammen biedt de somatografie
ruimte voor het lichaam van beide geslachten. Somatografie ontbeert
tevens de stilistische experimenten en subversieve cross-gender of
1 34 transraciale subjectiviteiten die Stein hanteerde om de beperking van
representatie te doorbreken en een uitdrukkingsvorm te vinden voor
het onzegbare.

SYLVIA PLATH (1932-1963) Somatografie is Been eendimensionaal statisch genre, maar een levende en zich immer ontwikkelende
vorm van poezie. Anne Sextons vriendin Sylvia Plath bijvoorbeeld,
eveneens somatografe, ontwikkelde een radicaal andere lichaamsschriftuur. Plaths werk loopt over van ambivalentie en is gevuld met
talloze beelden van het lichaam, van buiten en van binnen: huid,
bloed, voeten, monden, tongen, wonden, botten, longen, hart, bloedvaten, armen en benen. Plath verdicht mannen- en vrouwenlichamen, en projecteert tevens de menselijke anatomie op de dierenwereld. In haar gedichten wordt het lichaam geassocieerd met lijden,
gevangenschap en schaamte. Plath identificeert het lichaam met de
vrouw en met kwetsbaarheid; kwetsbaarheid met vernedering; en
vernedering met zelfvernietiging. Haar personages streven een loszingen van geest en lichaam na, een verandering van 'gross matter' tot
`a pure acetylene virgin'.
Deze vorm van transportatie of transformatie wordt niet bereikt
door het gebruik van het lichaam, maar door het lichaam juist zorgvuldig to vermijden. Plaths zelfvernietiging neemt welhaast de vorm
aan van ontkenning van het lichaam en de lichamelijkheid, en resulteert in een lichamelijke transcendente poezie. Voor Plath is het
lichaam een onwerkelijke ongrijpbare entiteit die voortdurend bevestigd moet worden, zoals het leven constant bevestiging behoeft. 'Love
fiery enough to prove flesh real', dicht ze in 'Soliloquy of the Solipsist'.

De somatografie van Sylvia Plath heeft dezelfde thematiek als die van
Sexton, maar is technisch vele malen verfijnder en cirkelt eerder rond
het idee van het lichaam dan rond het lichaam zelf. Plaths poezie
houdt zich meer bezig met het probleem van de taal dan met dat van
representatie. In het gedicht 'Female Author' schrijft zij:
All day she plays at bones with the world:
[...1
Prim, pink-breasted, feminine, she nurses
Chocolate fancies in rose papered rooms

Female Auth

All day she
Favored (w
Beyond the
And nibbles
Prim, pinkChocolate fi
Where poli.
And hothou
The garnets
And blood r
She muses
Of festering
And lost in
From gray c
Sylvia Plath

[. ..1
The garments on her finger twinkle quick
And blood reflects across the manuscript;
She muses on the odor, sweet and sick,
Offestering gardenia's in a crypt,
And lost in metaphor, retreats
From gray child faces crying in the streets.
Deze voorkeur voor taal boven representatie lijkt een integraal onderdeel te vormen van de poging te ontsnappen aan de grenzen en
beperkingen van het lichaam, zoniet aan de wereld zelf.
Plaths ogenschijnlijke keuze voor de geest genereert aanzienlijk meer
nieuwe gender-configuraties dan Sextons poeticale werken. Plath
schrijft over pijnlijke en extreme vormen van geestelijk en lichamelijk
lijden en de flood, alsook over het patriarchaat en de verslindende aspecten van het moederschap. Daarbij heeft ze een voorkeur voor het
plaatsen van persoonlijke en sekseverschillen in een breder historisch
verband.
Zo beschouwd heeft de somatografische poezie van Plath meer 'body'
en is zij tevens intellectueel uitdagender dan die van Sexton. Plath
slaagt er bovendien in een nieuwe taal te vinden voor haar innerlijke
verscheurdheid tussen lichaam en geest. In haar werk poogt zij in
essentie het leven en lijden van het lichaam en de geest te vangen in
woorden. Daarbij verheft ze de taal, die Sexton oorspronkelijk slechts
inzette als middel, tot doel van de somatografie. Plath lijkt meer gecharmeerd van de mogelijkheid het lichaam in taal te representeren
dan van het representatieproces zelf. Sextons en Plaths lichamelijke
schrifturen bevinden zich dan ook aan beide einden van het spectrum
waar het representatie en taal betreft. Plath neigt ertoe de tekst als .>.
lichaam te beschouwen, een tekst die vertaald en ontcijferd client te u9.
worden. In zeker opzicht is zij daarmee een voorloper van de Franse 13 7
ecriture feminine. Sexton daarentegen geeft er duidelijk de voorkeur 9i.
aan het lichaam te interpreteren als een tekst die herschreven en ge- `0
,77,

herinterpreteerd dient te worden. Voor Plath is het schrijven van het
lichaam bovenal een definitie- en interpretatieprobleem; Sexton beschouwt het voor alles als een probleem van representatie dat verklaring behoeft.
ECRITURE FEMININE Somatografie is sinds haar ontstaan in de jaren zestig beInvloed door zowel het Amerikaanse als het
Franse feminisme. Maar waar de somatografie slaagt, daar faalt de
ecriture feminine of femme parler'. Terwijl Franse feministische
schrijfsters pretenderen een geheel nieuw discours te ontwikkelen,
streven Amerikaanse somatografes ernaar het lichaam van de vrouw
te herschrijven binnen de heersende taalvormen. Het feminisme aan
gene zijde van de grote plas wil een beeld geven van de vrouw als belichaamd subject en niet als object van mannelijk verlangen.
Zowel Franse als Amerikaanse feministes onderzoeken het objectzijn, het zwijgen van vrouwen door de eeuwen heen en de linguistische codes en categorieen. Ze kaarten het reduceren van het vrouwelijk lichaam tot fetisj aan, evenals de fragmentatie en vernedering van
dat lichaam. Daarbij verwerpen ze actief androgyne praktijken en andere vormen van maskerade. Franse feministes claimen echter dat
slechts door middel van de ecriture feminine, door een deconstructie
van het seksuele verschil dat het fallomorfisme van Freud en Lacan
als basis heeft, de geografie van de vrouwelijke vorm zichtbaar gemaakt kan worden, en dat daarmee het binaire denken dat de vrouw
reduceert tot object doorbroken kan worden.
Het belangrijkste onderscheid tussen beide stromingen ligt evenwel
besloten in de tekstopvattingen. Franse feministes beschouwen de
tekst als een lichaam en streven naar een (her)vereniging met de moeder, het lichaam en de tekst. Ze trekken de uiterste consequentie uit
Plaths lichamelijke taalfascinatie, maar dan in omgekeerde zin. Aldus
creeren Franse feministes een 'discourse of difference' die nauwelijks
ruimte laat voor de wereld van de geest. Amerikaanse somatografes
1 3 8 daarentegen bezien het lichaam als een tekst, als een entiteit die in
tekst kan worden gevat en in de bestaande taal kan worden gevangen,
en wel als een 'difference of discourse', een manier van schrijven die de

scheiding tussen lichaam en geest daadwerkelijk tracht te overwinnen. Viert Anne Sexton in haar immanente poezie het lichaam om
haar ik te bevrijden en bezingt Sylvia Plath de geest in haar lichamelijke gedichten om aan de beperkingen van dat lichaam te ontsnappen, wat deze twee somatografes bindt is de poging in hun gedichten
een ik te creeren dat zowel lichaam als geest omvat. Voor Sexton en
Plath fungeert de somatografie als een linguIstisch instrument van
emancipatie en bevrijding.

MEDEWERK[ST]ERS Karin Bos [1966] is beeldend kunstenaar. Ze studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten schilderen, tekenen en grafiek. Haar meest recente tentoonstelling was in het Cobramuseum in Amstelveen. Werk van Bos is aangekocht door het Stedelijk Museum Amsterdam, Akzo Art
Foundation en Museum De Pont in Tilburg. Nicoletta Fotinos studeerde Engels in Amsterdam en Cambridge.
Zij schreef haar doctoraalscriptie over Byron. Momenteel werkt zij als beleidsmedewerkster Kunst & Cultuur voor de gemeente Utrecht. Helene Gelens [1967] studeert filosofie en is adviseur van het Stimuleringsfonds. Hanneke de Klerck [1964] publiceerde een verhaal in het `m/v zoekt m/v'-nummer van Lust & Gratie
(1999). November 1999 verscheen haar debuutnovelle Een hemel van blauw fluweel (Bert Bakker). Ellen Kok
[1964] studeerde HBO theologie en werkt als pastoraal werker met dak- en thuislozen in Amsterdam. Christine
Otten [1961] werkte als journaliste voor Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Ze debuteerde in
1995 met Blauw metaal (Atlas) en in 1998 verscheen haar roman Lente van glas (Atlas). Binnenkort verschijnt Engel en andere muziekverhalen. Mariêlle Polman [1966] heeft Nederlands en filosofie gestudeerd.
Onlangs promoveerde zij op Anton van Duinkerken die literatuurcriticus was bij De Tijd. Ter gelegenheid
van de Anna Bijnsprijs 1999 verscheen een boekje van haar hand over Helene Nolthenius: Trouw aan de
muzen. Maria Pruis is auteur van De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk (Nijgh & Van Ditmar, 1999). Zij
schrijft over literatuur in De Groene Amsterdammer. Marjolein Rotsteeg [1960] heeft Nederlands en Engels
gestudeerd in Tilburg. Ze was redacteur bij Popfoto en Muziek Expres. Sinds 1988 werkt ze als freelance
journalist. In 1996 verscheen haar eerste boek, Cherchez la femme; Travestie als fenomeen. 'De erfenis' is
haar eerste literaire verhaal dat wordt gepubliceerd. Vanaf dit Hummer is zij redacteur van Lust & Gratie.
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Fleur Speet [1971] is neerlandica. Zij is eveneens vanaf dit Hummer redacteur van Lust & Gratie. M. Vanderzee
is werkzaam als vertaler en literatuuronderzoeker. Najaar 1999 verscheen bij uitgeverij In de Knipscheer
onder de titel Terugtocht zijn vertaling van een roman van Augusto Roa Bastos. Anna Veerkamp [1953]
studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en is docent schrijfvaardigheid aan de Hogeschool van
Utrecht. In Memoriam is haar eerste publicatie in een literair tijdschrift.
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WRAAK Voor

geen literatuur waarin elke emotie leeg-

stroomt in een bloedeloos, zich eindeloos uitstrekkend grijs realisme.
Waarin geen plaats is voor wraak, of haar tegengif: verzoening. Nee, voor
ons de lust van de wraak, de triomf van de gerechtigheid, de zoetheid van
de vergelding en de gratie van de verzoening. In dit nummer, onder gastredacteurschap van Marion Vredeling, proza van Josien Laurier,
Nicolette Smabers en Annet Planten; essays van Manon Uphoff, Heikelien
Verrijn Stuart, Antjie Krog, Marja Pruis en Hein Groen; en poezie van
Sonja Pos, Rozalie Hirs en Antjie Krog.
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M/V ZOEKT M/V is het vervolg op het vorig jaar verschenen `Schrijfsters

van nu'-nummer. Ook dit extra dikke nummer is gevuld met proza en
poezie van hedendaagse schrijfsters, nieuwe namen en debutanten.
Allen buigen zich over de vraag: wie zoekt nu feitelijk wie? Met: Pam
Emmerik, Maria Barnas, Annet Schaap, Marieke Groen, Lidy van
Marissing, Annelies Passchier, Chandra Doest, Pauline Slot, Sjuul
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DE DONAU vervoert van Noord- naar Zuid-Europa bijna drieduizend kilome-

ter geschiedenis. Geschiedenis die soms nog geschreven moet warden,
zoals in Kosovo. In dit nummer elf auteurs over hOn Donau: Jan Beranovd,
Marietta Boning, Ditha Brickwell, Snezana Bukal, Gyorgyi Dandoy, Marieluise Fleisser, Hank Geerts, Waltraud Haas, Mila Haugova, Nausicaa Marbe,
Maja Panajotova en Dana Podrackâ. Verder een essay van Truusje van de
Kamp over soorten poetica's en een portfolio van Ilse Kilic.
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RODDELEN: VOEDSEL VOOR
DE LETTEREN
- Go to a gossips' feast, and go with me:
After so long grief such festivity!
- With all my heart I'll gossip at this feast.
William Shakespeare, The Comedy of EiTOTS

Taal is ontstaan uit de behoefte van mensen om te roddelen. Althans, zo zou
je een van de theorieên over de oorsprong van de taal kunnen parafraseren.
Voor praktische en feitelijke boodschappen – waar de jachtvelden waren en
welke dieren daar vertoefden – kon de prehistorische mens net zo goed en
wellicht beter een rotstekening maken of zich bedienen van gebarentaal.
Ook vandaag de dag gaat nog altijd tweederde van de gesprekken over anderen, schrijft Robin Dunbar in zijn boek Vlooien, roddelen en de ontwikkeling
van taal. We vinden het belangrijker te praten over het wel en wee van anderen dan bijvoorbeeld over sport. Roddelen behoort tot het natuurlijke ritme van
het sociale !even. Daarom was een programma als

Big Brother zo'n succes.

Heel de natie speculeerde er lustig op los: wie doet wat met wie, en is dat goed
of slecht;

wie is populair en wie niet, en waarom. `Onze hooggeprezen spraak-

en taalvaardigheid,' schrijft Dunbar, lijkt hoofdzakelijk gebruikt te worden
voor het uitwisselen van informatie over sociale aangelegenheden; we lijken
bezeten van roddelen over elkaar.' Taal leent zich daar ook goed voor. In een
en dezelfde zin kunnen feit en fictie, waarheid en leugen tot een verhaal over
de ander aaneengesmeed worden. George Steiner concludeert hieruit: `Zo
bezit de taal zelf, en wordt zij bezeten door de dynamiek van het verzinsel.
Spreken, tot zichzelf of tot een ander, is in de meest naakte strenge zin van die
onpeilbare banaliteit, verzinnen: bestaan en wereld opnieuw verzinnen. Verwoorde waarheid is, ontologisch en logisch, "waar verzinsel".'
Ook de Russische literatuur- en taalwetenschapper Michail Bachtin gaat er
vanuit dat de taal een wezenlijk sociaal karakter heeft: de `verbale interactie is
de fundamentele werkelijkheid van de taal'. Taal wordt gebruikt in concrete
situaties waarin mensen met elkaar communiceren: g Een woord is een brug

geworpen tussen mij en de ander.' Dit dialogische principe van de taal ziet
Bachtin terug in de literatuur, en met name in de roman. Daar klinken in de
woorden de stemmen van anderen door. Die `vreemde' woorden, schrijft
Bachtin, manifesteren zich in vele gedaanten, waaronder

Klatsch:

Es wird eine Vielfalt von `Sprachen' und sprachlich-ideologischen Blickfeldern eingebracht: solche der Genres und Beru fe,[.. .], der Richtungen und des Alltagsleben (die Sprache
des Klatsches, des monddnen und des Lakaiengeschwdtzes)
usw. – freilich uberwiegend im Rahmen der schriftlichen
und mfindlich en Literatursprache.
Sommigen beschouwen roddelen zelfs als de oorsprong van de literatuur. In
Nederland was bijvoorbeeld de Indische schrijfster Beb Vuyk van mening dat
roddel van invloed is op het ontstaan van de wereldliteratuur. En de Israelische schrijver Amos Oz liet onlangs in De

Morgen weten: `Roddel is nu een-

maal voedsel voor de letteren. De literatuur kijkt altijd op de kletspraatjes
neer, maar vergeet dat ze er familie van is.'
Voor de Amerikaanse literatuurwetenschapster Patricia Meyer Spacks zijn
roddel en fictie eveneens nauw met elkaar verweven. In haar boek

Gossip

beschrijft ze hoe in sommige romans de plot is gestructureerd rond roddel. Zo

The Tenant of Wildfell Hall, evenals trouwens in de net
gepubliceerde De damessalon van de joods-Amerikaanse schrijfster Tova
is in Anne Brontës

Mirvis, het bindende en generende literaire element de verhalen die de rondo
doen over een mysterieuze vrouw die een gesloten gemeenschap is binnengetreden. Vaak wordt roddel ook gebruikt om personages to introduceren en
tot in details neer to zetten – wat ze aan hebben, hoe ze zich gedragen, wat ze
tegen de melkboer zeggen – denk maar aan de romans van Jane Austen,
Henry James en Louis Couperus.
Niet alleen op het niveau van de inhoud maar ook als narratieve techniek
heeft roddel de roman beInvloed.

'Much fiction operates in the spirit of inspi-

6 red gossip,' citeert Meyer Spacks de schrijfster Margaret Drabble. Roddel is
net als literatuur een manier om het leven in verhalen to gieten. Niet op een
gesloten autarkische wijze, maar op een open dialogische manier, waarin ook

de lezer wordt betrokken. Nadenken over de werking en de structuur van roddel leidt volgens Meyer Spacks dan ook tot het ontdekken van nieuwe wegen
om literatuur to benaderen.
In dit nummer van

Lust & Gratie

heeft de redactie zich de vraag gesteld wat

roddel doet in en met de literatuur. Martine Zuidweg laat in haar essay `Heb je
het al gehoord...' zien hoe 'gossip' zich heeft ontwikkeld van een woord dat
verwijst naar een bij de familie geliefd persoon – man Of vrouw – tot een geslachtsspecifiek woord dat een manier van praten betreft. De negatieve connotatie van het woord blijkt pas van na de Tweede Wereldoorlog.
Roddelen heeft ook banden met de orale verteltraditie, waarin de dialoogvorm
frequent voorkomt en de verteller onderdeel is van de plot waardoor werkelijkheid en fictie door elkaar heen lopen. Zo beschouwd gaat het volgens Bachtin
terug op het middeleeuwse kermisvermaak. Het

Antwerps liedboek van 1544

bijvoorbeeld bevat teksten 'over ridders en jonkvrouwen, over soldaten en paters, over losbollen en dames uit het rosse leven'. In het verhaal `Kermis' van
Rikki Holtmaat zijn hiervan nog sporen to vinden.
In haar studie wijst Meyer Spacks op het intieme en sociale karakter van gossip; het is een beargumenteerde uitwisseling van ervaring en informatie:

It takes place in private, at leisure, in a context of trust, usually among no more than two or three people. Its participants
use talk about others to reflect about themselves, to express
wonder and uncertainty and locate certainties, to enlarge
provides a resource for
their knowledge of one another.
the subordinated (anyone can talk; with trusted listener,
anyone can say anything), a crucial means self-expression,
crucialform solidarity.
Lilt •

of

a

of

Bijna alle auteurs in dit nummer van Lust

& Gratie refereren aan deze heilza-

me uitwerking van roddelen op de saamhorigheid van de deelnemers. Volgens Meyer Spacks geeft gossip om die reden vrouwen in een onderworpen
positie een zekere macht. Een aantal vrouwen in een moslim harem vertelt

dat zij ervaring en informatie uitwisselen, en de wereld van mannen kritisch
analyseren. Satire, ridiculisering en laatdunkend spreken over mannen en de

'Well what's the
gossip?' zegt Molly aan het begin van The Golden Notebook van Doris
idealen van de mannelijke wereld voeren de boventoon.'

Lessing, dat wordt beschouwd als een bijbel van Women's Liberation. Lisa de
Rooy belichaamt in haar verhaal `Mohammeds tomaat' een islamitische roddel die alleen al door de vorm – een woordenstroom zonder begin of eind –
destructief werkt ten opzichte van de heersende (grammaticale) orde. Maria
van Daalen omschrijft het in haar verhalende essay als volgt: 'Het roddelen
heeft steevast eenzelfde narratieve structuur, die van de eindeloze zin zonder
punt of komma, en of en toe naar adem happen...' Ook in de Nederlandse varianten van Annet Planten en Josien Laurier – hoe verschillend hun bijdragen
ook zijn – gaan vorm en inhoud samen. Jacqueline Lamme, bekend van haar
schilderijen van kroonprins Willem-Alexander, verzorgt het portfolio dat als
een koninklijke roddel door het nummer zingt. Hoe roddel de literaire structuur
van Virginia Woolfs meesterwerk

The Waves bepaalt, beschrijft Helene

Gelens. Y. Ne schreef een gedicht waarin roddelen aan het begin van het vertellen staat, het soort literatuur dat Amos Oz een 'romance' noemt:

Een woord maakt een hoek met
w at is en zijn schaduw ontwaakt
Tegenwoordig refereert roddelen niet zozeer aan warme interpersoonlijke relaties. In de dagelijkse conversatie is het eerder een codewoord voor leugens
en kwaadwilligheid; `een gevaarlijke business' schrijft Sjuul Deckwitz in dit
nummer. Gossip kan ook fatale gevolgen hebben, zoals in de recente roman
van Philip Roth,

The Human Stain. In Pakistan rechtvaardigt het roddelen

over een vrouw zelfs haar dood, dat wil zeggen: de moord op haar. In tof der
roddelzucht'

(Het hof der barmhartigheid) wijdt A.F.Th. van der Heijden een

heel hoofdstuk aan het mechanisme van de roddel en zijn relatie tot het yolksgericht: de roddelaars `voeren een rituele dans op om zich van het kwade ge-

8 nius van de besprokene to ontdoen. [. ..] Een reiningingsritueel.' Die vernietigende kracht van roddel blijkt ook uit de Indische letterkunde, zoals Kester
Freriks en Fleur Speet in hun essays laten zien. In de kleine, afgesloten sa-

menleving van de Indische Nederlanders die zich verveelden, woekerde de
roddel en bereikte hij dramatische hoogtepunten in bijvoorbeeld de brieven
van Maria Dermoilt en de romans van Madelon Szbkely-Lulofs en Carry van
Bruggen.
De vertelwijze van roddel – de binding, de interesse in details, de speculatieve
sfeer – vertoont niet alleen overeenkomsten met de roman, maar is ook een

'We humanize
what is going on in the world and in ourselves only by speaking of it, and in
the course of speaking of itwe learn to be human.' Marianne van den Boomen
middel tot kennisverwerving. Hannah Arendt schreef ooit:

belicht in dit nummer de nieuwste vorm van roddel: die op het net, en gaat in
op de ethische gevolgen hiervan. Roddelen is analyseren in termen van goed
en kwaad, het is moraal maken en het is leerzaam. Bovendien geeft internet,
net als sommige literatuur, een nieuwe dimensie aan roddelen: het verschil
tussen roddelaar en beroddelde wordt er opgeheven.
Ten slotte heeft Piet Gerbrandy het over Sappho, de meest beroddelde dichteres aller tijden, en vertrouwt Christine D'haen in het gedicht 'Er werd verhaald' verschillende versies van Helena van Troje aan het papier toe:

Maar misschien in een zwarte zee zingt haar stem
op een wit eiland gedichten V001" hem.

Truusje van de Kamp

Martine Zuidweg

HEB JE HET AL GEHOORD...

Doorlopend staan we op elkaars
agenda. Toch stuiten gesprekken over niet-aanwezige personen in de
westerse cultuur op minachting. Dat komt omdat ze vaak worden gelijkgesteld aan kwaadsprekerij. Dat er ook positieve informatie kan
worden uitgewisseld, wordt gewoonlijk over het hoofd gezien.
Opmerkelijk is dat de Nederlandse taal niet beschikt over een woord
dat het verschijnsel `gesprekken-over-anderen' benoemt en tegelijkertijd een bepaalde mate van neutraliteit (of positiviteit) uitstraalt.
Indien er sprake is van zulke gesprekken wordt het woord `roddelen'
gebruikt. Aan roddelen wordt ook wel een dimensie van onbenulligheid toegekend, maar de betekenis die het woordenboek vermeldt,
namelijk `kwaadsprekerij', overheerst in het dagelijks spraakgebruik.
Het Engelse woord gossip heeft een bredere betekenis. Bij gossip kan
er ook sprake zijn van positieve informatie over derden. De deelnemers kunnen de niet-aanwezige ander zelfs hemelhoog prijzen. Maar
als bier het woordenboek ter zijde wordt gelegd, blijken de betekenissen `kwaadsprekerij' en `laster' opnieuw oververtegenwoordigd. In
het dagelijks taalgebruik, maar ook in wetenschappelijke en filosofische teksten en in bellettrie, associeert men gossip regelmatig met de
verspreiding van ongunstige of kwaadaardige informatie over derden.
De associatie met kwaadaardigheid stelt het gesprek-over-anderen al
eeuwenlang in een kwaad daglicht. Zo beschrijft Aristoteles in Ethika
Nikomacheia een mens die wordt voorgesteld als de personificatie van
`het goede'. Deze lovenswaardige persoon staat ver verwijderd van
het kwaad, hetgeen voor Aristoteles betekent dat hij geen 'gossip' kan
zijn, want dat is in strijd met het goede:
Nor is he a gossip; for he will speak neither about himself nor
about another, since he cares not to be praised 170110T others to
be blamed[...]; and for the same reason he is not an evil-speaker, even about his enemies, except f-om haughtiness.

De Amerikaanse literatuurwetenschapster Patricia Meyer Spacks
schrijft in haar boek Gossip dat de intense, moralistische aanvallen op
roddelen van de vijftiende tot de zeventiende eeuw te maken hadden
met de streng-religieuze maatschappelijke situatie. Het moralistische commentaar steunde destijds op de bijbel die waarschuwde voor
het gevaar van deze gesprekken. Analoog aan de verdoeming van seksuele lusten lagen de angst voor en de weerstand tegen roddelen voor
een groot gedeelte in de oncontroleerbaarheid ervan: het zou eenvoudig uit de hand kunnen lopen en niet te overziene gevolgen kunnen hebben. Meyer Spacks:
Gossip, like sexual intercourse, belongs to a hidden life. Sex
and gossip alike comprise modes of intimate communication;
both epitomize the unpredictable and uncontrollable.
Losbandige lusten en losbandige tongen, zo waarschuwden moralisten, veroorzaken moeilijkheden. Nieuwsgierigheid, een van de bronnen van dergelijk moreel verwerpelijk gedrag, diende meteen de kop
te worden ingedrukt.
In de achttiende eeuw veranderde de status van roddelen. Niet langer
zag men het in eerste instantie als een zonde, maar veeleer als een vergrijp tegen de goede manieren. De terminologie veranderde, de afkeuring niet. In de roman Daniel Deronda van de Victoriaanse schrijfster George Eliot verschijnt gossip als een ongepastheid, een
indicatie voor slechte manieren:
Gossip is a sort of smoke that comes from the dirty tobaccopipes of those who diffitse; it proves nothing but the bad taste
of the smoker.
Dat gossip zich bij uitstek leent voor een veroordeling op morele
12 gronden, komt doordat de deelnemers commentaar leveren op een
afwezige. Maar al te vaak wordt ervan uitgegaan dat de fysieke afwezigheid van het onderwerp van gesprek wordt aangegrepen om on-

gunstige informatie over deze persoon te verspreiden. 'Not what we
hear but what we don't hear fills us with alarm,' schrijft Meyer Spacks.
Ongunstige informatie is ook daadwerkelijk bedreigend voor de persoon in kwestie. De middeleeuwse metaforische vergelijkingen met
moord tonen aan dat men ongunstig commentaar op derden destijds
vreesde als een dodelijk wapen: roddelaars zijn moordenaars. Meyer
Spacks vergelijkt het met het nemen van een foto: 'Like the notion that
taking a photograph ofsomeone endangers his spirit, the view that saying something bad has the force of doing something bad [...].' Een zestiendeeeuwse dichter vindt een negatiefcommentaar op afwezigen zelfs een
nog groter gevaar dan een dodelijk wapen: 'Backbiters do kill, more men
with a word,/ Then soldiers in field, destroyes with their sword.' Een Nederlandstalige variant luidt: Ten steek met de tong is erger dan een
steek met de lans.'
Ookvandaag de dag overheerst nog het beeld van gossip als een effectief maar onbeheersbaar middel om iemand schade te berokkenen –
wat een verklaring biedt voor het vuur en de eenzijdigheid waarmee
gossip ook nu nog met morele verwijten wordt overstelpt. Niettemin
heeft onderzoek uitgewezen dat het beeld van gossip als louter
kwaadsprekerij (of negatiever: als laster) niet zozeer berust op feiten,
als wel gedeeltelijk het resultaat is van vermoedens, van inbeelding.
Wellicht dat een bepaalde mate van wantrouwen tussen mensen underling merle verantwoordelijk is voor de veelvuldig gemaakte associatie met kwaadsprekerij. Vw vriend heeft een vriend en de vriend
van uw vriend heeft weer een vriend, weet daarom te zwijgen,' waarschuwt de talmoed voor de gevaren van gossip.
HEKSEN Pas in het begin van de negentiende eeuw werd het woord 'gossip' verbonden aan een bepaalde manier van praten. Oorspronkelijk had het betrekking op een persoon.
,,,<'Een gossip (samenvoeging van het Oud-Engelse `god-sib', letterlijk 2
vertaald: God verbonden) was een voor de familie dierbaar persoon: 13
peetouder van een van de kinderen en steun en toeverlaat van de famit2
lie. Tegen de zestiende eeuw refereerde het woord 'gossip' aan relaties a
)*(7,6
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tussen individuen. Ms het ging om een relatie tussen mannen had het
een positieve lading: een kroegmakker, een woord dat verwees naar
een sfeer van warmte en kameraadschap.
Ongunstige connotaties kreeg gossip pas vanaf het moment dat het
werd gekoppeld aan relaties tussen vrouwen. In 'How the "gossip" became a woman' (Journal of Communication, 27) ziet A.R. Rysman de eerste tekenen hiervan bij verwijzingen naar vrouwen die waren betrokken bij bevallingen. Met name in kleine gemeenschappen was een
bevalling het moment waarop vrouwen samenkwamen. Mannen werden niet toegelaten. De situatie was voor hen oncontroleerbaar en
daarom in zekere zin bedreigend. Hoewel Rysman zich baseert op de
Engelse cultuur, bestond in Nederland een gelijksoortige weerstand
tegen vrouwen die intiem omgingen met andere vrouwen, zoals
vroedvrouwen en minnen. S. Schama schrijft in Overvloed en onbehagen, de Nederlandse cultuur in de Gouden eeuw:

Vroedvrouwen en minnen figureren als bewakers van vrouwelijke geheimen en als handlangsters in het misbruik
daarvan. Ze waren automatisch verdacht door bun intieme
kennis van een wereld waarvan de man weliswaar niet
geheel uitgesloten was, maar toch op een zekere afstand werd
gehouden [...].
Rysman geeft aan dat intieme relaties tussen vrouwen die buiten
mannen om tot stand kwamen, vatbaar waren voor een negatief etiket. Zo werden vroedvrouwen vaak gekenschetst als de belangrijkste
handlangsters bij complotten jegens vaders en echtgenoten.
Het gevaar van negatieve beInvloeding via `vrouwencircuits' werd al
vroeg onderkend en resulteerde in het Nederland van de vijftiende,
zestiende en zeventiende eeuw zelfs in stelselmatige heksenvervolgingen. Volgens laat-middeleeuwse denkpatronen zou de duivel zich
14 bij uitstek richten tot de vrouw omdat deze de grootste macht heeft
over voortplanting en nageslacht. Een van de hoofdtaken van de heks
was het aan de duivel offeren van zoveel mogelijk, liefst ongedoopte,

kinderen. Een tack die zij in de gedaante van vroedvrouw eenvoudig
kon volbrengen. Ook zou de heks de duivel van dienst zijn bij het verleiden van andere vrouwen om tot het verbond toe te treden. Zo kon
een vertrouwelijk onderhoud tussen vrouwen op zichzelf al het wantrouwen van omstanders wekken. Illustratief voor een dergelijke
denkwijze is het oude spreekwoord: Waar de duivel een boodschap
heeft, daar stuurt hij een oud wijf heen.'
De obsessieve angst voor vrouwelijke solidariteit en 'de gevaarlijke
macht van vrouwen' viel samen met een excessieve verering van Sint
Anna. Het stereotype van de heks had zijn tegenbeeld uitgelokt. De
heilige Anna symboliseerde de toegewijde moeder, de gehoorzame
echtgenote en de ingetogen huisvrouw, die zich niet inliet met de
kletspraat van andere vrouwen. Zij diende andere vrouwen ten voorbeeld: `Nooit zag men haar op straat of bij buren overbodige gesprekken voeren'; `zij roddelt niet, vermijdt slecht gezelschap.'
AANTASTING PATRIARCHAAT Vanaf de negentiende eeuw verwijst het woord 'gossip' niet meer naar onderlinge relaties tussen
personen, maar naar een specifieke gesprekssoort. De mannelijke
variant draagt dan nog een positieve lading. Het refereert aan een
praatje met de makkers in de kroeg. In de twintigste eeuw verwijst het
woord voor het eerst naar kwaadsprekerij. Vanaf dat moment wordt
gossip nauwelijks nog gebruikt om praatgedrag tussen mannen te benoemen. Veeleer zou het iets typisch vrouwelijks zijn. Het beeld van
hechte relaties en urenlange gesprekken tussen vrouwen waarvan
mannen zijn uitgesloten laat veel over aan de mannelijke fantasie. In
hun boek Gossip: The Inside Scoop schrijven J. Levin en A. Arluke: 'Specifically, men _feared that at least a certain amount of female companionship
involved talk about their husbands' shortcomings and problems.'

De angst voor vrouwelijke solidariteit is volgens Rysman karakteristiek voor het patriarchaat in de negentiende en twintigste eeuw: ze
wordt als bedreigend ervaren voor de gevestigde orde. De vrees voor
aantasting van het patriarchale systeem veronderstelt een bepaalde

mate van weerstand tegen vertrouwelijke gsprekken tussen vrouwen.
Een onderhoud tussen vrouwen is daarom gevoelig voor negatieve
stereotypering. Tegelijkertijd, zegt Rysman, is het ophangen van een
veroordelend etiket aan gesprekken tussen vrouwen een methode om
solidariteit onder vrouwen te beheersen. Het etiket 'gossip' is een effectieve manier om te laten blijken dat in vertrouwelijke gesprekken
tussen vrouwen de kiem voor moreel verwerpelijk handelen aanwezig is en dat derhalve vrouwen op dit punt voorzichtigheid is geboden. Rysman concludeert: The major sin of "gossip" is to develop social
ties outside the institutions of male dominance.'
Dit impliceert dat het `negatieve' roddelen niet zozeer in verband
moet worden gebracht met concrete vrouwenlevens, als wel een imaginair product is, een beeld dat is uitgebuit om het patriarchale systeem veilig te stellen. 'Even now,' schrijft Meyer Spack, 'women remain sensitive to the stereotype of female gossip, and man casually invoke
that stereotype, even when they know better, as they might refer to the notion
that women are bad drivers.'
JIDDISCH Het woord `roddelen' is pas sinds
de jaren twintig van de vorige eeuw gangbaar in woordenboeken van
de Nederlandse taal. De toenmalige betekenis wijkt echter of van de
huidige. In die tijd is het een klanknabootsend werkwoord: 1. Al
schuddend, schokkend, hobbelend een dof geluid geven: `aan hear
roddelen ken ik mijne kar'; 2. Een rommelend geluid maken: `mijn
buik roddelt.'
Voor kwaadsprekerij gebruikt men het woord `laster', dat volgens
een Nederlands woordenboek uit 1 9 16 in een extreme vorm kan
worden vastgesteld bij vrouwen: `Haer lasterlust en heeft geen maet,
van alles spreeckt haer tonge quaedt', 'Dirk zegt... dat hy genoodzaekt zal zyn eene andere huur te zoeken, ten zy Mevrouw zich van
Francyn wilde ontslaen, dat hy by zulk eene vuile lasterbek niet lee16 yen kon.' Vrouwen kunnen het slachtoffer worden van een boosaardige geest die hen tot laster aanzet: `Strooit de Vader der logenen zyn
vermuft oudbakken lasterzaad in het hard van een zwak meisjen...',

`Zy had vaders zaet ontfangen in haer' vervloeckten schoot, met zulck
een "lastersmaet".'
Tegenwoordig is het woord `roddelen' zo ingeburgerd in het dagelijkse taalgebruik dat het feitelijke tijdstip van intrede in de Nederlandse taal menigeen met verbazing zal vervullen. In de Nederlandse
woordenboeken komt roddelen – in de betekenis van kwaadsprekerij
– pas in de jaren veertig voor.
Over de herkomst van het woord heerst onzekerheid. In een Nederlands etymologisch woordenboek wordt de mogelijkheid geopperd
dat roddelen is terug te voeren tot het Gotische crodjan' (spreken).
Andere etymologisch woordenboeken suggereren – juist omdat het
gaat om een relatiefjong woord – dat het een klankwoord is. Maar dit
gaat slechts op voor de betekenissen die roddelen in de jaren twintig
bezat.
Dat het niet zo voor de hand ligt om roddelen in de betekenis van
kwaadspreken te herleiden tot een klankwoord, toont de geschiedenis van het woord. Hoewel roddelen pas sinds de jaren twintig in de
Nederlandse woordenboeken voorkomt, staat het al eerder vermeld
in geschriften over de joodse volkstaal in Nederland. Opvallend is dat
de betekenis die in het (West-) Jiddisch aan roddelen wordt gegeven,
overeenkomt met de huidige betekenis. Al in 18 99 kan het woord
worden aangetroffen waarbij het 'in de volkstaal der Nederlandsche
Joden' verwijst naar `kwaadspreken, babbelen, iemand over den hekel
halen'. De taalgids Het Joodsch in Nederland van J. Polak en J. Voorzanger uit 1 9 1 5 vermeldt roddelen onder de paragraaf `niet-Hebreeuwse
elementen in de volkstaal der Nederlandsche Israelieten' en omschrijft het als: `kwaad spreken van den evenmensch; kom morgen bij
mij op 'n kopje thee, dan zullen we een beetje (roddelen).'
Het (West-) Jiddisch ontstond in de vroege Middeleeuwen op de
grondslag van het Middel-Hoogduits en werd door de Duitse joden,
die zich na I 600 in Nederland vestigden, meegenomen als hun eigen
taal. Het bleef (naast het Hebreeuws) de schrijftaal en voor onderling

contact ook de spreektaal. Later verdween het, maar in talrijke woorden en gezegden handhaafde het zich. Een aanzienlijk aantal woorden is opgenomen in het Nederlands vocabulaire. Zo ook het woord
`roddelen', dat met exact dezelfde betekenis uit het Jiddisch is overgenomen en geleidelijk een vaste plaats kreeg in de Nederlandse taal.
Omdat de wortels van het Jiddisch liggen in het Middel-Hoogduits
ligt het voor de hand daar naar de herkomst van roddelen te zoeken.
Het Mittelhochdeutsches HandwOrterbuch uit 1876 bevat het zelfstandig
naamwoord `rodeler' met als verklaring: 'der murmelt.' Murmelen op
zijn beurt betekent het rondstrooien van geniepige praatjes door
kwaadwilligen. Ook Grimm's Deutsches WOrterbuch uit 1893 maakt
duidelijk dat `rodeln' niet als een onschuldige activiteit werd ervaren.
De persoon die eraan deelneemt – 'ein rodler' – is, naast iemand die
zijn tijd verdoet met kletsen, een leugenaar en een bedrieger: `der
einem mensch en gute glatte wortfur redet and ihne hernach aufden fleischbank gibt.' Rodeln is niet alleen lomp, onfatsoenlijk of zelfs gemeen,
het is ook gevaarlijk: 'so haben sie von dem gemeinen mann, der jetzt mit
viel ungeschickten reden zu rodeln anhebt, nicht went* g fahr zu gewarten.'
Rodeln blijkt via `rudeln' uiteindelijk niet afgeleid te zijn van het
Gotische `rodjan' (spreken) maar van het Gotische runa, dat nog verschoond is van negatieve betekenissen. Runa verwijst niet alleen naar
een vertrouwelijk gesprek of een geheime bespreking, maar ook naar
een intieme vriendin. Vriendschap, intimiteit en vertrouwen zijn
zaken die men ook vandaag de dag nog met roddelen associeert.
Maar meestal voeren hierbij elementen als kwaadaardigheid en leugenachtigheid de boventoon.
PRIETPRAAT Naast de opvatting van roddelen
als kwaadsprekerij bestaat er nog een ander stereotiep beeld dat culturele minachting ontlokt. Gesprekken-over-anderen zouden een
dimensie van zinloosheid en onbeduidendheid bevatten, loze kletsI 8 praat of prietpraat zijn. Dit heeft te maken met de westerse visie op
`volwaardige' communicatie, zoals die al sinds de Griekse Oudheid
wordt gepropageerd. Dit dominante denken kenmerkt zich door

dualisme, een denken in eenduidige tegenstellingen: abstract-concreet, waarheid-schijn, ratio-emotie, subject-object, man-vrouw,
publiek-prive. Enerzijds bestaan de polen uitsluitend bij de gratie van
elkaar. Anderzijds is er sprake van een hierarchische verhouding tussen beide. Zo wordt het abstracte, de waarheid, de ratio, het subject,
de man, het publieke gewaardeerd boven de respectievelijke tegenpolen. Het ene element staat centraal en is de maatstaf waarnaar het
andere element zich moet plooien. Vanuit deze culturele bevoorrechting van het abstracte, de waarheid, de ratio, het subject, de man, het
publieke kan een lijn worden getrokken naar een cultureel bepaald
waardeoordeel over communicatie.
Voor Plato (4 27- 34 7 v. Chr.), die wordt beschouwd als de grondlegger van de westerse filosofie, zijn de `eeuwige Ideeen' de enige en
eigenlijke werkelijkheid. In de eeuwige Ideeen is de maat van ons
denken en handelen gegeven. Het geeigende middel tot kennis van
de Ideeen is de dialectiek. 'De dialectiek [...] is de kunst om in een
gemeenschappelijk zoeken, in het gesprek, tot de algemene waarheid
door te dringen.' Wil men `wijs' handelen dan moet men opklimmen
naar het `redenerend denken en spreken'. De Griekse Oudheid kende een hoge waardering voor gesprekken, dialogen en discussies, gericht op het formuleren van abstracties als een `eeuwige waarheid'.
Men vond het vanzelfsprekend dat zulke algemene problemen en de
oplossing daarvan binnen het gesprek een hogere rang innamen dan
de praktische vragen waarmee een ieder in zijn of Naar leven te maken
krijgt. De onmiddellijke waarneming, de subjectieve gewaarwording
en de subjectieve mening werden naar de achtergrond verdrongen.
Door abstrahering geven we iets een boventijdelijk en universeel
karakter. Met deze methode heeft roddel weinig overeenkomsten.
Volgens Meyer Spacks is het juist: 'a minute awareness of human
ci
behavoir in all its bearings, knowledge that develops discrimination and f2
the capacity to value difference.' Voor deelnemers aan gossip telt de mi- 19
nuut, de onmiddellijke waarneming. Zij zijn betrokken op het mo- ''.
ment. Tevens doet de gesprekssoort een beroep op een interesse in occ<
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specifieke details. Het bouwt voort op fragmenten van het persoonlijk leven van anderen. Meyer Spacks: 'People and their concerns matter
to gossipers [...], but the special way in which they matter evolves from belief
in small particulars. Gossip defends this belief always.' Deze gespitstheid
op intieme details, op het bijzondere, individuele of concrete en de
obsessieve zorg voor het ogenblik, vervreemdt gossip van het dominante vertoog over waarheid en zingeving.
Een ander aspect dat buiten de westerse voorstelling van `volwaardig'
denken en spreken valt en aan gossip wordt toegeschreven, is het gevoel. Volgens Meyer Spacks biedt gossip bij uitstek de gelegenheid
om emotioneel te worden: 'Gossip often presents itself as license, sinister
excess, a frightening unleashing of impulse in language, that tumultuous
outpouring which [...] has long been associated with women.'
Zo'n woordenstroom legt de moralist uit als zwakheid en gebrek aan
beheersing. Maar binnen een intieme relatie van mond tot oor is het
vaak ongepast om tegenover de gesprekspartner de eigen autoriteit te
beklemtonen. 'Gossip proceeds by a rhetoric ofinquiry rather than ofautority,' schrijft Meyer Spacks: `Fleb je het al gehoord...?"Vind je ook
niet dat...?"Geloofjij dat...?'
DAMESSALONS Het persoonlijke, bijzondere, concrete en gevoelsmatige waarmee gossip gewoonlijk wordt geassocieerd brengt men traditioneel in verband met vrouwen. Meyer
Spacks meldt dan ook: 'Many notions about gossip fit all to neatly with
standard derogatory assumptions about females.'
In zijn verhandeling over de filosoof Jean Jacques Rousseau verwoordt de journalist en schrijver J. H. Huizinga de kritiek van Rousseau op de Parijse salons van de achtiende eeuw, een omgeving waar
vooral vrouwen en vrouwelijke waarden de toon bepaalden. Opvallend is zijn eigen visie op de salons `waar, niet voor niets, altijd het
20 zwakke geslacht de scepter zwaaide'. Huizinga stemt volledig in met
de kritiek van Rousseau die meende dat de omgangsvormen in de salons `mensen ertoe brachten kwaad te spreken van afwezige vrien-

den'. Net als Rousseau verafschuwt hij 'de dwaze onoprechtheid, die
zo welig tiert in de beau monde, de aanstellerij [. ..] waar vele societydames ook heden ten dage nog een handje van hebben'.
Frivoliteit, indiscretie, vulgariteit, overdrijving en misleiding zijn de
elementen die Huizinga toeschrijft aan de gesprekken die werden gevoerd in de Franse salons. Dezelfde elementen zijn terug te vinden
onder de paraplu 'gossip'. Net als gossip-deelnemers zouden vrouwen zich bezighouden met niet-essentiele zaken; gesprekken tussen
vrouwen zouden als vanzelf een dimensie van zinloosheid bevatten.
Het toekennen van een grote meerwaarde aan het mannelijke gebeuren degradeert de inbreng vanuit een `vrouwengroep' tot gekakel, geklets. Illustratief in dit verband is de stelling van de Duitse filosoof
Otto Weininger in zijn Geslecht and Charakter (1903): Den Frauen ist
zwar die Gabe der Sprache, aber nicht so die der Rede verliehen, eine Frau
konversiert (kokkettiert) oder schnattert, aber sie redet nicht.'V oor dergelijke opmerkingen over vrouwen of `vrouwengesprekken' is het
overigens met nodig zover in de tijd terug te gaan. De volgende uitspraken komen uit Vriendschap in beweging (1988) van de sociologe
Iteke Weeda:
Ile vind vrouwengesprekken vreselijk. Eiger me dood
aan die onbenullige praatjes. Ze hebben nooit een onderwerp;
't gaat op den dour altijd over anderen. Mannen zeuren
nooit, zitten nooit te vervelen. Het gaat over iets: politiek,
sport. Ile mag er graagnaar luisteren.
MAN: Als ik vrouwen hoor praten dan denk ik, o... Over niets
hebben ze het; heel serieus over oninteressante dingen zitten
doers. Of de buurvrouw wel de sleutel in het sleutelgat heeft
gestoken. Ik vind dat manners veel zakelijker zijn, veel
rechtlijniger. En praktischer qua denkvermogen.
VROUW:
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Opinies over vrouwengesprekken getuigen niet zelden van dezelfde 21
morele bezorgheid als die over gossip. Het heeft verscheidene femi- ''
nistes ertoe gebracht vrouwen aan te zetten tot het overnemen van 64
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heersende waarden en normen ten aanzien van communicatie. Zo
pleitte de zeventiende-eeuwse feministe Mary Astell – geinspireerd
door het cartesiaanse uitgangspunt van de rede welke inherent is aan
ieder mens – voor een versneld inhalen van de intellectuele en morele achterstand waarmee de patriarchate maatschappij vrouwen had
opgezadeld. In haar voorstel tot stichting van een verblijf waar vrouwen kunnen worden opgevoed tot `eerbiedwaardige' vrouwen, stelt
Astell:
You are therefore Ladies, invited into a place, where you
shall suffer no other confinement, but to be kept out of the
road of sin [...]. You will only quit the Chat of insignificant
people for an ingenious Conversation; the froth offlashy Wit
for real Wisdom; idle tales for instructive discourses.
Ook Simone de Beauvoir besteedt in La deuxiême sexe aandacht aan
de op te heffen `gebreken' van vrouwen. Dat de vrouw geen gevoel
zou hebben voor het universele is, volgens Beauvoir, een gevolg van
haar onderdrukte situatie. Dit maakt het morele oordeel dat zij velt
niet minder scherp: `Daarom gelooft ze ook gemakkelijker de kletspraatjes van de buurvrouw dan een wetenschappelijke uiteenzetting.'
De waarde die vrouwen zouden hechten aan een gesprek in salon of
winkel is in de ogen van Beauvoir eveneens een ernstige tekortkoming.
Zowel Astell als Beauvoir menen dat vrouwen zich te veel laten leiden
door gesprekken zonder essentiele betekenis. Zij trachten vrouwen
over te halen tot praktisering van `volwaardige' communicatie, wat
inhoudt dat vrouwen zich niet langer moeten laten verleiden tot een
onzinnige activiteit als gossip.
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KLETSPRAAT Ook Heidegger en Kierkegaard
bevestigen volgens Meyer Spacks in hun uiteenzettingen over `kletspraat' de westerse minachting waaraan gesprekken-over-anderen
onderhevig zijn. Beide filosofen vinden gesprekken gevoed door de

interesse in personen, met name in details van hun Leven, niet van betekenis. Hoewel Heidegger noch Kierkegaard de gesprekssoort nadrukkelijk aan vrouwen relateert, impliceert hun beschrijving wel degelijk een verband met waarden die traditioneel aan vrouwen worden
toegeschreven. Beiden beschouwen gossip niet als een zelfstandige
gesprekssoort, maar als kletspraat: Kierkegaard spreekt van `schwatzen' en Heidegger van Was Gerede' .
Volgens Heidegger is `kletspraat' bodemloos. De innerlijke waarheid
van het individu komt niet tot haar recht. Het is nooit duidelijk of
hetgeen gezegd wordt zijn wortels heeft in het individu zelf of slechts
wordt naverteld.
Heideggers simplificatie van kletspraat tot een mechanisch doorschuiven van informatie van persoon A naar persoon B veronachtzaamt een aanzienlijk aantal aspecten van de gesprekssoort. Zo gaat
hij voorbij aan het gegeven dat er zelden sprake is van een mechanische herhaling van woorden, eerder gaat roddelen gepaard met een
herinterpetratie. Ook erkent hij niet dat gossip een uitwisseling kan
zijn van informatie gebaseerd op eigen observatie. Bij Meyer Spacks
ontlokt het de volgende kritiek:
Heidegger's account never aknowledges the possibility of
genuine dialogue, of meaning emerging gradually and
cooperatively, or of meaning not articulated yet mutually
understood.
In Heideggers pleidooi voor het spreken als medium waarin het Zijn
kan worden blootgelegd, wordt het zwijgen – als de bezinning op de
eigen existentie – geponeerd als voorwaarde voor een 'cleugdelijk'
gesprek. De kletspraat daarentegen zou een overvloedige woordenstroom oproepen. Ms teken van een gebrek aan zelfcontrole moet het .,
to allen tijde worden vermeden. Meyer Spacks becommentarieert: ...u)u'
The idea of loose talk, like that of loose living embodies both temptation and 2 3
danger.' Aileen een conversatie gebaseerd op zorgvuldig doordachte ii,
ti
beredeneringen levers volgens Heidegger relevante kennis op over Sc
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zowel de eigen existentie als de omgeving. Het gedetailleerd en fragmentarisch bespreken van levens van concrete personen – waarbij de
ratio minder op de voorgrond lijkt te staan – beschouwt Heidegger
als een onbezonnenheid, als een vlucht in oppervlakkigheid.
Heideggers interpretatie is nauw verwant aan die van Kierkegaard.
Ook Kierkegaard is van mening dat de individuele mens zichzelf
steeds dient terug te werpen op zijn meest innerlijke kern, om in een
proces van voortdurende zelfreflectie tot een wezenlijk kennen te
komen. Net als bij Heidegger leidt dit welhaast vanzelf tot een veroordeling van het kletsen. Kierkegaard eist van het individu dat de
blik voortdurend is gefixeerd op het eigen innerlijk. Het zwijgen
geeft het individu daartoe bij uitstek de gelegenheid en is daardoor –
als bezinning op ideeen over het eigen bestaan – de voorwaarde voor
echte conversatie. Tegenover het zwijgende individu plaatst Kierkegaard het individu dat is betrokken bij kletspraat. Een daadwerkelijke
bezinning alvorens te spreken is in dat geval afwezig. Veeleer spelen
eerste indrukken en associaties een rol, is de concrete inhoud van
weinig belang en is er sprake van een `onbeduidende herhaling van
persoonsnamen'. Daarom is Iletspraat' – met name de naarbuiten
gerichte interesse in persoonlijke details van andermans leven – onzinnig, niet - essentieel. 'Das man im Schwei gen nach innen gekehrt sei,
ist die Bedingung fur die gebildete Rede im Umgang, das entstellende Kehren der Innerlichkeit nach aussen ist Schwatzerei, ist Mangel an Bildung.'
Patricia Meyer Spacks is een van
de eersten die radicaal tegen dit soort gangbare denkbeelden aanschopt. Haar boek Gossip biedt talrijke mogelijkheden om aan het stereotiepe beeld van gossip te ontsnappen. Meyer Spacks maakt duidelijk dat de aandacht voor persoonlijke details in gossip niet zelden een
broedplaats is voor grote literatuur en gedenkwaardige conversaties.
Een persoonlijke ervaring was voor Meyer Spacks aanleiding om
over gossip te gaan schrijven. Samen met een vrouwelijke collega
maakte zij elke ochtend tijd vrij om te praten over intieme details uit
RODDEL EN
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hun eigen leven en dat van anderen. Die gewoonte lokte een onverwachte reactie uit:
Sometimes a male colleague would come in, his expression
conveying – or so we fancied – contempt at our verbal trivialities as our talk moved from details of our own lives to
speculation about others, or from discussion of novels to contemplation offriends' love affairs.
Deze houding van mannelijke collega's, maar ook van echtgenoten,
verwardden Meyer Spacks en haar collega. Ze voelden het als een
veroordeling van een essentieel onderdeel van hun leven. Meyer
Spacks vervolgt:
My mission began to define itself as a rescue operation: to
restore positive meaning to a word that had once held it, and
to celebrate a set of values and asssumption particularly
associated with women, as well as with gossip.
Meyer Spacks geeft gossip een plaats binnen de literatuurwetenschap
en wel als mogelijk interpretatiekader voor met name fictie. Voor
haar staat vast dat gossip en literatuur niet alleen vaak hand in hand
gaan, maar dat de eerste zelfs regelmatig voorop loopt, gezien het
grote aantal romans dat gossip als thema heeft. Ook de narratieve
structuur wordt vaak bewust aan gossip ontleend. Door de historie
van gossip to belichten vanuit de literatuurgeschiedenis legt Meyer
Spacks het maatschappelijke en individuele belang van deze orale traditie bloot.
Het valt Meyer Spacks op dat gossip, net als fictie, een eigen wereld
71
construeert: via een bepaalde narratieve techniek, via interpretatie en 2
oordeel wordt zicht geboden op intieme details van het leven van de 2 5
personages. Zowel in de realistische roman als in gossip gaat de aandacht uit naar fragmenten van andermans persoonlijk leven:

Novelistic narrators often arouse in readers the kind of interest in personal detail that gossip generates.
De constatering dat de onderwerpen van gossip en die van de roman
elkaar overlappen roept bij Meyer Spacks de vraag op waarom alleen
gossip bloot staat aan morele aanvallen. Zij ontdekt dat de zich ontwikkelende roman in de achttiende, en zelfs nog in de negentiende
eeuw, eenzelfde toon van ongenoegen ontlokte. Aardig in dit verband is een passage uit Kierkegaards Eine literarische Anzeige. Hij geeft
hierin het morele klimaat aan waarin de roman zich beyond, bovendien relateert hij gesprekken-over-anderen expliciet aan het genre:
In der Novelle wird man vortreffliche Beispiele fir ein
Schwatzen dieser Art finders; es sind bedeutungslose Trivialiteiten, aber sie beziehen sich stets aufbestimmte namentlich
genannte Personen, deren triviale Lebensumstande desgleichen wegen des Namens interessieren.
De vroegste romans werden niet alleen vooral door vrouwen gelezen, maar ook geschreven. Dat het mannelijk oordeel erover van een
gelijke morele bezorgdheid getuigde als dat over gossip, bevestigt de
tendens om een terrein to veroordelen dat met vrouwen wordt geassocieerd. Tegenwoordig achtervolgen moralisten de roman niet meer
met zware beschuldigingen. Het gesprek-over-anderen is echter nog
niet aan positieve waardering toe.
Behalve met de romanliteratuur vergelijkt Meyer Spacks gossip ook
met het werk van historici. Anders dan de traditionele geschiedschrijving fixeert gossip zich minder op keizers, koningen, generaals,
regeringsleiders en kerkelijke leiders, op helden en moordenaars, op
de grote winnaars en verliezers: 'reporting not fantasies ofhuman greatness but realities of human pettiness.' Op ontdekkingsreis naar hetgeen
26 achter de spiegel schuilgaat, vertelt gossip het achterliggende verhaal. Het benadrukt datgene wat de traditionele geschiedschrijving
liever verzwijgt. De geschiedenis spreekt niet vanzelf; zij client on-

dervraagd te worden. Andere dan de gebruikelijke vragen zouden gesteld kunnen worden, andere uitweidingen zouden gemaakt kunnen
worden, andere voorbeelden en metaforen zouden gekozen kunnen
worden, andere relaties zouden gelegd kunnen worden.
Volgens Meyer Spacks stelt gossip – 'this special kind of oral history'
–enatlvdir,eaonghdv.Darmebit
gossip aanknopingspunten voor andere dan de gebruikelijke interpretaties. In een poging voorouders te betrappen op hun meest intieme gedachten, motieven en handelingen kunnen historici gebruik
maken van dagboeken, brieven en romanliteratuur, want:
Gossip's way of telling can project a different understanding
of reality from that of society at large.
Zou gossip Been orale, maar een schriftelijke traditie zijn, dan had
men waarschijnlijk materiaal in overvloed voor een reconstructie van
het persoonlijke en dagelijkse leven van gewone mensen. Bovendien
hoeft de historicus zich in dat geval niet te beperken tot een `HisStory'. De levensstijlen van vrouwen zouden eveneens de revue passeren.
Dat de inhoud van gossip niet zinloos of onbeduidend is maar juist relevante kennis kan leveren, verwoordt Meyer Spacks het duidelijkst in
haar beschrijving van 'serious gossip'. Deze vorm van gossip kent zij verschillende waarden toe, bijvoorbeeld vergroting van kennis, met name
van zelfkennis. In serious gossip worden personen genoemd, merle
vanuit de behoefte tot duiding van zichzelf te komen: 'By talking about
the concerns of people's lives, the talkers grow to understand their own more
filly.' Ook levers gossip een bijdrage aan de persoonlijkheidsontwikkeling van mensen, aan zelfevaluatie en zelfkennis. Nieuwsgierigheid
naar anderen omvat nieuwsgierigheid naar jezelf: velen hopen door
het sleutelgat ook iets van hun eigen wereld te ontdekken. Volgens
Meyer Spacks is de kans dat zij daarin slagen groot:
Gossip surveys the field through a peephole but sees a great
deal.

Lisa de Rooy

MOHAMMEDS TOMAAT
is het geen wonder, het is echt
waar, ik zweer het op alles wat me lief is, in een tomaat, een tomaat die
ik bij Mohammed had gekocht, ik sneed hem in tweeen en daar was
het, je kunt komen kijken, nee, niet bij mij thuis, ik ben al twee dagen
niet thuis geweest, ik ben bij Aisja, luister nou, het kwam zo, ik was bij
Aisja op bezoek, twee dagen terug, omfasoelja voor haar te maken, ik
had uien en tomaten gekocht, bij de groenteboer achter mijn huis,
Mohammed heet ie, die is zo goedkoop, Soher wees me daarop, die
zei: mama, je moet je groenten niet meer bij Ahmed kopen, je moet ze
bij Mohammed kopen, die is stukken goedkoper, nou was ik toch al
ontevreden over Ahmed, want de mologia die ik daar koop is vaak
vochtig, je kent het wel, dan ziet het er boven in de mand vers en
groen uit, maar als je het omwoelt, komen er allemaal vochtige bladeren naar boven, dat had ik al een paar keer meegemaakt, dan kwam ik
thuis, schudde de mand leeg op een krant en dan kwamen al die vochtige bladeren te voorschijn, zonde, de komkommers zijn ook nooit
goed, te dik, en met te veel pitten, ik hou van dunne, Lange komkommers, als ze stevig zijn, wat zit je nou te lachen, nou, luister, laatst, ik
denk een week geleden, stond ik weer bij die groentestal van Ahmed,
ik dacht, het zal me niet weer gebeuren, dus ik woel met mijn hand
door de mologia, en ja hoor, komen er weer allemaal vochtige bladeren boven, dus ik roep hem, ik zeg, y'Ahmed, dit is nou al de derde
keer dat je me slechte mologia wilt verkopen, wil je een vaste klant
kwijtraken, wat denk je, meneer is meteen beledigd, hij geeft me toch
een grote mond, echt waar, ik zweer het op alles wat me lief is, dat ik
altijd wat te zeuren heb, met die mologia was volgens hem niets aan
de hand, o nee, riep ik, ik pakte een handje van die vochtige bladeren
en hield ze zo onder zijn neus, noem jij dit vers, zijn vrouw kwam er
meteen bij staan om hem te verdedigen, dat is me een ordinair type,
ken je die, ze ziet er altijd zo slonzig uit, ja, die ja, ze zette een keel
tegen me op, zomaar midden op straat, iedereen kon het horen, ze iii
maakte me uit voor van alles en nog wat, vreselijk, ik kon wel door de
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grond zakken, en dat alleen maar omdat je waar wilt voor je geld, misj
kidda, gelukkig kwam mijn buurman van vier hoog langs, je weet wel,
die met die zes kinderen, van wie er twee zonen in Europa zitten, zo'n
beschaafde man, altijd keurig gekleed, hij doet iets bij de graanfabrieken, jets op kantoor, ik weet het ook niet precies, zijn kinderen kunnen allemaal zo goed leren, ik zeg wel eens tegen Oebeida, had God
jou maar gezegend met net zo'n gezond verstand als die kinderen,
wat zou je moeder dan gelukkig zijn geweest, want wat er van die jongen moet worden, daar lig ik nachten van wakker, dat mag je gerust
weten, maar goed, die buurman dus, die heeft de zaak een beetje gesust, en dat was nodig ook, want die vrouw van Ahmed stond op het
punt me aan te vliegen, ja, echt waar, en dat om een kilo mologia, ik
ben met de buurman naar huis gelopen en heb hem hartelijk bedankt,
die mensen, buurman, zei ik, zullen in het hiernamaals hun straf niet
ontlopen, zo onvriendelijk als ze zijn, hij beaamde het, en hij raadde
me aan mijn mologia voortaan bij een andere groenteboer te halen,
zo'n verstandig man, hij heeft mijn boodschappen voor me naar
boven gedragen en voor mijn deur gezet, zijn vrouw treft het maar
met zo'n man, en zulke kinderen, maar ja, zo is het in het leven, de een
krijgt alles terwijl de ander, maar goed, in ieder geval, ik ben dus
nooit meer naar die Ahmed gegaan, als ik jou was zou ik er ook niet
naar toe gaan, en omdat Soher me over die Mohammed had verteld,
ben ik meteen de volgende dag naar hem toegegaan, nou, goedkoop!
en een mooie mologia! vers en groen, precies zoals ik het wil, voor
geen geld, en zo'n vriendelijke jongen, die Mohammed, ik zei hem
dat mijn dochter Soher me over hem had verteld, nou, hij wist meteen over wie ik het had, ach, is dat uw dochter, nou, dat kun je wel
zien, net zo mooi als Naar moeder, hoe vind je dat, zo'n compliment
op mijn leeftijd, nou is die Mohammed zelf ook niet lelijk, boor,
leuke ogen, een beetje ondeugend, je kent dat wel, hoe oud, nou, ik
schat een jaar of vijfentwintig, ja, en goed gebouwd, hoor, hij is nog
3 o niet getrouwd, maar dat zal niet Lang meer duren, denk ik, tegen zo'n
jongen zeg je geen nee, he, of wel, als ik nog jong was geweest... ik
koop nu iedere dag bij hem, het is gewoon een plezier om boodschap-

pen bij hem te doen, hij heeft mooie komkommers, dun en lang en
stevig, precies zoals ik ze hebben wil, als hij ze in mijn mand legt kijkt
hij altijd heel verleidelijk, dan schiet ik in de lach, of ik nou wil of niet,
dan voel ik mijn wangen blozen, soms doe ik net alsofik boos op hem
word, ik duw hem van me weg, nee, ik snap wel waarom Soher zo
graag boodschappen bij hem doet, die heeft toch ook geen leven met
die man van haar, wat een chagrijn is dat, altijd somber en ernstig, 't is
dat ik hem zelf voor haar heb uitgekozen, maar ja, wist ik veel, hij
kwam van een goede familie, en toen hij jonger was, kon hij nog wel
eens lachen, maar nu, nee, dan kun je beter zo'n jongen als Mohammed trouwen, jammer dat al mijn dochters al uitgehuwelijkt zijn,
welke straat ie zit, vlak achter mijn huis, als je bij mij links of slaat en
dan naar rechts, zit ie daar meteen op de hoek, je kunt hem niet missen, het loopt nu storm bij hem, sinds de hele buurt weet dat ik die
tomaat daar heb gekocht, zeg maar dat je van mij komt, en doe hem de
hartelijke groeten, waar had ik het ook alweer over, o ja, ik had bij
Mohammed dus uien en tomaten gekocht voor Aisja, want die heeft
zo'n last van haar benen de laatste tijd, de dokter weet ook niet wat
het is, ze hebben haar zalf gegeven, maar eerlijk gezegd denk ik niet
dat dat werkt, vocht he, sinds de geboorte van haar vierde zit er veel
vocht in die benen, je kunt het zien als je erop drukt met je vinger,
daar had jij toch ook zo'n last van, nou goed, de pijn was weer zo erg
die dag, ze belde me op om te vragen of ik langs wou komen, ik zei,
dan ga ik eerst wel even langs Mohammed, dan neem ik uien en tomaten voor je mee om fasoelja te maken, maak jij dat nooit met verse
tomaten, dat is veel lekkerder, veel meer smaak, vroeger kon ik dat
nooit doen, Yahya kreeg altijd pukkeltjes van verse tomaten, dat zei
hij tenminste, maar ik geloofde er niks van, hij had gewoon pukkeltjes
van zichzelf, dat was de leeftijd, maar hij beweerde dat het van de
tomaten kwam, als ik iets maakte met verse tomaten, dan at hij het
"8
niet, nou ja, wat doe je dan, zo at Soher jarenlang geen rijst, ze wilde
niet dik worden, kind, zei ik, dik word je toch als je straks kinderen 31
krijgt, maar ze had in zo'n modern tijdschrift gelezen dat je van rijst
dik wordt, en ze was alleen maar bezig met afvallen, nou, moet je haar
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nu zien, allemaal voor niks geweest, maar ja, als die kinderen eenmaal
iets in hun hoofd hebben, je krijgt het er toch niet meer uit, nou goed,
ik ben dus naar Mohammed gegaan die dag, en ik heb daar een kilo
tomaten en een kilo uien uitgezocht, mooie, rode tomaten waren het,
lekker rijp, Mohammed Wilde me nog een komkommer aansmeren,
maar ik zei, nee, dit is voor mijn dochter, ik kom morgen wel terug
voor mezelf, voor je mooie dochter Soher, vroeg hij meteen, met zo'n
lachje om zijn mond, nee, zei ik, voor mijn mooie dochter Aisja, hoeveel mooie dochters verberg jij nog voor me, vroeg hij nieuwsgierig,
ik zeg, ik heb er vier, maar ze zijn allemaal al voorzien, dat vind je wel
jammer zeker, toen kwam ie vlak naast me staan, en hij fluisterde in
mijn oor, ik vind het jammer dat de moeder voorzien is, echt waar,
hoe vind je zo'n jongen, ik heb hem van me weggeduwd, stel dat er
een bekende langs zou komen, hij lachte me uit, je bloost, je bloost,
plaagde hij, ach, het is me er een, die Mohammed, maar goed, ik ben.
naar Aisja gegaan met die tomaten en die uien, ze stond al op het balkon naar me uit te kijken, met die kleine jongen van d'r, dat is toch
zo'n schat, precies z'n moeder, echt waar, hij begon te lachen men hij
me zag, ach, wat een heerlijkheid, zo'n kind, Aisja mopperde alleen
maar op hem, dat ie in de weg liep en zo stout was, ik zei, ga jij maar
even liggen met die benen van je, ik neem dat ventje wel op mijn
schouder en ga aan de fasoelja beginnen, nou, ik sta dus in dat keukentje van d'r, ze heeft een mooi keukentje hoor, met een echt gasfornuis en een grote ijskast en zo, echt chic, beter dan bij mij, maar ja,
die man van d'r zorgt goed voor haar, dat moet gezegd worden, hij is
niet knap, maar wel lief, en wat is nou belangrijker, zeg nou zelf, dus,
ik zet de bonen op het vuur en begin met uien snijden, dat jock zit lekker in een hoekje bij me, hij babbelt honderduit, en nou komt het, ik
pak de tomaten, was ze en begin ze in stukjes te snijden, ik weet het
nog precies, het was de derde tomaat, ik snij hem in twee helften, en
wat zie ik, in de rechterhelft staat bismallah en in de linkerhelft illaha
illala,, het ligt zo voor me, bismillah, illaha illala, in die tomaat, de
tomaat van Mohammed, het binnenste vormde die letters, ik laat het
mes uit mijn handen vallen, de kleine schrikt ervan, hij begins te

huilen, ik roep heel hard om Aisja, ze komt binnenlopen, ik zeg, kijk!
kijk! een boodschap van God! in een tomaat! heb je ooit zo'n wonder
meegemaakt, een boodschap van God in een tomaat, dit is voor mij
bestemd, dat kan niet anders, God heeft mij die tomaat gegeven, is
het geen wonder, we begonnen van geluk gewoon te huilen, allebei,
die kleine begreep er niks van, we lieten hem de tomaat zien, wat denk
je, hij pakt hem vast en wil hem in zijn mond stoppen, Aisja en ik
schreeuwden zo hard dat hij van schrik verstijfde, en ik kon de tomaat
uit zijn handje pakken, ik heb hem in een bakje gelegd en dat in de ijskast gezet, afgedekt met foliepapier, de tomaat dan, toen zijn we gaan
hidden, mijn schoonzoon Said kwam even later thuis, we vertelden
hem het verhaal en lieten de tomaat zien, je had zijn gezicht moeten
zien, geschat was hij, en toen, moet je luisteren, toen is hij de hele
wereld of gaan bellen, de televisie, en de kranten, en ze wilden allemaal komen kijken, binnen de kortste keren stond het hele huis vol,
mensen met boekjes, die alles opschreven wat ik zei, en mensen met
camera's, die me wilden filmen, en iedere keer vertelde ik het verhaal
en liet ik de tomaat zien, echt waar, het is echt waar, ga vanavond
maar kijken, het komt op het nieuws, en Mohammed ook, want die
mensen vroegen, waar heeft u die tomaat vandaan?, ik zei, die heb ik
bii Mohammed gekocht, de beste groenteboer van deze wijk, ik heb
ze naar Mohammed meegenomen, hij keek stomverbaasd toen hij mij
zag met die mensen van de televisie, ik vertelde hem van de tomaat
die ik 's middags bij hem had gekocht, en over de goddelijke boodschap die erin stond, hij heeft de naam van God tientallen keren geprezen, hij mocht ook iets voor de camera zeggen, nu is het dus hartstikke druk in zijn winkel, hij kan de tomaten niet a anslepen, zo veel
worden er verkocht, maar ik zeg je, van zo'n tomaat bestaat er maar
een, en die heb ik, God heeft hem aan mij gezonden, via Mohammed,
maar ik moet nu verder want er komt zo iemand van de radio, het N
0
schijnt dat het zelfs in Europa in de krant heeft gestaan, hoe wind je .
het, ik word nog eens beroemd, die fasoelja heb ik nog wel gemaakt, 33
met de andere tomaten, de tomaat met de goddelijke boodschap gaan
we naar de universiteit brengen, om te kijken of er iets bestaat waar- 0cc
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door hij altijd goed kan blijven, ik weet het ook allemaal niet, hoor,
alle mensen uit de buurt komen langs om ernaar to kijken, daarom bel
ik je, als je wilt, moet je vandaag even langskomen, nu kun je het nog
duidelijk zien, een goddelijke boodschap in een tomcat, is het geen
wonder, een wonder is het

fasoelja witte bonen met lamsvlees in tomatensaus
misj kidda is het niet9
mologia groene Egyptische bladgroente
bismillah in de naam van God
illaha Male er is geen God dan God
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Piet Gerbrandy

ROZEN UIT PIERIA
Roddels over Psappho

Roddel kan gedefinieerd worden
als het op vileine wijze bespreken van iemands vermeende ondeugden, terwiji het slachtoffer er zelf niet bij is. Dergelijke gesprekken
hebben een heilzame uitwerking op de saamhorigheid van de deelnemers. Omdat roddel doorgaans intieme feiten betreft, is verweer ertegen een hopeloze zaak. Er zijn maar twee reacties mogelijk: net
doen of je niets hebt gehoord, of zelf onsmakelijke informatie verspreiden over degenen die jou hebben zwartgemaakt. Dat geldt
zowel voor mondeling als via de drukpers verspreide roddels.
Psappho, volgens doorgaans slecht ingelichte bronnen een klein, donker en lelijk mokkel dat omstreeks het jaar 58o voor Christus in de
Lesbische stad Mytilene bekendheid verwierf als schrijfster van
spraakmakende liederen en compulsief minnares van wufte maagden, is, zoals een gehaaid roddelaarster verdient, zelf het mikpunt van
messcherpe kwaadsprekerij geworden. We weten zo goed als niets
van Psappho, wat het roddelcircuit er niet van heeft weerhouden eeuwenlang op voile toeren te blijven draaien. Het belasteren van iemand die zich niet meer kan verdedigen, is gemakkelijk en treft Joel.
We weten vrijwel niets, maar wat we denken te weten is interessant
genoeg. Psappho geldt immers als de eerste echte lesbo uit de geschiedenis, een reputatie die is gebaseerd op een handvol moeizaam
te duiden fragmentjes poezie en een paar twijfelachtige opmerkingen
bij auteurs die vijf- a vijftienhonderd jaar na de dichteres leefden. Dat
Psappho warme gevoelens voor hele cohorten bijna huwbare freules
koesterde, is evident voor wie de schamele resten van haar oeuvre onbevooroordeeld doorleest, maar van welke acrd die gevoelens precies
waren, en of ze ook tot laden leidden, valt niet meer na te gaan. Het is
boeiend, ja bijna aandoenlijk om te zien hoe een zeer groot geleerde
als Denys Page in zijn voortreffelijke studie Sappho and Alcaeus uit
1 9 5 5 enkele bladzijden lang met een tiental Aiolische woorden worstelt in een ultieme poging het onmiskenbaar seksuele karakter ervan

weg te redeneren. Of Psappho 'het' gedaan heeft is tot op de huidige
dag een wetenschappelijke kwestie van formaat.
Blijft de onderbuik van Psappho een dankbare bron van vruchteloze
speculatie, over de omstandigheden waarin haar poezie tot stand
kwam is inmiddels iets meer bekend geworden. Misschien zou je
Psappho's positie kunnen vergelijken met die van de zwarte blueszangeres Bessie Smith (18 94-1 93 7), die overigens ook berucht was
om haar erotische escapades met geliefden van beiderlei kunne: vermaard is bijvoorbeeld de romance met haar legendarische collega Ma
Rainy. Zoals een bluesmuzikant in een door de traditie gegeven
structuur en idioom uiting geeft aan zijn eigen gevoelens en op die
manier tevens de stemming van zijn gemeenschap vertolkt, zal ook
een dichteres als Psappho een publieke rol hebben gespeeld, wat uiteraard niets zegt over de oprechtheid van de geuite emoties. Psappho wist van tevoren dat wat ze opschreef overal bekend zou worden
– aangenomen dat ze voor de publicatie van haar werk van het schrift
gebruik maakte, hetgeen allerminst vaststaat. Wie op grond van
Psappho's werk uitspraken doet over haar gevoelsleven, moet zich
realiseren dat zijn inlegkunde vergelijkbaar is met die van biografen
die uit de liedjes van Bessie Smith, Muddy Waters en Mick Jagger
feitelijke informatie over hun onderzoeksobjecten trachten te puren.
Er is veel geschreven over de mogelijke maatschappelijke positie van
Psappho. Stond zij aan het hoofd van een geInstitutionaliseerde
vrouwengroep in dienst van Aphrodite? Was ze de bazige moeder
van een kostschool voor adellijke bakvissen van het Jonische vasteland? Moeten we haar zien als de Anja Meulenbelt van Mytilene? De
boeken die ik over haar heb gelezen, spreken elkaar met grote stelligheid tegen. Min of meer zeker is dat Psappho bepaalde meisjes gedurende langere tijd onder haar hoede had en dat zij niet de enige vrouw
3 6 was die haar tijd op deze manier invulde. We horen van ten minste
twee concurrences, Gorgo en Andromeda, die zij op een weinig subtiele wijze in diskrediet poogt te brengen. Afgeven op deze rivalen

was kennelijk nodig om de solidariteit binnen haar eigen clubje te
versterken. `Schoon genoeg van Gorgo,' luidt een van de fragmenten, en elders wordt, als ik het wel heb, beide dames fijntjes ingewreven dat ze het van dildo's moeten hebben. Een niet met name genoemde vrouw krijgt te horen dat niemand zich haar na haar flood zal
herinneren omdat ze, anders dan Psappho zelf, `geen rozen uit Pieria
kon krijgen': Pieria is de geboorteplaats van de 1Vluzen. En tot Andromeda sneert ze:
Welke boerentrien heeftje betoverd
met haar boerenjurk die niet weet hoe haar lompen
boven haar enkels te tilkn
Moderne lezers kunnen niet anders dan Gorgo en Andromeda als beklagenswaardige wezens beschouwen: Psappho's versie heeft gezegevierd.
Psappho mag een lieve vriendin zijn geweest zolang alles goed ging,
wanneer er een kink in de kabel kwam, kende ze geen genade. Atthis,
eens de oogappel van de hartstochtelijke dichteres, wordt als een
grauw trutje afgeschilderd zodra ze het in haar hoofd haalt Andromeda boven Psappho te verkiezen. Het is denkbaar dat ook bier enige
jalousie de metier haar parten speelt, want in een ander fragment blijkt
Atthis een begenadigde zangeres. Na het vertrek van een van Atthis'
aanbidsters naar het frivole Lydie probeert Psappho het wicht op te
beuren:
in Sardes denkt ze vaak aan bier
jij was voor haar een zichtbare godin
jouw zang was haar lust en haar levee
N

nu schittert zij order Lydische
vrouwen als na zonsondergang
de roosvingeri ge maan
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alle sterren in schaduw stelt
licht bestrijkt zilte zee
als ook bloemrijke velden
dauw is mooi uitgestort welig
tieren de rozen de tedere kervel
en bloeiende honingklaver
rust vindt zij niet want zij smacht
naar haar lieve Atthis haar kwetsbare
hart wordt verteerd door verlangen
De toyer van dit fragment schuilt in het feit dat de in de middelste
Brie strofen opgeroepen maannacht de scheiding van de meisjes tegelijkertijd verergert en minder relevant maakt. De vertrokkene is
mild en mysterieus als de maan, maar deelt ook in de melancholie die
dit hemellichaam bij menigeen weet op te roepen. Het arme kind is
een indrukwekkende, maar ontroostbare verschijning. Anderzijds
lijkt Psappho duidelijk te maken dat kalverliefdes sub specie aeternitatis
van weinig betekenis zijn. Wie zich dit gedicht herinnert, ziet niet het
meisje voor zich, maar maanlicht op bedauwde bloemen. Je kunt een
jaar huilen, de maan blijft onverstoorbaar zilver strooien. We moeten
overigens rekening houden met de mogelijkheid dat het niet Atthis is
die getroost moet worden, maar Psappho zelf.
Ook bij een ander afscheid vloeien tranen, maar zodra Psappho voldoende afstand heeft genomen om er een gedicht over te schrijven,
trekt zij de oprechtheid van het verdriet van de ander niet al te zachtzinnig in twijfel:
vaarwel en vergeet mij
niet want je weet hoe zorgzaam we waren
weet je het niet meer dan wil ik je graag
helpen herinneren

Psappho's dodelijke aanbod wordt echter begrijpelijk wanneer ze de
intimiteiten van weleer in herinnering roept: hoe het meisje zich eens
in Psappho's bijzijn had zitten optutten, waarna ze – de tekst is helaas
erg onzeker – in zachte kussens haar verlangen had gestild. Als het
kind dat allemaal vergeten is, heeft Psappho recht op haar boosheid.
Misschien hebben latere mannelijke lezers zich gepasseerd gevoeld,
in elk geval is op een gegeven ogenblik het verhaal ontstaan dat Psappho het slachtoffer werd van de fatale liefde voor een schone jongeling die Phaon heette. Het verhaal kan niet waar zijn, alleen al omdat
Phaon de naam van een lokale Adonis was, dus letterlijk een jonge
god. Hoe dan ook, omdat Phaon weinig behoefte had aan seks met
een hysterische oma, vertrok hij naar Sicilie, Psappho in radeloze
geilheid achterlatend. De Romeinse salondichter Ovidius, altijd in de
stemming voor een broeierig verhaal, verplaatst zich met zijn vijftiende `heldinnenbrief in de getourmenteerde dichteres. Het is,
zoals alle Heroides, een draak van een gedicht, maar dan in die mate
dat het weer leuk wordt. Onbetwist hoogtepunt van de brief is de passage waarin Psappho een erotische droom beschrijft:
Mijn dromen zijn nog blanker dan de dag.

Daar vied ik jou, al scheidt ons mateloze ritimte.
Te kort &flirt het genot dat slaap mij schenkt.
Vaak voel ik hoe je ommijn hals je armen legt,
hoe ik de mine om joziw schouders sla.
De laissen die joucw tong bedreven wist te geven,
bedreven wist te semen – ik herken ze.
1k heb je lief ik spreek soms woorden die aan waarheid
does denken, want min lippen slapen niet.
lk schaam ink wat daarna –nzija,je laint het raden,
het is heel fijn, min laken blijfi niet droog.
Voor Lesbische liefjes heeft de Psappho van Ovidius Been belangstelling meer. Om zich van haar moordende libido te bevrijden zal ze
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zich, ten einde raad, van de zogeheten Leukadische rots in zee storten.
Met dit verhaal wreekt de boosaardige wereld zich op een vrouw die
had besloten geen doekjes to winden om haar heftige gevoelens. Zij
die, voor zover we dat kunnen zien, in werkelijkheid eigenzinnig en
onhandelbaar was, moest door venijnige roddelpraat onschadelijk
worden gemaakt. Het is niet gelukt. Tegen voile insinuaties kan
Psappho zich niet meer verweren. Maar zij is onsterfelijk, wij niet.
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Christine D'haen

Er werd verhaald

Helena was huwbaar, de prinsen wierven.
Gehuwd, geroofd, en veel ridders stierven,
Haar huid als de schaal van een ei,
glanzend op de wal bij de grijsaards kwam zip
Geen wonder dat elkeen, al breekt zij haar trouw,
wil sterven voor de schoonheid van zo'n vrouw!
De prins in haar kamer, de mooiste, met lokken
zit aan haar voet, haar wol om het rokken.
Van over de zee bracht hij haar, van haar man weg.
Boodschappers kwamen: Beef haar terug.
Nooit geefik die vrouw terug.
Het bloed van de bloedsteen dronk hij uit haar hand.
Het bloed vergoten, de Stad verbrand,
haar voet op de bank, zit zij naast haar man,
de wol op haar schoot in een zilveren mand.
Maar misschien in een zwarte zee zingt haar stem
op een wit eiland gedichten voor hem.

Rikki Holtmaat

KERMIS
Onbekende mannen lopen rond
bij het kanaal. Ze dragen oranje bodywarmers over hun blauwe pakken en ze slaan roodwitte paaltjes langs de weg. Door de stilte van de
vroege ochtend schreeuwen ze getallen naar elkaar.
jezus-Maria, Gee, landmeters!' zegt moeder als ze de gordijnen opentrekt.
Landmeters is een bekend woord. Het duurt even voor ik weer weet
in welk deel van het verhaal ze thuishoren. Eerst is er een gouden en
een zilveren eeuw, daarna komen de slechte mensen van de brons- en
ijzertijd, met listigheden en bedrog, intriges en geweld. In die tijd verschijnen de landmeters: De grond, die eerst van iedereen was, net als de
lucht en het zonlicht, werd nu zorgvuldig door landmeters lijnrecht afgepast.
`Ze waren er ook voordat ze de Ringweg gingen aanleggen,' zegt
moeder. 'Door die rotweg zijn wij van de vogelwijk en van de rest van
de stall afgesneden. Sindsdien komt hier nooit meer iemand langs.'
`Dat is juist ideaal,' zegt Zondersnor. 'Niemand die ons hier op de
vingers kijkt. '
`Foch vond ik het vroeger leuker, toen hoorden we gewoon bij Iepen.
Op de dag dat de Ringweg officieel werd geopend heeft hij het huis
Solitudo genoemd. Hij heeft dat bord zelf nog geschilderd.'
`Typisch iets voor hem. Hij liet geen kans voorbijgaan om to laten
zien hoe geleerd hij wel niet was.'
De landmeters meten ook de Broekweg op. Halverwege het uilenbos,
aan de linkerkant van de weg, staat de oude boerderij van boer Groen.
`Groen zal zijn land toch niet verkocht hebben?' zegt moeder. `Heb jij
daar iets over gehoord, Gee?'
`Ik weet verdomme van niks. Dat komt ervan. Jij moest zo nodig zo'n
stomme sticker op de brievenbus plakken. Nu krijgen we de leper
Courant niet.'
Zondersnor staat met zijn handen achter zijn rug voor het keukenraam en wipt op en neer op zijn tenen. Pottenkijkers kunnen we hier
niet gebruiken, Nel. Die lui schrikken de gasten af. Als ze maar niet

van plan zijn hier huizen of kantoren neer te zetten. Dan kunnen we
het wel schudden, dan komt hier niemand meer, ook al heb ik nog
zo'n grote garage.'
Op de plaats van Aries moestuin wil Zondersnor een dubbele garage
bouwen, maar hij krijgt geen vergunning van de gemeente. Het Iandelijke karakter van het gebied mag niet worden aangetast.
`Ik kan me niet voorstellen dat er hier een woonwijk komt als jij niet
eens een garage mag neerzetten,' zegt moeder.
Zondersnor zwaait zijn vuist door de lucht. Ws dat zo is weet ik ze te
vinden, die gluiperds op het gemeentehuis. Dan procedeer ik ze helemaal kapot.'
Zondersnor loopt heen en weer door het huis tot de landmeters aan
het eind van de middag hun spullen inpakken en wegrijden.
`Korn,' zegt hij, `we gaan naar de kermis.'
Moeder wil niet.
`Vooruit, Nel, we gaan de bloemetjes buiten zetten, je bent toch niet
zo'n saaie trut geworden die er nooit meer eens lekker uit wil? !'
`Dat is het niet,' zegt moeder. `Ik heb niet zo'n zin in die kermis, al dat
lawaai..., ik heb een beetje hoofdpijn.'
`teen zin, hoofdpijn! Met dat soort smoezen moet je bij mij niet aankomen!'
`Ik heb gewoon geen zin om al die mensen van vroeger tegen te
komen. Je weet best hoe er wordt gekletst!'
Mooi laten kletsen,' zegt Zondersnor.
Alle straten staan vol met auto's. We rijden twee rondjes om het centrum, nergens is een plekje vrij. Zondersnor slaat een zijstraat in en
draait het plein achter de kerk van de Sint Josefparochie op. Hij zet
zijn landrover stil voor een hoog smeedijzeren hek.
`Hebben ze hem hier...?'
`Ja,' zegt moeder. Ze doet de achterdeur van de auto open en trekt me
naar buiten. `Vooruit, Marleen, lopen!'
44 `Kan ze die ranzige pop niet in de auto laten?' vraagt zondersnor
terwijl hij om de auto heen loopt om het portier of te sluiten. `Ze loopt
er compleet mee voor gek.'

Probeer het maar niet,' zegt moeder. `Ze heeft zo een aanval te pakken, dan kun je de kermis verder wel vergeten.'
In de verte is het lawaai van sirenes, het getoeter en de dreunende muziek te horen. leder jaar viert Iepen op 15 september de bevrijding van
de Spanjaarden met een optocht van praalwagens en de op twee na
grootste kermis van het land. Mensen lopen ons tegemoet die bier uit
blikjes drinken en hamburgers of patat eten. Sommigen dragen knuffelbeesten en dozen met wekkerradio's en broodroosters.
Wat wil je dat ik voor je schiet, Nel?' vraagt Zondersnor.
Ten magnetron,' zegt moeder. `Daar kun je me heel gelukkig mee
maken.'
Zondersnor gaat recht op een schiettent af. Hij legt een briefje van
vijfentwintig op de toonbank en kiest zorgvuldig een windbuks uit.
Moeder kijkt tussen de prijzen. Er zit geen magnetron bij.
`Laat maar, Gee,' zegt ze. Maar Zondersnor legt het geweer al tegen
zijn schouder. Bij elke knal valt er een vlaggetje om.
mag vrij kiezen,' zegt de mevrouw van de schiettent, als Zondersnor klaar is.
`Nou, wat zal het worden?' vraagt hij aan moeder.
Moeder kiest een elektrische kruimeldief. Zondersnor vraagt haar of
hij voor mij ook nog lets moet schieten. Ze schudt haar hoofd. `Ze
heeft meer dan genoeg knuffelbeesten, ze doet er toch niets mee. Je
kunt beter een suikerspin voor haar kopen.'
We lopen tangs Brie kraampjes. Volgens Zondersnor zijn bet afzetters, de suikerspinnen van tegenwoordig zijn veel kleiner dan vroeger.
Bij de vierde kraam verkopen ze reusachtige suikerspinnen. `Suikerbom: 7 , 5 0!!' staat er op het bord.
Zondersnor overhandigt de mevrouw die de suikerspinnen draait een
tientje. 'Doe er nog maar een schepje bovenop.'
De suikerbom is zo groot dat ik hem met twee handen moet vasthouden. Alle kleuren van de regenboog kringelen en kronkelen door
elkaar in een feestelijke danspartij. Ik draai hem rond en rond en rond.
Hoe sneller ik draai, des te mooier de kleuren in elkaar overlopen.
Zondersnor duwt mijn gezicht in de zachte, zoete massa.

`Gee!' roept moeder uit. Ze pakt een papieren zakdoekje en veegt
mijn wangen en mijn kin schoon. Jezus-Maria, man, het zit tot in
haar wimpers en haar!'
`Dat zal haar leren.' Hij rukt de suikerspin uit mijn handen en duwt
hem ondersteboven in een prullenbak. Yds ik haar de mooiste suikerspin van de kermis geef, zal ze hem opeten ook!'
Voorzichtig pluk ik enkele suikerdraden uit het blonde haar van marleen. Moeder wil in het reuzenrad, maar dat vindt Zondersnor iets
voor kinderen en oude wijven. Hij wil in een heel hoge, heel grote attractie waarin je wordt vastgesjord in een zetel, die zich als je boven
bent omlaagstort en ook nog een aantal malen over de kop gaat, maar
daar durft moeder voor Been goud in.
`Goed,' zegt Zondersnor. 'Deal: jij gaat met mij in de skydiver, dan
mag jij daarna met de kleine een rondje reuzenrad doen.'
`Maar.: begint moeder.
`Niks to maren.' Zondersnor loopt naar de kassa en legt het geld neer.
`Maar we kunnen Marleen niet alleen laten,' zegt moeder. `Ze loopt
gewoon weg als dat in haar hoofd opkomt.'
Zondersnor staat met twee rode plastic toegangskaartjes in zijn handen. Hij kijkt zoekend om zich heen. 'Is er niemand die even op haar
kan passen?'
`Ben je gek!' zegt moeder. `Aan wie zou ik dat moeten vragen? !'
Er staan twee meisjes met hoog opgestoken blond haar naast het
loket, de ene met een lichtblauw en de andere met een knalroze jack
aan, het soort jack dat Zondersnor voor mij had uitgezocht toen we in
Rotterdam gingen winkelen, maar dat hij van moeder niet mocht
kopen omdat ik daarin net een Michelinmannetje was. De meisjes lijken als twee druppels water op elkaar. Zondersnor draait zich naar
hen toe.
Wil een van jullie met mij in de skydiver?' vraagt hij. 'It( heb een
kaartje over.' Hij wijst op moeder: 'Bij nailer inzien durft ze niet. Kin46 derachtig, he?'
Het meisje in de blauwe jas duwt het meisje in de roze jas naar voren.
`Doen, Cin, dit is je kans!'

`Ben je gek, San,' lacht het roze meisje. 'Met een vreemde vent! Mij
met gezien!'
`Cin? San?' vraagt Zondersnor. Hij neemt hen van top tot teen op.
Dat zijn nog eens leuke namen voor een stel lekkere meiden!'
`Yin en yang,' mompelt moeder. 'Hoe toepasselijk!'
`Cindy en Sandra,' zeggen de meisjes tegelijk.
`Nou kom op: wie van jullie durft?' vraagt Zondersnor.
`Nog twee vrije plaatsen!' roept de man achter het loket in de microfoon. 'Instappen maar!'
Cindy en Zondersnor maken de veiligheidsgordels vast. Er zitten
twaalf personen op een rij. De sirene begint te loeien als de reusachtige bak met mensen omhoog zweeft. Ze schommelen zachtjes heen en
weer. Als ze bovenaan zijn, vallen ze met een noodvaart naar beneden.
Cindy doet haar ogen dicht en begint te gillen. De volgende keer dat
ze boven zijn, blijven ze hangen en keert de bak zich om. Het lange
haar van Zondersnor valt voor zijn gezicht. Ik kijk in een heleboel
opengesperde kelen. Zondersnor slaat een arm om het meisje heen en
trekt haar naar zich toe.
Moeder draait zich met een ruk om. 'Korn, wij gaan alvast naar het
reuzenrad.'
We botsen tegen twee grijsharige mevrouwen in beige regenjassen.
De jassen zijn tot de hals dichtgeknoopt, de ceintuurs strak aangetrokken. Het zijn de moeder van Arie en tante Jet. Moeder probeert
langs hen heen te komen, maar ze versperren haar de weg.
`Kijk eens wie we daar hebben, Jet,' zegt Aries moeder. Mijn schoondochter! Maar ik moet natuurlijk zeggen ex-schoondochter! Je bent
flink aangekomen, zie ik, je nieuwe vriendje zorgt zo te zien goed voor
je.' Ze pakt moeder bij haar arm. Wat jij mijn jongen hebt aangedaan,
vergeef ik je nooit.'
`Laat me gaan,' zegt moeder. Ze heeft een hoogrode kleur gekregen.
`Dat is tussen Arie en mij, daar hebt u niets mee te maken!'
`0, nee? En mijn ldeinzoon dan? Die heb je zomaar aan de kant geschoven, alsof hij een stuk veil was. Welke moeder doet zoiets? Het
joch is compleet van slag: woedeaanvallen, huilbuien...'

`Dat is niets nieuws,' zegt moeder. `Ik wed dat u hem stiekem volstopt
met snoep. Arie moet beter op zijn bloedsuikers letten.' Ze doet een
stap naar achteren, maar Aries moeder blijft haar arm vasthouden.
Tante Jet pak haar andere arm.
Taat me gaan,' zegt moeder opnieuw. Ze geeft een harde ruk, de doos
met de kruimeldief valt op de grond. Het meisje in de blauwe jas pakt
hem op, ze wil hem aan moeder teruggeven, maar moeder ziet het
niet. Achter ons klinkt het gegil van de mensen in de skydiver. De
sirene loeit. Ze gaan voor de tweede keer over de kop.
`Het jochie plast iedere nacht in zijn bed omdat jij hem hebt verstoten,' zegt Aries moeder. le bent een door en door slecht mens!'
Ten monster, dat ben je,' zegt tante Jet. Terst die arme man laten
ombrengen en dan je echtgenoot en je bloedeigen kind het huis uitZondersnor,
schoppen om...' Ze wijst omhoog
naar, die nog altijd zijn
arm om Cindy heeft. `...0m met dat stuk tuig in zonde te gaan leven.'
Moet je dat zien,' zegt Aries moeder, `hij zit daar doodleuk voor je
ogen met een ander te flikflooien!'
Eindelijk lukt het moeder zich los te rukken. Ze draait zich om, duwt
Sandra aan de kant en wil weglopen, maar tante Jet grijpt haar van
achteren bij haar jas en dwingt haar te blijven staan. 1k druk marleens
oren dicht voor het geval tante Jet iets gaat zeggen waarvan ze overstuur zou kunnen raken.
`Dat je die goede man door die crimineel hebt laten vermoorden, dat
was een ding,' zegt tante Jet, `maar de smerige praatjes die je daarna
over hem rond hebt gestrooid! Hij was een diepgelovig mens, meneer
Moons zaliger, een vrome katholiek, we hebben hem heel goed gekend, nietwaar Coby?'
Aries moeder knikt. Ten keurige man en heel geleerd.' Haar bruine alpinopetje wipt heftig op en neer. Nu pas zie ik dat tante Jet vandaag haar
petje niet op heeft. Haar krulletjes springen vrijelijk alle kanten uit.
Wie heeft de pet van tante Jet?' vraag ik.
48 Tante Jet schudt haar grijze hoofd.
`Volledig gestoord,' zegt ze. `Dat hoort hier helemaal niet vrij rond te
lopen!'

Aries moeder legt een zweterige hand tegen mijn wang. 'Arm schaap.
Geen wonder dat ze zo is geworden. Met zo'n moeder... en zo'n
vader!' Ze wijst over mijn schouder.
`Gee!' gilt moeder.
Zondersnor komt aanlopen, hij ondersteunt het wankelende roze
meisje. Haar gezicht is asgrijs, haar zwarte mascara is uitgelopen over
haar wangen. Ik weet ineens op wie ze lijkt: Assepoester, die van haar
moeder en haar stiefzusjes niet naar het bal mag.
`Zo,' zegt Zondersnor. `Ik zie dat je toch nog een paar bekenden tegen
het lijf bent gelopen, Nel. En, hebben jullie gezellig gebabbeld?'
`Ze laten me niet gaan, Gee!' zegt moeder.
Zondersnor haalt zijn arm om Cindy's middel weg en gaat wijdbeens
voor de twee vrouwen staan.
`Z6O!' zegt hij. `Ze laten je niet gaan!' Zijn tong schiet uit zijn mond,
hij maakt zijn bovenlip nat.
Ie mooie vriendin heeft mijn zoon en mijn kleinzoon te gronde gericht,' zegt Aries moeder. `Ze is een...'
`Heel Iepen weet wat ze is,' zegt tante Jet. Ze kijkt naar de mensen die
om ons heen staan. `Toch?!'
`Oprotten!' zegt Zondersnor. Hij doet een stap naar voren.
Sandra trekt Cindy aan haar jack naar achteren. Ze wringen zich tussen de omstanders door, met de kruimeldief.
`Niemand in Iepen wil nog lets met jou te maken hebben,' zegt tante
Jet tegen moeder. 'Met jou en die...'
Wegwezen!' zegt Zondersnor. `Anders...' Hij maakt een gebaar alsof
hij zijn keel dichtknijpt.
De beide vrouwen slaken een gil en haken hun armen in elkaar. Ze kijken nog een keer over hun schouder voor de massa hen opslokt.
Wie heeft de pet van tante Jet?' vraag ik nogmaals. Een kring van
mensen staat zwijgend naar ons te kijken. Wie heeft de pet van tante
Jet!?'
Niemand geeft antwoord. Moeder ziet lijkbleek, ze wil naar huis,
maar Zondersnor wil er niets van weten.
`We laten ons niet wegjagen,' zegt hij. `Zeker niet door zo'n stelletje
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oude taarten! Ha, ze wisten niet hoe snel ze zich uit de voeten moesten maken.' Hij neemt moeder bij de arm. `Einde van de voorstelling,'
roept hij. Hij maakt een diepe buiging en doet alsof hij met een centenbakje rondgaat. `Uw guile bijdrage graag!'
De mensen deinzen achteruit, ze wijken opzij om ons door te laten.
Moeder en ik stappen samen in een ronddraaiend lichtgeel kuipje van
het reuzenrad. Boven ons hoofd zweeft een blauw kuipje, onder ons is
het groen. We gaan stapje voor stapje omhoog. 1k haal marleen uit
haar draagzakje, dan kan ze beter rondkijken. De avondzon valt op de
bemoste rode en blauwgrijze pannendaken van de oude huizen in de
nauwe straatjes achter het marktplein, de groene koepeltoren van de
Mariakerk steekt boven alles uit. Een trotse haan staat te pronken met
zijn goudglimmende veren. Op het platte dak van het huis naast De
Korenschoofligt de dikke, rode kater van het cafe te slapen. 1k stel me
voor dat beneden de muizen op de biljarttafel Jansen.
`Als de kat van huis is...' zeg ik tegen marleen. Arie gebruikt veel uitdrukkingen met katten erin. Als je die allemaal op een rijtje zet is het
duidelijk dat katten vaak gepest worden: 'De kat op het spek binden,
de kat in het donker knijpen, een kat in de zak kopen, als een kat in een
vreemd pakhuis, de kat in de kelder metselen, de kat de bel aanbinden,
een kat in het nauw maakt rare sprongen, de kat uit de boom kijken,
een kat komt altijd weer op zijn pootjes terecht, als een kat om de hete
brij lopen, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, maak
dat de kat wijs, 's nachts zien alle katjes grauw, katjesspel...' Zondersnor kent maar een kat-uitdrukking, hij heeft het voortdurend over
een kat in 't bakkie.
`Kat, kom in het bakkie!' roep ik boven het kermislawaai uit.
De kater richt zijn hoofd op en kijkt mij met zijn groene ogen recht
aan. Hij staat op, rekt zich uit en steekt zijn staart omhoog. Met voorzichtige stapjes loopt hij over de kiezelsteentjes naar een openstaand
5o raam, met een sierlijke sprong verdwijnt hij in De Korenschoof.
`Deze kat is beslist niet zielig,' fluister ik tegen marleen, `niemand die
hem iets kan maken.'

Hoe verder we omhooggaan, des te meer het lawaai afzwakt. Ms we
op het hoogste punt stilhangen in de lucht, hoor ik slechts een zacht
geroezemoes van kermisgeluiden en het suizen van de wind in mijn
oren. Het is een stralende dag, er is geen wolkje aan de lucht.
`Blue is the sky in summertime...'
Van bovenaf lijkt Iepen op een modelbouwstadje uit de tentoonstelling waar Arie ons een keer mee naartoe heeft genomen. Moeder legt
haar handen om de stang in het midden, ons kuipje draait langzaam
rond.
`Kijk,' zegt ze. `Daar heb je de Josefkerk en daar is de ophaalbrug naar
de vogelwijk en daar in de verte zie je nog net de Ringweg.'
De toppen van de populieren steken boven het viaduct over het kanaal
uit. Ook de hoge, witte opslagtorens van de meelfabriek zijn duidelijk
te herkennen. Van ons huffs is niets te zien.
`Daarachter is het einde van de wereld,' zegt moeder.
Heel in de verte glijdt een gele trein als een glinsterende lintworm
over de spoordijk. In het oosten ligt de donkergroene streep van het
bos aan de horizon. Boven de meelfabriek gaat het blauw van de daglucht over in de violetrode avondhemel.
`These are the colours of a rainbow's sky.'

Fleur Speet

DE WOEKERPLANT VAN DE KWAADSPREKERIJ
Roddel in de Indische letterkunde

Wie in de Indische letterkunde
duikt, raakt afgesneden van de literaire wetten. Alle kennis over wat
een verhaal wel of niet tot literatuur maakt, alle kennis om een boek te
beoordelen is niet meer van toepassing. Want het gaat in de Indische
letterkunde niet om de techniek, het gaat om het vertelde. Dat is
althans de bevinding van Rob Nieuwenhuys, die met zijn standaardwerk Oost-Indische spiegel (1972) aan de wieg stond van de literair-historische positiebepaling van de Indische letterkunde. In Tirade 43/44
publiceerde hij het artikel 'Van roddelpraat tot literatuur', waarin hij
uitlegt dat:
het vertellen in Indonesia, zowel bij Indonesiers als bij Hollanders, altijd in hoog aanzien is geweest. Een goed verteller
of voordrager genoot in de dorpsgemeenschap een groot
gezag, soms groter dan dat van het dorpshoofd. Een goede
verteller order de Europeanen was overal recu. Wie 'e'en
mooi verhaal' kon doer – de vaste uitdrukking ervoor – kon
er zelfs promotie door maker. Het vertellen weed tot een
soort cultus verh even.
Nieuwenhuys probeert de Indische letterkunde naast de Nederlandse literatuur te leggen. Dat blijkt onmogelijk, juist omdat de literaire
maatstaven zijn weggevallen. Schrijvers uit India waren hoogstverbaasd wanneer anderen hen tot literator bestempelden. Ze wilden
gewoon verhalen vertellen. De Indische schrijfster Beb Vuyk meende zelfs dat het vertellen van verhalen – met name over niet-aanwezige derden – de oorsprong is van literatuur. In haar boeken versterken
roddels de vertelde vorm, zoals dat bij meer romans uit de Indische
letterkunde het geval is.
De Indische letterkunde kenmerkt zich door verhalen die dichtbij de
werkelijkheid staan en worden verteld alsof de auteur ze in je oor
fluistert. E.M. Beekman beweert in zijn studie Paradijzen van weleer:

Koloniale Iiteratuur uit Nederlands-Indie 1600-1950 (1 99 8) dat `er een
nauwe band bestaat tussen het vertellen van verhalen en gedrukte literatuur'. Hij stelt dat onder meer naar aanleiding van een citaat uit
de roman Goena-Goena (1889) van de Indische schrijver P.A. Daum,
die veel roddel in zijn boeken verwerkte en een lijntje uitgooide van
het schandaal naar de drukinkt:

Vrouwen bezochten elkaar 's morgens om het nieuws van de
dag te behandelen. Soms was het serieus maar vaker was het
grappig. Ze lichtten elkaar in `als er hier of daar 'n nieztw
schandaaltje was voorgevallen, of 'n oud schandaaltje weer
eens met een: "weetje nogwel!" opnieuw kon worden verteld,
bijwijze van een zoveelste door de auteur opnieuw verbeterde
en van fraaie illustraties voorziene herdruk'.
In tegenstelling tot wat Beekman suggereert, waren het niet alleen
vrouwen die roddelden. Welnee. Het vertelde verhaal ontstond
zowel aan de louter door mannen bevolkte borreltafel in de societeit,
als tijdens theepartijtjes of vrouwenfeestjes ter ere van een aankomend kind of promotie van de echtgenoot. De daar besproken verhalen vormen een van de twee wortels waaruit de Indische letterkunde
is gegroeid. Nieuwenhuys noteert over deze wortel die zich zo stevig
in de Indische bodem verankerde:
Er schijnt in het oudere Indiè; als men de Indische romans
en andere geschriften geloven moet, met overgave geroddeld
te zijn. Maar roddelen en `roddelen' zijn twee Bingen. Er is
een domme en giftige roddel, maar er is ook een `roddel' op
niveau. En voor de tweede vorm is heel wat nodig: in de
eerste plaats nieuwsgierigheid, een voortdurend levendige
belangstelling die zich voor alle menselijke overwegingen in54 teresseert, die door niets geremd wordt, door Been morele of
fatsoensoverwegingen – om te kunnen toegeven aan die onoverwinlijke behoefte zich te bemoeien met andermans

geheimste roerselen. Om goed te kzcnneii `roddelen' is mensenkennis nodig, een intuitieve intelligentie en vooral verbeeldingskracht. Een groot deel van de Indische belletrie is nit
deze soon `roddel' geboren.
De andere wortel van de Indische letterkunde is de brief naar huis. Er
werd altijd gekletst tussen Indie en Holland, denkt een personage in
Goenong-Djatti (1 909) van Carry van Bruggen. Menig verzegeld geheim werd met de postboot meegegeven. Beide fronten werden door
middel van de brief op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.
Ook uit deze drang tot informeren ontstond langzamerhand literatuur.
Een auteur die de door Nieuwenhuys genoemde mensenkennis, intultieve intelligentie en verbeeldingskracht samenbalde in haar
schrijven, is Beb Vuyk. In een interview op de radio zei ze dat er zonder roddel geen Multatuli was geweest. En over haar eigen werk liet
ze het volgende los: `Ik wil dat mijn verhalen roddels zijn.' In haar autobiografische verzamelbundel essays en verhalen, De wilde groene
geur (1 962), merkt Vuyk, die wegens omstandigheden twee jaar was
gestopt met schrijven, over de tweede fase van haar schrijverschap op:
Toen ik weer begon te schrijven was min werk veranderd
naar vorm en inhoud. Het was romantisch en realistisch tegelijk. Niet meer de romantiek van de verbeelding, maar
van de onmiddellijke werkelijkheid, van zwaar werk en ontbering, van een hard primitiefbestaan met de juichkreet om
de heedijkheid van het Leven begon min eigen V01711
te vinden, die episch werd, nadat ik was teruggekeerd tot de
oorsprong van de literatuur, de vertellers bij het rokende
MM.. 1k begon minder krampachtig literair te formuleren,
hoewel min werk nog heel 'moor in de beschrijvingen bleef
In dezelfde verzamelbundel geeft ze aan dat ze verstrikt raakte in de
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regels van de romanvorm en literaire traditie. Haar techniek veranderde doordat ze meer oog kreeg voor beleefde verhalen. Ze liet
daarom de romanvorm in Het Iaatste huis van de wereld (1 939) varen:
De roman vraagt van de auteur een zekere schikking en herschikking, ook als hij van het zelfbeleefde uitgaat, daarnaast
een zekere hoeveelheid comediantendom, dat mij niet li gt.
In haar verhaal 'Full of Sound and Fury' wordt de `gewone' verhaalstructuur eveneens losgelaten. De hoofdpersoon maakt een reis per
boot door Borneo met enkele Inlanders die aan de `ik' verhalen vertellen. Die verhalen zijn als terugkerende anekdotes door het verhaal
gestrooid. De diepere drijfveer van deze structuur wordt duidelijk
door een man die opvalt vanwege zijn talent, zijn oorspronkelijkheid,
zijn nooddruft bijna:
Hij vertelde zo beeldend dat ik de dingen mee beleefde, zo
levendig en boeiend [..d. Hij vertelde omdat hij vertellen
moest, om zichzelf te verlossen. Hij had mij nodig om naar
hem te luisteren, om ze kwijt te raken, deze verschrikkelijke
en bloedi ge verhalen, full ofsound andfury.
Het zijn met name de verhalen van Inlanders die Vuyk interesseren.
Ze ziet bij hen een talent dat haar inspireert en dat haar bij de oorsprong van de literatuur brengt:
We zaten met ons vijven in rijbroeken met onze spijkerschoenen op de rand van de tafel, diep weggezakt in wrakke
rotanstoelen en rookten de goedkoopste si garetten. [...] Op
zztlke avonden wend er verteld. Jachtverhalen, verhalen
over drinkgelagen en over vreemde situaties, over bazen en
koelies en over anderen die voor ons op deze onderneming
hadden gewerkt. [...] Hier keen de ik terug tot de oorsprong
van de literatuur; het verhaal, de gebeurtenis, de anekdote

van de een over de ander verteld. Het was een boek, onmiddellijk ontsprongen aan de werkelijkheid van het leven, dat
zij mij tussen de vingers lieten bladeren.
In De wilde groene geur noemt Vuyk de roddel weliswaar niet bij de
naam, maar het mag duidelijk zijn dat 'de anekdote van de een over de
ander verteld' iets dergelijks omhelst: het verhaal over de ander is het
begin van literatuur.
1880-1940 In veel Indische romans die spelen tussen 188o en 1 94 o vormt kwaadsprekerij het cement van het
verhaal. VOOr i88o zaten sommige Europeanen weliswaar aan de Indische borreltafel, maar hun aantal was erg klein. Rond 188o groeide
het gezelschap plotseling omdat er plantages werden opgezet en
vrouwen toegelaten (voorheen vond het bestuur de overkomst van
vrouwen ongewenst omdat zij de mannen van hun werk zouden houden). Mannen als Eduard Douwes Dekker gingen naar Indie omdat
zij daar meer kansen hadden op een baan flan in Europa. En met de
intrede van de na 188o steeds groter wordende groep `handschoentjes', de overzees getrouwde vrouwen, werd de fluister van de roddel
definitief de melodie van het gebied. Deze vaak jonge vrouwen verveelden zich vaak stierlijk. De door Indie trekkende schrijfster Marie
van Zeggelen beschrijft in haar reisverslag Indrukken van een zwervelinge (1 9 10) waarom:

Bas Veth [kritische schniver over Indie] heeft grotendeels gelijk als
hij zegt: Ren mooi ding en een lieve vrouw worden bier lelijk.' Vrouwen die uit een intellectuele, artistieke omgeving
komen, missen bier alles, vooral als zij jong bier komen en
het leven haar nog niet gevormd heeft. Het is zo verschrikkelijk, dat eeuwige groen, dat eeuwige thuiszitten tussen de
witgekalkte muren, de vervelende visites bij wildvreemden,
de onbeduidende praatjes, de totale afwezigheid van alles wat
kunst is... en wel voornamelijk voor de vrouw is het vreselijk,
want de mannen hebben hun werk.

Op de plantages moesten nog meer dan in de stall Batavia zeeen van
tijd worden gedood. Vrouwen zaten maanden opgesloten in een kooi
van groen zonder een andere levende ziel dan man en bedienden.
Was er eindelijk iemand op bezoek, dan moest men ook meteen
weten hoe het met de anderen gesteld was. In de roman Rubber van
Madelon Szekely-Lulofs uit 1931 doet een dronken zottekap uit de
doeken waarom het zijns inziens vrouwen zijn die de planterssamenleving in de periode 1 9 10-1 9 20 hebben veranderd.
Nou wordt er minder gezopen en de lui zijn minder joviaal.
D'r mot dik gedaan worden met zijden kousen en eetpartijtjes. Dat kost geld. En daarom wil iedereen baas worden. En
de een likt de ander en de een spreekt kwaad van de ander.
Ruzietjes bier, en ruzietjes daar. ledereen is bang voor zijn
baantje, om zijn vrouw en zijn kinderen. Vroeger, as je iets
niet aanstond, nou dan kreegje mot met je baas en donderde
je op, naar 'n ander baantje. Ofje dronk het ail Maar tegenwoordigwordt dat allemaal stiekem bekletst en bekonkeld en
dat is allemaal verraad van de een tegen de ander!
Rond 1 94o houdt het roddelen in de Indische letterkunde op omdat
de oorlog een einde maakt aan de Indische samenleving. De meeste
schrijvers zitten in kampen en moeten daarna noodgedwongen repatrieren. India wordt Indonesia.
In een bloemlezing die Nieuwenhuys dezelfde titel meegaf als zijn artikel, Van roddelpraat tot literatuur (1965), verzamelde hij klagers en lasterzieken, vreemd genoeg allemaal van het mannelijk geslacht. Nieuwenhuys verstond onder
roddel ook en misschien zelfs vooral het heftig fulmineren van mannen als Bas Veth en Busken Huet. Wat Nieuwenhuys verzamelde
58 waren voornamelijk essays, tirades in kranten en tijdschriften. Voor
romans heeft hij in zijn bloemlezing weinig aandacht, laat staan voor
romans van vrouwelijke auteurs. Waar Beekman roddel geringschatRODDELCULTUUR

tend tot vrouwen rekent, gaat Nieuwenhuys uit van een ander uiterste. Reden genoeg om de romans van een aantal schrijfsters uit de
periode 188o tot 1 94o eens onder de loep te nemen. De romans Rubber van Madelon Szekely-Lulofs en Goenong-Djatti van Carry van
Bruggen bijvoorbeeld worden getekend door roddel, door monoloog
en dialoog, en kennen bovendien weinig literaire constructie.
Madelon Szekely-Lulofs (18 99-1 9 58) publiceerde romans als Koelie
(1 93 2) en Tjoet Nja Din (1 948), die het plantersleven in Indie tot onderwerp hebben. Een kritische Hoot bleef daarin niet uit. SzekelyLulofs, geboren in Indie, trouwde er met een planter maar werd
verliefd op een cultuurminnnende Hongaar. Nadat zij van haar echtgenoot was gescheiden en samen ging leven met haar minnaar LAO
Szekely werd het bestaan in Indie onhoudbaar: Szekely werd keer op
keer gepasseerd voor de gebruikelijke promoties. De ogenschijnlijk
onschuldige roddels verziekten het dagelijks bestaan zodat zij en haar
minnaar Indie moesten verlaten. In Hongarije schreef SzekelyLulofs haar Indie-romans.
Rubber vertelt het relaas van een jong stel dat vele ontberingen moet

doorstaan in de tropenjaren die het op een plantage in Indie doorbrengt. Hun leven wordt vanuit verschillende perspectieven bezien:
dat van een planter die er al jaren zit, een resident wiens positie op de
tocht staat, een vrouw die haar echtgenoot een betere baan probeert
te bezorgen, een modern handschoentje dat in auto's scheurt maar
nergens voldoening kan vinden en het echtpaar zelf. In de structuur
van het boek, die wordt geleid door gesproken taal, verspreidt zich de
schandvlek van de roddel. Laster lijmt de verschillende perspectieven
aan elkaar tot een verhaal. De angst voor roddel bepaalt hoe het leven
van de diverse personages verloopt: niemand kan ontkomen aan de a
0
macht van de over hem losgezongen vertelling. De `anekdotes van de 0.
een over de ander verteld' zijn de negatieve motor van het verhaal.
59
Een vorm van roddel die in dit boek opvalt, is de kabar angin, het razendsnelle windnieuws van de Inlanders. De Inlandse gong gaat zelfs
>-

sneller dan het Europese nieuws. Een door een koelie neergestoken
Europeaan heeft het leven gelaten in de dessa, en zijn huisbedienden
zijn daarvan eerder op de hoogte dan zijn vrouw. Hoewel een van de
personages, Anne, zich verbaast over deze `alwetendheid' van de Inlanders, is zij er niet bang voor. Wat ze wel vreest, zijn de praatjes die
haar man te gronde kunnen richten. Vandaar dat Anne op het juiste
moment bij de juiste persoon achteloos wat nieuws loslaat. Wanneer
de roddel tot akelige consequenties leidt, doet ze alsof ze niets weet:
Ravinsky? Ontslagen? Maar waarom, in Godsnaam? "Officieel omdat hij blijkbaar zonder vezlof te vragen de vorige
maand op een Hari Besar [vnie dag] naar Brastagi is uitgeknepen. Een of andere vrouwenperkara natuurlijk weer.' Anne
spitste haar oreiz. 'God, en dat heb ik aan Van Hem ert verteld.' 'jig' 'la, ik wist het van de Hoefmans, maar ik had er
Been idee van, dat ik hem er kwaad mee deed.'
Deze gespeelde onschuld karakteriseert Anne als een hypocriete roddeltante aan wie men beter niet te veel kan toevertrouwen. Anne
heeft macht, ze kan een ander breken met haar verhaal. Vriendschappen die ze met `vertrouwen' en geheimen beklinkt, bestendigen haar
machtspositie. De luisteraars zitten op het puntje van hun stoel na
een opmerking als "Jelui weet dus niets... helemaal niets?' en vragen
`Is het waar?' en 'Van wie weet je dat?' waardoor de reputatie van de
verteller almaar stijgt. En tegelijk met de personages buigt ook de
lezer een stukje naar voren. Hij is net zo nieuwsgierig.
Wanneer een door grootspraak belangrijk geworden man aan de
kalme Marian heeft losgelaten dat hij een onecht kind is, vreest hij
het woekerkruid dat hem zal aanvreten:
En nu wist Marian het! Wist Versteegh het. Wisten morgen
6o anderen het! Anne! Terheide! Stevenson! De assistenten!
Dan zou hij niets meer zijn! Weg zijn prestige! Weg, de
angst die ze voor hem hadden!

Uit angst voor de achterklap besluit deze man de echtgenoot van
Marian to ontslaan. Het jarenlange ploeteren op de rubberplantage
heeft zo voor deze hoofdpersonen bedroevend weinig opgeleverd.
In Goenong-Djatti van Carry van Bruggen (188-1 93 2) is het gesproken
woord nog dominanter dan in Rubber. De oplossing van een moord
hangt zelfs van een kabar angin af. De schrijfster verbleef een aantal
jaren in Indie met haar man Kees van Bruggen. Ze schreef er voor de
krant, maar voelde zich een buitenstaander door haar moderne kleren
en haar eigenzinnige, kritische kijk op het beleid en de ongeschreven
wetten van de Indische samenleving. Achter haar rug kropen de slangentongen, die er uiteindelijk voor zorgden dat de kleine Europese
gemeenschap haar uitspuwde. Iedereen negeerde haar, treiterde haar
of werkte haar tegen. Carry van Bruggen vertrok naar Nederland en
schreef daar over haar bevindingen in Indie twee romans, GoenongDjatti en Een Indisch huwelijk (1 9 21), en de verhalenbundel 'n Badreisje in
de tropen (1909).
Goenong-Djatti is net als Rubber een roman over het plantageleven. De
kadans wordt opgeroepen door de enorme veelheid aan geklets en
geroddel, de vele beletseltekens in de dialogen, het over de hekel
halen van anderen. De roddel levert een hechte romanstructuur op
die ook de lezer beklemt, vooral omdat een flink aantal windmeldingen sterk overtrokken of onwaar blijkt.
De rustige Charlotte neemt de Indische coterietjes nuchter waar, ze
registreert, ze luistert en verbaast zich geregeld over de vrijpostigheid waarmee de vrouwen elkaar boucle verhalen vertellen over anderen. Bij theepartijtjes of picknicks worden de koppen bij elkaar
gestoken en wordt er wat gepord met ellebogen. De afwezigen ontkomen niet aan een oordeel. Ms iemand z'n gezicht niet laat zien,
wordt dat al gauw als een belediging ervaren:
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Van Houweningen had zich laten verontschuldigen,
druk week'. De meesten wisten wat daarvan waar was en in
1,5

hun hart namen ze 'de sinjo' z'n aanmatiging kwalijk [...].
Maar werkelijker bevreemdde het en openlijker kon worden
besproken, dat Van Nooten en z'n vrouw ook weer niet verschenen waren. Nelly vond 't te erg.
Nelly laat niet na haar ergernis wereldkundig te maken. Zij is de
vrouw bij wie Charlotte samen met de Indische Amelie verblijft tot
haar man terug is van een reis. Amelie wordt afgeschilderd als een typisch melodramatisch Indo-meisje. Er is een moord gepleegd op de
vrouw van haar vorige minnaar. De voormalige njai (huishoudster en
veelal `bijvrouw') is daarvoor verantwoordelijk, maar de onwetende
Amelie denkt dat zij als schuldige zal worden aangewezen. De Inlanders hebben haar immers zien praten met de huishoudster en Amelie
weer dat de kabar angin sneller gaat dan vuur:
Zwijgen voor bedienden... of die niet alles wisten! Eerder en
beter dan hun meesters vaak. Of ze niet alles zagen, met een
blik onder de neergeslagen oogleden nit, of ze niet alles begrepen uit een woord, dat ze opvingen, als ze met strakke
tronie's en afwezige ogen tafeldienden, dat niemand opletten
en luisteren vermoeden kon. Ze wisten altijd en alles wat ze
weten wilden... ze fluisterden nu in de bijgebortwen over wat
er was geschied.
Amelie pleegt uit wanhoop zelfmoord door zich in een kolkende rivier te werpen. Haar vrees is niet volkomen onterecht. Ms er iemand
beschuldigd moet worden, wordt de vinger al snel uitgestoken naar
Indo's. Zo zou de Indo Carel van Houweningen op de societeit uit
z'n slof zijn geschoten en een collega een opdonder hebben verkocht.
De residentsvrouw gaat de villa's langs om het nieuws, en haar mening erover, te verspreiden:
`Maar hoe komen ze daartoe?' kwam Charlotte, verbaasd,
`dat vind 'k nu niets voor Carel van Houweningen.'

Dat zou je zo zeggen, he?' spotte de residentsvrouw... `altijd
zo kalm... zo correct. Maar nu zie je... nu zie je, hoe je op 'n
... op somnzige mensen aan kunt.'
Amelie voelde, dat ze had willen zeggen 'op een sinjo'.
Sinjo's (Indo-jongens) zijn bepaald niet to vertrouwen, impliceert de
residentsvrouw. Onbegrip, vijandschap en angst zijn een goede voedingsbodem voor roddels met een racistisch tintje. Ze karakteriseren
de residentsvrouw, die er in de ogen van Charlotte niet goed vanaf
komt, maar tegelijk corrigeren ze het clichebeeld dat van de kletsgrage Indische Amelie werd gegeven. Het lijkt erop dat de schrijfster op
deze manier de roddelcultuur aan de kaak stelt.
HISTORISCHE ROMANS Goenong-Djatti en Rubber zijn romans die in de tijd zijn geschreven waarin ze spelen, maar de Indische
roddel duikt ook op in de historische roman. De roddel heeft dan een
andere functie. De achterklap is niet langer verweven in de structuur
van het verhaal, monoloog en dialoog komen veel minder voor. De gesproken vorm maakt niet langer de dienst uit. Het papieren onderzoek
vervangt de directe beleving en er wordt vaker gebruik gemaakt van
literaire procedes. De roddel is verdrongen naar het decor, tenminste
in de romans Tine of de dalen waar het leven woont en Heren van de thee.

In

87 verscheen de historische roman Tine of de dalen waar het !even
woont van Nelleke Noordervliet. Tine, de vrouw van Eduard Douwes
Dekker alias Multatuli, kijkt erin terug op haar leven, waarvan ze een
tiental jaren in Indie heeft doorgebracht. Opmerkelijk is dat de structuur van het boek heel hecht is door flashbacks en vooruitwijzingen,
elementen die vrijwel niet voorkomen in de twee eerder besproken
romans, maar die ook in andere Indische literatuur vaak geen kans ..,'
krijgen. Hoewel het roddelen bepalend is voor de gebeurtenissen in F.,
1 9

Tine, wordt het slechts aangestipt en speelt het in de literaire vorm 63
nauwelijks een rol. Tine is een reconstructie waaraan (wetenschappe- `1'<

lijk) onderzoek ten grondslag ligt in plaats van directe beleving. Dat 6
tT)
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leidt tot een zekere afstandelijkheid ten opzichte van de Indische samenleving, wat wordt versterkt doordat de belevingen in Indie
slechts een klein deel van het verhaal uitmaken. De roddel wordt echter niet overgeslagen, het is een kenmerk van de kleine gemeenschap:
De blanke gemeenschap, die toch nog uit ZO '11 vierhonderd
Europeanen bestond op een bevolking van ZO '11 viifrienduizend zielen, vormde een gesloten geheel. Iedereen kende
elkaar, en als troost voor de gedwongen afzondering vierde
men fast. Bij voortduring. Er weed wat afgedanst en -geroddeld.
Roddel wordt niet ondergaan, maar beschreven. Doordat bovendien
het Indie-verhaal een terugblik vormt, is er bijna geen sprake van dialoog, de voedingsbodem voor een structuur die de roddel aanzwengelt. De manier waarop de sociale wetten van de kolonie op Tine
drukken, laat zien dat gesproken taal geen rol speelt. Het is Touter
beschrijving:
1k voelde de blikken van de dames keurend rondgaan, terwij1
men terslitiks min japon beoordeelde. Ik prees in gedachten
de firma Hement et Blavet, Deks dare maar onberispelijke
kleermakers! Men was beleefd en enigszins gereserveerd,
maar klaar om elk moment los te bar ste p in vragen, roddels
en welgemeende adviezen.
Tine doet de roddels of als onzin, omdat ze ontstaan zijn uit jaloezie
en de burgerlijke bekrompenheid waaraan zij en Dek juist proberen
te ontsnappen. Om zich staande te houden zit er evenwel niets antlers
op dan zich aan te passen aan de sociale mores van Indie. Dat betekent ook dat je weet wanneer het tijd is om te gaan. Doordat de woe64 kerplant zijn slachtoffers genadeloos uitzuigt, is Tine – net als Carry
van Bruggen en Madelon Szekely-Lulofs – gedwongen de Indische
archipel te verlaten:

Er gingen praatjes rond, hoorde ik Vail Dietz [kennis van de familie], over Bel/Sell en mij. NO11 zou zelf zijn kind z,ijn. Dekker had mij hit Cvraak en verdriet verlaten. Een verhaal
luidde dat Dek mij met Carl en flagrant delit betrapt had en
een poging had gedaaii me to vermoorden. Helaas hecht /Bell
nogal snel geloof aan geruchten. Waar rook is is V1111T, zegt
Men dais gniffeknd; zeker als het een weerloze vrouw betreft
is men tuk op roddel, alsof haar eenzaambeid altijd eigen
schuld is.
Ook in Heren van de thee (1 99 2) van Hella S. Haasse is de structuur
van roddel niet bepalend voor de constructie. De schrijfster bracht
haar jeugd door in Indie. Toch zijn er nogal wat `discussies' geweest
over de vraag of zij wel een Indisch meisje zou zijn. Rob Nieuwenhuys en Tjalie Robinson vonden de Indo in de Indische novelle
Oeroeg zo ongeloofwaardig beschreven dat zij die vraag met een onverzettelijk `neen' beantwoordden. Ze zou niet Indisch genoeg zijn
om de Indo die ze in dit boek beschreef aan to kunnen voelen.
Voor de historische roman Heren van de thee gebruikte Haasse het
archief van een theeplantersfamilie, aangevuld met wetenschappelijk
materiaal. In dit verhaal speelt een vreemd soort roddel een rol: de
roddel die rondkonkelt in verhalen die buiten de directe beleving van
de personages vallen, waardoor belangrijke informatie wordt achtergehouden. De lezer moet eveneens naar de werkelijkheid gissen. Hij
weet dat hem iets wordt onthouden, maar wat precies blijft onduidelijk. De afstandelijke stijl, die objectief aandoet, versterkt dit beeld.
Rudolf bouwt zijn eigen theeplantage in de rimboe. Jenny en hij
moeten iedere cent twintig keer omdraaien en blijven daardoor ver
verwijderd van het 'bruisende' sociale leven. Ze raken steeds meer
geIsoleerd. Rudolf loopt belangrijk theezaad mis, wordt onheus bejegend door zijn broer en tegengewerkt door andere familieleden en
aandeelhouders. Hij verzuurt en verbittert, net als zijn vrouw. Zij
verandert in een drilpudding. Haar energie verflenst door het gevecht met het oerwoud en het gebrek aan sociale contacten. Rudolf

wenst zich niet te conformeren aan wat sociaal wenselijk is, maar probeert wel rekening te houden met de Inlanders. Hij weet dat het
werkvolk zal gaan smiespelen wanneer hij westers liefdesgedrag vertoont met Jenny. Daarom bedenkt hij zich nog wel tien keer eer hij
zijn vrouw in het openbaar lekker bij de heupen pakt. Hij voorkomt
kabar angin omdat hij weet dat zijn gezag daardoor zal verminderen.
En als hij dan eens een verhaal over een ander tegenkomt, verbaast hij
zich slechts. De alwetende verteller registreert zo objectief mogelijk
verschillende versies van de verdwijning van de Japanse njai van oom
Eduard:
Er werd nooit openlijk gesproken over Goey La Nio, zelfs
niet door haar kinderen. Rudolf ving tegenstrijdige geruchten op. Bedienden fluisterden dat zij zelfmoord gepleegd had
[...] – haar geest zou 's nachts weeklagend rondwaren bij de
bade fiver. Albert Holle veronderstelde dat zij vrijwilligvertrokken was om te trouwen met een rake Chinees uit de relatiekring van haar vader. Rudolfs huisjongen maakte eens
een opmerking die suggereerde dat zij nog steeds ergens op
Sinagar huisde, maar te trots was om zich te vertonen,
omdat Eduard sinds enige tijd aan een Soendase minnares de
voorkeur gaf.
De verhalen bieden geen uitsluitsel over de waarheid, maar Rudolf
doet een poging deze zo breed georienteerd mogelijk te benaderen.
Zijn objectieve, afstandelijke houding wordt versterkt doordat hij
geen keuze maakt. Zijn dochter wel. Zij vertrouwt het windnieuws
van de Inlanders eerder dan een verklaring van haar vader. Als Jenny
is overleden worth dochter Bertha op de mouw gespeld dat een plotselinge `hartverlamming ten gevolge van overspannen zenuwen' haar
moeder fataal werd. Bij het lijk mag ze niet komen. De baboe fluistert
66 haar toe dat Jenny gif heeft ingenomen en zo zelfmoord pleegde.
Niemand wenst dat te bevestigen, maar Bertha weet genoeg. Het
toont hoe er een generatiekloof is ontstaan: Rudolf die zonder baboe

groot werd gebracht en het vertrouwen van het yolk met veel moeite
heeft moeten winnen, en zijn dochter Bertha die dichter bij de Inlandse cultuur staat, waardoor ze ontvankelijker lijkt voor het windnieuws.
In de hele roman zijn dit de enige twee roddels die expliciet worden
benoemd. Door de aanwezigheid van een alwetende verteller die nu
eens het perspectief van Rudolf, dan weer het perspectief van Jenny
tot uitgangspunt neemt, heeft roddel weinig kans. De personages zijn
er ook te nuchter voor en staan te ver of van het borrelende en bruisende leven.
Het voert te ver om op basis van vier romans conclusies te trekken
over de rol van roddel in de Indische boeken van vrouwelijke
auteurs, laat staan van de hele Indische letterkunde. De romans zijn
daarvoor te verschillend: Rubber en Goenong-Djatti geven slechts een
indruk van de manier waarop roddel in de Indische literatuur een
plek vond, en Tine en Heren van de thee zijn historische romans waarin
de woekerplant die roddel is, uitgedroogd tegen de wand plakt. Wel
is duidelijk geworden dat Nieuwenhuys niet helemaal gelijk heeft
met zijn visie dat het niet om de techniek maar om het vertelde gaat,
want in Rubber en Goenong-Djatti speck literaire techniek wel degelijk
een rol.
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Kester Freriks

'T ZIJN ZUIVER EN ALLEEN KLEINE
ERGERNISJES VAN BUITEN AF
De brieven van Maria DermoCit

De vooroorlogse NederlandsIndische samenleving was er een van roddel: praatzieke ambtenaren
en planters, en hun erop los kletsende vrouwen. In de societeit kwam
de Hollandse elite bijeen. Daar stond de zogeheten `duizend gulden'tafel. Alleen ondernemers en ambtenaren die meer verdienden,
mochten eraan plaatsnemen. Louis Couperus schrijft over die gelaagde, hierarchische maatschappij met zijn rangen en standen, bureaucraatjes en geldmannetjes, residenten en assistent-residenten in
zijn roman De stille kracht (1 900). Hij is niet de enige, bij Lange na niet.
Multatuli klaagde al over de roddelzucht, evenals Bas Veth in zijn bijtende satire Het leven in Nederlandsch-Indie, ook uit 1900.
De journalist en romancier van tempo doeloe, P.A. Daum, wijdde
aan het standsbewustzijn van de Nederlandse koloniaal zijn roman
met de veelbetekenende titel Hoe hij Raad van Indie werd (1885). De
laatste alinea van de daarin opgenomen inleiding spreekt boekdelen.
De schrijver, in dit geval Daums alter ego Maurits, erkent dat hij dit
boek wil schrijven om de volgende vragen te beantwoorden: Wat
geeft in het algemeen onze hedendaagse maatschappij te aanschouwen, en is het niet mogelijk, dat personen van uiterst geringe aanleg
en ontwikkeling en allesbehalve navolgenswaardige levensgedrag tot
hoge staatsambten geraken? Ziet men niet telkens lieden, van wie
weinig of niets te verwachten is, door gebrek aan zwaarte omhoog
vallen?'
De Lang in Indie wonende schrijfster Maria Dermoilt (1888-1962)
werd op de suikerfabriek Tirto bij Pekalongan, aan de noordkust van
Midden-Java, geboren. Zij was enig kind. Haar moeder stierf Coen zij
een half jaar oud was, waardoor zij relatief eenzaam opgroeide. Haar g'4.,
jeugdjaren bracht ze door op een andere suikerfabriek, het verlaten 69
liggende Redjosari, diep in de binnenlanden van Java. Ze kreeg on- u.'
derwijs van haar stiefmoeder, een Duitse gouvernante. De eenzaam- S1r'
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heid kreeg een plek in haar literaire werk, dat een geheimzinnige
sfeer oproept. Tot in de jaren dertig, Dermoilt was toen rond de
veertig, verbleef zij in Nederlands-Indie. De belangrijkste tijd uit
haar leven bracht ze door op het eiland Ambon in de Molukken.
Daar, tussen 1 9 10 en 191 4, deed ze inspiratie op voor haar roman
De tienduizend Bingen (1 9 55). Ze was getrouwd met de jurist Isaac
Dermoilt, met wie ze in Ambon woonde, vlak bij de esplanade, een
groot grasveld in het midden van de stall. Aan diezelfde esplanade
lagen de tennisbanen en de societeit De Eendracht. Maria DermoUt
en haar man tennisten beiden, bovendien was hij bestuurslid van de
societeit. Het beeld van een schrijfster die een teruggetrokken leven
leidde, eerst in Indie, naderhand in Nederland, spreekt uit haar werk.
Aan de bron van Maria Dermoilts schrijverschap liggen talloze brieven, het zijn er meer dan honderd, die zij aan de Brie tantes van haar
echtgenoot schreef, die in Hilversum woonden. Al die brieven zijn
handgeschreven, in een zwierige penvoering, keurig op de lijnen.
Dermoiit haalde niets door en maakte evenmin spelfouten. Alleen de
interpunctie liet ze nog wel eens achterwege, maar dat neemt de
indruk niet weg van een grote beheersing tijdens het schrijven.
Dermolit schreef over gebeurtenissen uit haar leven, over haar kinderen, het leven in Indie. Dat alles bekeken van grote afstand. De
Indische samenleving stond ver van haar af. Soms ontmoette zij, buiten de bediendes om, een tijdlang geen mensen.
Twee voor haar doen felle brieven vormen een uitzondering op haar
gedistantieerde houding. In de eerste bericht ze over haar teruggetrokken leefstijl; in de tweede stelt ze zich teweer tegen de roddelzucht van de Indische samenleving. In 191o, het jaar van de eerste
brief, is haar oudste kind Ettie twee jaar. Het koosnaampje van deze
dochter was Muis, de vertaling van het Maleise Tikoes. Maria Dermoat schrijft op 9 november: Muis wordt een beetje te stil en ernstig,
7o vind ik, ze kan zoo stilletjes zitten te kijken en niets zeggen, dat kan ik
niet goed hebben. Ze moest meer met kinderen van eigen leeftijd op
en neer gaan, maar dat kan niet altijd en ik vind 't dwaas zoo'n jong

kind zaterdagavond naar de societeit te laten gaan, ze winden zich
maar op en hebben er eigenlijk niets aan, maar daar komen ze altijd
alien bij elkander. Ik moet vanavond een uurtje naar een feest dat
door de tennisclub wordt gegeven als afscheid van een paar zeeofficieren. J. [Isaac Dermolit] is pas benoemd tot president van de tennisclub en ik moet wel even gaan, ik zie er bar tegen op want ik ben bijna
een jaar niet onder de mensen geweest, enfin dan bijt ik eens door de
zure appel heen en ben er aan gewend als J. terugkomt, want dan
moeten we wel wat meer naar zulke recepties gaan.'
Isaac Dermoilt was voorzitter van de landraden op Ambon en in de
verre buitengewesten. Daardoor was hij Brie maanden per jaar afwezig. Het kleinsteedse Ambon en zijn benauwende, blanke gemeenschap begon op Maria Dermoilt te drukken. Ze behield haar reserves
en gestrengheid tegen elke vorm van oppervlakkige gezelligheid. Op
6 december 1 9 11 vierden de kinderen 'Sint-Niklaasavond'. De volwassenen niet, want le vervalt hier altijd in lure prullen', aldus Maria
Dermoilt aan de Hilversumse tantes.
Het werd 1 9 12, Isaac vertrok op 12 januari naar het afgelegen eiland
Banda. Twee dagen later berichtte Maria aan de tantes: 'J. is eergisteren voor 1 4 dagen naar banda vertrokken. [...] 't Zijn zuiver en alleen
kleine ergernisjes van buiten af. We gaan nu de fam. den Hengst weg
is, hier eigenlijk met niemand speciaal om, dat is natuurlijk "trots"
dan komt er jaloezie bij dat J. jong zijnde een goede onafhankelijke
positie heeft, begrijpen ze niet dat de een in een uur intens werken
meer afdoet dan een ander in een heelen dag, en vinden 't schande dat
zij die zelf zoo hard werken? zoveel minder tractement krijgen verder
zijn we beiden (daar heeft "men" gelijk in) een beetje stroef in de omgang en J. is gauw driftig en steekt zijn opinie niet onder stoelen en
banken: allemaal redenen waarom de menschen hier in 't algemeen
voor al de onderwijzers vinden dat ze er niet buiten kunnen flink onhebbelijk tegen ons te zijn, met een plaisant gezicht natuurlik. Bij mij
hebben ze geen succes, ik doe net of ik er niets van snap, en ben niet
ad rem genoeg om ook onhebbelijk terug te doen daarom ben ik

"dom en vervelend" en laten ze me met rust. J. daarentegen trekt zich
alles veel te veel aan, wordt daardoor erg prikkelbaar en maakt zijn
zenuwen van streek. Kleine voorbeelden. J. vertelt in de soos, ik moet
morgen weer op reis naar Banda, een van de onderwijzers vraagt tot
twee keer toe "Moet u alweer op reis dat is toch wel erg vlug?" ('t gouvernement is er goed voor bedoelt hij natuurlijk). Ik stuur elke middag thee naar de tennisbaan met alles wat er bij hoort. 't Zijn kleinigheden, 't is zoo, maar 't is ook onaangenaam. Ik zal blij zijn als we 't
binnenland met zijn gedwongen omgang met Jan en alleman achter
ons hebben, dat is zeker – U kunt wel begrijpen, hoe wij beiden soms
verlangen kunnen in Holland te zijn, niet alleen om 't heele zijn, 't
klimaat maar vooral om weer eens in een omgeving van vertrouwde
gezichten te zijn en familie waar een atmosfeer van liefde is. Gelukkig
hebben we elkaar en de kinderen, Muis wordt zoo'n babbelaartje,
weet soms meer dan vader en moeder samen.'
In deze laatste brief verwoordt Maria Dermoilt een wezenlijke klacht
over de Indische samenleving. De groep van Europeanen was op elkaar aangewezen. Weinigen – ook de Dermoilts niet – associeerden
zich met de Indonesische bevolking, afgezien van de baboes, de kokkie en de pasar baboe, de meld die naar de markt ging. Het waren
eenzame jaren voor de Nederlanders. Men verlangde naar Nederland en was men eenmaal in Nederland, dan voelde men zich ook
daar een vreemde. Maria Dermoilt heeft zich over de onvrede die zij
in de Indische samenleving ondervond in haar werk nooit rechtstreeks uitgelaten. Het lijkt of haar meestal vrouwelijke hoofdpersonages harmonieus verweven zijn met de Indische wereld. In enkele
brieven, zoals bovenstaande, spreekt een heel andere vrouw die blijk
geeft te beschikken over een scherpe waarneming en een al even
scherpe pen.
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RAAD & DAAD
Ze hangt in de chest press, half
opzij, haar armen lusteloos over de brede handvaten die ze zou moeten aanduwen. Haar haar is halflang, blond, in een slordige staart gebonden, in de nek. Een lok schuift steeds voor haar gezicht, ze duwt
die telkens weer onverschillig terug. Ze heeft een blauw elastaan
broekje aan, een soort bermuda met iets te lange pijpen die strak om
haar dijbenen spannen. Een been bungelt, het andere houdt ze op de
voetensteun. De Nike's zijn klein, een goedkope imitatie zo te zien,
iets met donkerblauw en rood. Een mouwloos T-shirt met een haltertop eronder, zo hangt ze en buigt zich naar haar buurvrouw die ik niet
zien kan, op de adductor. 'Nee, met Peter.' Haar stem is zacht, maar
dringend, half buiten adem terwij1 ze niets doet. Cool down for 3o seconds. Er komt een vraag die ik niet versta, dan zegt ze vlug, "Ja, die, en
die had toch al een vriendin, nee daar was het weer mee uit, maar ik
begrijp niet dat ze dat dertien maanden heeft volgehouden, nee met
haar natuurlijk, woont hier vlakbij geloof ik, ergens in de Korrewegbuurt ja, of misschien wel in De Hoogte', hier even gegiechel, de
buurvrouw giechelt ook, De Hoogte, dat is de betaalde liefde, of de
drugs, of zwart, of anders maar ook mis, 'de heffe', zeiden we vroeger,
mij best, Sly woont er, die is leuk, bij die drink ik weleens een biertje
terwijl hij eindeloos ganjasigaretten rolt, aansteekt en rookt, traag en
vol genot, maar ze praten op zachte toon verder, 'Nee, ze mocht
nooit naar Emmen komen, hij kwam altijd naar haar toe, ik begrijp
niet dat ze dat pikte, elk weekend maar dan alleen op zaterdag, Saskia
wist dat natuurlijk, hij had een heel systeem denk ik, een soort draaiboek, Saskia door de week, en haar dan op zaterdagnacht, en dan op
zondag of en toe zijn ex.' De stem naast haar giechelt even. "Ja, die.
Snap je dat nou? Ben 11( gek of wat. Dat pik je toch niet? Je maakt mij
niet wijs dat je dat niet weet, dat zo'n vent... Ja, die Saskia is "beeldend
kunstenares" ', hier haalt haar stem uit alsof ze `beeldig' zegt, `...noujaaa... In bed zeker. Ze maakt vogelhuisjes geloof ik... Ja, dat weet ik,
die tentoonstelling in het Kunstencentrum... Maar Ales wat ze maakt

lijkt op een vogelhuisje. Echt. Nee, Saskia heeft een atelier in hetzelfde gebouw als Josje, en die... Ja, die vertelde het me. Op dat feest.
Nee, dat van Arno. Vorig jaar, bij de opening, hij had toen een feest
omdat zijn huis of was. Weet je nog, die oude boerderij, aan het
spoor, Bargermeerweg is dat, ja precies, het is mooi geworden, he?'
Van die training komt vanavond niks meer, zoveel is zeker. Ik vind dit
veel leuker. Wiebelend op mijn bankje probeer ik tegelijk mijn landerige nuttigheid (het ik-heb-een-doel-gevoel) te bewaren, en te
luisteren. Ik ben ruim binnen gehoorsafstand, maar de cultuur van
zo'n fitnesscentrum is zo dat je elkaar nauwelijks aankijkt, zeker niet
bekijkt, al zijn er altijd mannen... maar goed, overal zijn mannen,
enfin, maar ik ken the story. Ik open bedachtzaam het flesje spawater,
drink het langzaam leeg. Het probleem is hoe ik binnen gehoorsafstand blijf, straks gaan ze naar een ander apparaat, met z'n tweeen,
ook al zo'n cultuurtje, doen die mannen hier ook heb ik gezien, helpen elkaar om net even die extra kilo's op te drukken, geven in halve
woorden commentaar op elkaars kracht. Vrouwen niet, die doen het
voor de gezelligheid.
Net als roddelen. Het is gewoon een manier om contact te houden,
het is een vertelling aan de ander op een plek waar je samen bezig
bent, onder het afwassen, bij het bed opmaken, bij het aardappels
schillen, het is een uitwisseling van verhalen, of van telkens andere
stukjes van dezelfde vertelling, 'wrist je dat...?' en dan weet de ander
prompt een aanvulling die je nog niet had, alsof je samen een puzzel
maakt, die van de menselijke relaties, je brengt ze in kaart, niet te aardig, natuurlijk niet, de mens is slecht en de roddel is er niet om een
moreel besef te bevestigen maar om het wij-gevoel te versterken,
z000, wij vrouwen delen deze mening, toch? Mannen kunnen het
ook, ja hoor, maar die doen het antlers, niet om samen gezellig, maar
om de andere man te verplichten, hiero, een stukje van mijn macht,
74 dit weet ik en dat Beef ik jou, gaat over een vrouw, jazeker, met wie,
wanneer en hoe lang, en ga jij die macht nu maar lekker even gebruiken. En dan komt de laatste op je toe en zegt insinuerend, 'Is het waar

dat jij met hem, toen...?' En ik denk, snotneus, dat was in 1 9 85, toen
was jij vijftien waar bemoei je je mee.
Het roddelen heeft steevast eenzelfde narratieve structuur, die van de
eindeloze zin zonder punt of komma, en of en toe naar adem happen,
dat is even die hapering die aangeeft, nu mag de ander weer. En zo afwisselend met z'n tweeen, of met de harde kern in een groep terwijl
de groep eerbiedig luistert. Het heeft ook zijn eigen vocabularium,
erg casual, zo van `wij doen allemaal heel gewoon'. En het heeft zijn
eigen toontje. Een roddel kun je op het gehoor uit een gesprek halen
zonder iets van dat gesprek te verstaan. Nou ja, dat zit ook in de gebaren. Precies, dat samenzweerderige, dat je iets voorover gaat leunen
terwijl je spreekt en de luisterenden stuk voor stuk nadrukkelijk aankijkt. Het is echt waar! Ik heb het zelf... Nou, `gezien', ‘gehoord', `gelezen' – er staan nogal wat opties open.
`Gedaan' is niet zo'n optie. De roddelaar/ster heeft het altijd over iemand anders. Ja, dat is wel een eerste voorwaarde om van roddelen te
kunnen spreken. Het is altijd `wij' die iemand anders uitsluiten. Bijvoorbeeld de beroddelde in het gesprekje waarmee ik begon, die `haar'
die zich door 'Peter' voor de gek heeft laten houden, `dertien maanden' Lang als ik het goed heb begrepen. De `Saskia' uit het verhaal en
de 'Peter' krijgen nog wel een sneer, maar die `haar', nou die is dom,
zeg. `Dat pik je toch niet.'
Nee, misschien niet. Maar een mooi verhaal levert het wel op. Er is
blijkbaar een juffrouw die dertien maanden met een Peter ging, en
toen pas merkte dat er nog twee andere dames met die Peter gingen.
En die juffrouw woonde op een auto-uur afstand en had al die tijd niks
in de gaten omdat 'Peter' altijd keurig op zaterdag kwam. Het zou zo
een thriller opleveren. Bigamie Gepleegd In. Trigamie? Bestaat dat?
Zoiets. Misschien had die juffrouw geen auto. En die Peter wel. En
misschien was ze gewoon te beleefd om hem ongevraagd een bezoek N
0
te brengen, of om eens langs te gaan met de Interliner. Kan toch? Zou
ik ook te beleefd voor zijn. Ik haat onverwachts bezoek. Dat komt er 75
meestal ook niet in. Mijn privacy voor alles. De enkele goede vrienden
die hier een uitzondering op zijn, maken juist altijd een afspraak.
0
cc

cc

ati

1—

Is het verhaal geloofwaardig? Dat moet wel, bij een roddel. Er moet
ook minstens een echte waarheid in verborgen zijn, zodat het niet
eenvoudig is de roddel te ontzenuwen, mocht je dat als beroddelde al
willen. Mij zou het niet uitmaken. Ik heb meer dan eens zelf een fijne
roddel in de wereld geholpen, over mezelf. Om die dan jaren later in
niet eens erg verkakelde toestand weer ten gehore te krijgen. Van een
man, ja. 'Is het waar dat... in Heidelberg? Echt? Tijdens een PENConferentie?' Goh, dacht ik, dat was in, laat eens kijken, mei '96. Ik
moet die mannen toch eens updaten. Inmiddels zijn er veel meer, en
vooral heel veel leukere roddels over mij te vertellen.
Over jezelf is trouwens nogal makkelijk. Hier volgt het recept: zorg
ervoor dat je iets vertelt wat tamelijk schandelijk gevonden wordt,
vertel het aan een man, liefst aan twee of Brie tegelijk, zodat ze elkaar
betekenisvol kunnen aankijken, vertel het erg argeloos alsof je er
geen idee van hebt hoe erg het wel niet is, en zorg ervoor dat het niet
te controleren valt, en dat ze het ook niet gaan checken voordat jij ver
weg bent. 1k verzeker je dat het werkt. Vooral een klein gehoor van
(mannelijke!) collega-schrijvers is erg dankbaar doorgeef-publiek.
Ze geloven je onmiddellijk, als het maar over jeweetwel gaat. Nee, bij
vrouwen werkt het niet goed. Niet als roddel. Vrouwen zeggen
hoogstens, nou, dat zou ik toch niet doen. En soms willen ze het zelf
ook wel even proberen. Met die man die je in je verhaal betrokken
hebt. Dus het is dan meestal verstandig een man te noemen die een
beetje uit de buurt is. In Kuala Lumpur ofzo. Of in Iowa City.
De meeste mensen vinden het maar niks als er roddels over hen verteld worden. Maar dat gebeurt toch, dus waarom zou je de mensheid
dan niet een handje helpen? Je kunt heel aardig regisseren wat er over
je verteld wordt, en zo heb je zelf ook nog een leuke tijd. Ik heb pas
nog rondverteld dat ik in Zwolle voor een hooker ben aangezien, op
een nacht toen ik in slaap was gevallen in de trein uit Nijmegen en om
76 een uur wakker werd op een rangeerterrein. Ik heb natuurlijk verteld
dat ik opgepikt werd door een beleefde meneer, een Deen met de
naam Knud Jensen (mooi he) en dat er niks gebeurd is maar dat ik

tenminste een slaapplaats had, in een Bilderberg Hotel nog wel, in
Zwolle dus, waar we zijn minibar hebben leeggedronken, intussen
keuvelend over de kinderen en kleinkinderen, en dat ik mij nog
weken nadien heb voorgesteld als oma Jensen. Ik ben benieuwd na
hoeveel tijd ik dit nu weer terug ga horen. Ik schat ongeveer driekwart jaar, als ik een beetje het circuit ken van mannen die het nu underling doorvertellen. Nee, er is natuurlijk niemand die het gaat
checken.
Zo langzamerhand hebben de He-men in mijn omgeving het idee dat
ik mijn gewone biologische verlangens invul met losse meneren, in
mooie kleuren en maten, meegenomen uit het openbaar, bij gelegenheid, en om vier uur 's morgens weer netjes buiten gezet. Het is mijn
eigen tekst die wordt rondverteld, en het is jammer dat ik niet elke
opvoering bij kan wonen. Dat is te eng, en dus hoor ik maar of en toe
iemand met afschuw in zijn stem zeggen, `Nou, van jou begrijp ik
niks...!' De vrouwen er om heen kijken mij even snel aan, trekken een
mondhoek op, bewegen heel even zo half met hun hoofd. Schudden
hun hoofd, maar dan in de kleinste beweging, naar elkaar. Naar mij.
`0 o... Hoor je dat...? Ben je een beetje te gevaarlijk... schat...?'
Ik heb een soort superroddel gecreeerd. Ik mag. Ik ben twintig jaar
getrouwd geweest en ik heb een kind goed en netjes grootgebracht.
Z0000... De rest van mijn leven is voor mezelf. Daahaag. Hier is het
stil. 1k ben de enige in deze kamer, in dit appartement, en de enige andere sleutel heeft mijn kind. Mannen? Heerlijk. Maar vooral niet
hier.
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PORTFOLIO JACQUELINE LAMME
Ze had er niet eerder bij stilgestaan: terwijI beeldend kunstenaar Jacqueline Lamme roddel tot kunst verhief, kwam ze in dezelfde roddeiwereld
terecht waaruit ze putte.
Jacqueline Lamme (1964) begon na haar opleiding aan de Amsterdamse
Academie voor Beeldende Vorming en de Gerrit Rietveld Academie met
het schilderen van lyrisch-abstracte landschappen, waar langzaam souvenirs een plek in vonden, zoals molentjes, tulpen, koddige boertjes en boerinnetjes. Ze zette een steeds zakelijker wordende schilderstijl met een
uiterst precieze, bijna fotografische uitvoering tegenover deze luchtig
ogende onderwerpen, waar ook jeugdsentimentele speelgoedbeesten
deel van gingen uitmaken. De hyperrealistische weergave van deze komisch-kitscherige onderwerpen verhoogt het paradoxale en tragische van
haar schilderijen. In haar kunst speelt Lamme met de vraag of het clichébeeld heeft afgedaan, of dat er nog enige zeggingskracht in verscholen ligt.
Een van de meest opmerkelijke 'clich6beelden' in Lammes werk is onze
kroonprins Willem-Alexander. Ze schilderde hem in Superman-tenue boven een tulpenveld, herschiep het sprookje van Sneeuwwitje met de kroonprins in de hoofdrol en situeerde zichzelf in bruidsjurk naast de aanstaande
koning. De opmerkelijke trouwerij verbloemde haar eigen situatie en legde
die tevens open en bloot. Lamme kon maar niet `aan de man' komen, knipoogde naar haar koningsgezinde moeder en was tesmet' door haar demente oma die met veel plezier Prive las (en dus de hele familie met haar).
Logischerwijs was het een toppunt van symboliek en kitcherigheid om zichzelf naast de beroddelde kroonprins te zetten. Bovendien sloot de `pretentieloze smaak van het yolk' die in de roddelbladen wordt weergegeven,
perfect aan bij haar zoektocht naar de zeggingskracht van het clichebeeld.
Voor haar schilderijen kocht Lamme menig boulevardblad. Ironisch genoeg duurde het niet lang eer zijzelf met haar werk in die bladen terecht-
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kwam, soms met een wel heel opgeklopt verhaal. Zo werd ze in Panorama
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`de Diekstra van de kunst' genoemd omdat een fotograaf van het blad een
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afbeelding van zijn foto in haar schilderij meende te herkennen. Story liet
Walt Disney aan het woord, die meende dat het imago van Sneeuwwitje en
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dat van de kroonprins zwaar te Iijden hadden onder Lammes schilderijen.
Maar er waren ook positievere geluiden, zoals in Nieuwe Revu, waar men
Iiefdevol schreef over het feit dat de kunstenaar iets had gedaan waarvan
de redactie niet durfde te dromen. Het artikel eindigde vervolgens met de
mededeling: 'en daarom houden wij van Jacqueline Lamme.'
Lamme is er inmiddels aan gewend dat er eigenaardige verhalen over haar
worden geschreven. Als ze een interview terugleest, staat er zelden wat ze
bedoelde. Maar ze kan er wel om lachen. De verhalen uit de roddelbladen
zijn nu deel van de schilderijen, ze horen erbij. Net als het verhaal dat iemand de plaquette van Lamme kocht waarop in een ballon boven de prins
staat: I think I am the prince of your dreams.' Het schilderij werd aan de
prins zelf gegeven, hij schijnt gelachen te hebben en zou de gipsschildering hebben opgehangen.
De afbeeldingen in dit nummer zijn onderdeel van een reeks van dertien
gipsschilderijen die onder andere op de KunstRai hebben gehangen, waar
– als we de verhalen moeten geloven – Beatrix even heeft overwogen er
een te kopen.

Fleur Speet

81

Marianne van den Boomen

DE CONFIGURATIE VAN DE ONLINE RODDEL
Ooit, in een tijd dat wij alien nog
2 4x7-feminist waren, schreef een medefeminist in een vrouwenhuiskrant: `Roddelen is onfeministisch.' Het was ongetwijfeld waar, maar
wel jammer. En misschien was dat voor mij wel het eerste scheurtje in
het 24x7-feminisme.
Ik geloof namelijk in roddel.
Roddelen heeft een slechte naam. Het hoort niet.
In de journalistiek is het de ergste aantijging die er maar is. Onbewezen geruchten in plaats van gecontroleerde bronnen. Bewuste laster
in plaats van een afgewogen evenwicht tussen hoor en wederhoor.
Zelfs de roddelpers wil liever niet zo genoemd worden. Men noemt
zichzelf droogweg 'de bladen' of anders 'human interest'.
In de literatuur slaat het op slonzige sleutelromans en autobiografische persoonlijke afrekeningen. Weduwes en exen die de pen grijpen
om hun voormalige bedgenoten te claimen of te bezoedelen. Het
wordt gezien als amateuristisch prutswerk dat de titel literatuur niet
waard is.
Sociaal heeft de roddel ook Been beste naam, al is het een veelvuldig
beoefend genre. `Heb je gehoord hoe ze haar vriendin heeft laten zitten? Schandalig, he.' Kwaadspreken over derden, hyperboliseren,
veroordelen, schande roepen. Bah, wat vals, want de beroddelde is er
natuurlijk niet bij en kan zich niet verweren.
Liefhebbers zien dat anders. 'We praten gewoon!'
En ze hebben gelijk. Roddelen is niet alleen kwaadspreken. Het is de
wereld en de mensen doornemen, ze tegen het Licht houden. Analyseren in termen van goed en kwaad. Het is goed-en-kwaadspreken,
het is moraal maken. Het is leerzaam, het is leuk en het versterkt de
82 sociale band met je roddelpartner.
En dat geldt ook voor de journalistieke en literaire varianten. Bestaat
er wel absoluut objectieve journalistiek? Is niet elke weergave van

nieuws en feiten niet ook een weergave van waar de kwestie zich bevindt op de schaal van goed en kwaad?
En is niet elke roman een vorm van gesublimeerde en getranscendeerde roddel? Auteurs zelfhebben het over `verhalen', `verbeelding'
en `eigen werkelijkheid', maar elk verhaal waarin mensen voorkomen, is een vorm van roddel. De bewerking en verwerking – van de
roddel, de afrekening en de moraal – zijn kwesties van stijl en genre.
Maar de grondstof is hetzelfde: goed-en-kwaadspreken.
Los van de inhoud, roept het fenomeen roddel een tamelijk eenduidig beeld op. Maak je eens een voorstelling van een simpel plaatje dat
`roddelen' moet verbeelden. Tien tegen een dat daar twee mensen op
staan, waarbij de een, licht gebogen naar de ander, zijn of haar open
hand naast de mond houdt. Dit om de roddel exact te richten en te
voorkomen dat-ie uitvliegt naar de wijde wereld.
Dat verbeeldt precies de kern van de roddel: onder-ons. De roddel
moet vooral niet direct terechtkomen bij de beroddelde, die is per definitie afwezig in deze private setting. In de journalistiek en de literatuur is die private setting weliswaar naar het publieke domein getransporteerd, maar nog steeds is de kern: de beroddelde is als actor
afwezig, monddood. Deze kan zich wel verdedigen met een ingezonden brief of een eigenhandige autobiografie, maar dat is indirect en
achteraf, in een andere arena. In de arena van de roddel roeren zich
slechts de roddelaars, niet de beroddelden.
Die configuratie van de roddel lijkt nu op zijn eind te lopen. En wel
door de opkomst van internet. Communicatiewetenschappers hebben het almaar over het verschil tussen tender en ontvanger dat daarmee zou zijn opgeheven, maar er is een veel belangrijker verschil
verdwenen: het verschil tussen roddelaar en beroddelde. De beroddelde kan immers in dezelfde arena terugslaan: met een reply op een
mailinglist of een nieuwsbericht, of met een eigen website. Alles
wordt in dezelfde arena, vrijwel direct, tegengesproken. Is het niet
door de beroddelde zelf, dan wel namens de beroddelde. Er is altijd

wel iemand die het perspectief van de beroddelde inneemt, deze verdedigt of zelfs hard terugslaat.
Dat nu geeft geheel nieuwe dimensies aan het aloude goed-enkwaadspreken. En dus aan de journalistiek en de literatuur. En aan
onze verhouding tot de wereld en de medemens in het algemeen.
Er is een boek dat beet Vlooien, roddelen en de ontwikkeling van de taal. 1k
heb het niet gelezen, maar afgaande op de titel denk ik dat de redenering ongeveer als volgt in elkaar zit. Zoals apen door elkaar te vlooien
onderlinge sociale relaties vestigen en bevestigen, zo doen mensen
dat door elkaar te beroddelen, door elkaars deugden en ondeugden te
benoemen.
Nee, dat gebeurt natuurlijk niet objectief, dat is allemaal zo subjectief
als de nete. Sterker nog, daarmee ontstaat iiberhaupt zoiets als subjectiviteit: een zelfervaring van autonomie en onderworpenheid die
tot stand komt door talige interactie. Een en ander altijd gebaseerd
op uitsluiting van derden.
Wat gebeurt er nu met de subjectiviteit als die nog wel gebaseerd is
op roddel, op goed-en-kwaadspreken, maar niet meer op uitsluiting
van derden? Word je bijvoorbeeld voorzichtiger als je weet dat de beroddelde dicht in de buurt is? Nee, integendeel. Flame wars all over.
Nergens wordt zo hard bekritiseerd, beledigd en beschimpt als op
het net. Onvergelijkbaar met elke reallife-situatie van roddel of confrontatie (met uitzondering van de Jerry Springer Show, als je die althans als real life opvat).
Situatie I: stel dat je hoort over iemand die verliefd is op een ander
terwijl zijn vriendin zwanger is. `Nou ja, wat een eikel, dat doe je toch
niet!', zou je uitroepen, gegeven het feit dat de eikel niet in de buurt
is. Roddel-de-roddel, schande, schande.
84 Situatie 2: stel dat iemand die je kent, je in een gesprek zou toevertrouwen dat hij verliefd is op een ander terwijl zijn vriendin zwanger
is. Het is niet waarschijnlijk dat je hem hetzelfde zal mededelen als in

situatie 1, waar hij de afwezige derde was. Het is niet waarschijnlijk
dat je hem het volgende voorhoudt:
1k vraag me of waar je het idee vandaan haalt dat het algemeen geaccepteerd is dat je je vriendin zwanger maakt en
er vervolgens niet meer tegen kan. 1k vond je eerst een misselijke trol, maar nu vied ik je gewoon een loser, een 13 in een
dozijn Johnnie. 1k hoop voor je vriendin dat ze een sterke
dame is die op tijd bij Naar zinnen komt, een man alsjij heeft
maar I plek en dat is bij het vuilnis. En die kinderen kunnen
een vader zonder ruggengraat missen als kiespijn, en ja, je
irriteert me en ja, kinderen en vaders zonder verantwoordelijkheidsgevoel zijn mijn stokpaardje.
Op het net is zo'n reactie echter heel gebruikelijk. Deze komt uit
ni.eeuwig.september, een van de drukste Nederlandstalige nieuwsgroepen (voor web-adepten, zie: www.deja.com). De groep kent geen
inhoudelijke onderwerpsafbakening, de postings kunnen over alles
gaan. Een soort virtuele kroeg dus, compleet met stamgasten, vaste
gekken en incrowd-grappen. Bij uitstek een poel des roddels. Maar
aangezien elke beroddelde direct wordt toegesproken dan wel zich
aangesproken voelt (en ook zelf meestal weer reageert), lijkt het
woord roddel hier niet meer op zijn plaats.
Natuurlijk kent ook nl.eeuwig.september zijn uitgesloten derden. Dat
zijn echter niet de beroddelden; uitgesloten derden zijn degenen die
de incrowd-taal en de opgebouwde stijlen niet snappen. De roddel is
hier een collectieve publieke onder-ons geworden, inclusief de beroddelden. Dat gebeurt in een omgeving van voortdurende herrie,
meningsverschillen, gelach en gekrijs – de rijen zijn bepaald niet
gesloten. Toch doer de roddel nog altijd waar hij voor dient: het vestigen en bevestigen van sociale relaties, goed-en-kwaadspreken,
moraal maken, subjectiviteit maken. Hoe vloeibaar en instabiel dan
ook.

In feite draait het hele internet op dit soort roddel. Terwijl de klassieke configuratie van de roddel – private setting met uitgesloten beroddelde derde – er nauwelijks een plaats heeft, zijn de varianten van de
publieke inclusieve configuratie ontelbaar.
Bram Peper brengt zijn declaratiebonnen online – een typische internet-act van een beroddelde.
Mensen zetten een webcam in hun huffs die 24 uur per dag live hun
verrichtingen volgt – zich daarmee geheel overgevend aan de dynamiek van goed-en-kwaadspreken op het net.
Big Brother is een tv-programma dat groot is geworden door internet.
Op talloze plekken (websites en nieuwsgroepen) werd voortdurend
doorgenomen wie van de BB-bewoners deugde en wie niet, waarom
wel, en waarom niet. Een vorm van permanente roddel- en moraalproductie.
Het Starr-rapport over Bill Clintons avonturen met Monica Lewinsky – met de klassieke roddelingredienten van seks & macht & verraad, met prachtige details over sigaren en spermavlekken – bet internet zowat bezwijken. Niet alleen omdat mensen dat rapport en
masse opvroegen, ook door de stroom aan discussies, analysen en
goeden-kwaadsprekerij, van zowel geInstitutionaliseerde media als gewone mensen. Het Lewinsky-nieuws was bovendien als eerste gebracht
door Matt Drudge, zelfbenoemd internet-roddeljournalist, die er
prat op gaat dat tachtig procent van zijn berichten bestaat uit ongecheckte geruchten (www.drudgereport.com). Het werd zijn ultieme
overwinning; de gerenommeerde media dansten naar zijn pijpen,
zich heel goed bewust van het risico dat ze namen door zijn nieuws
over to nemen.
En niet alleen journalistieke stijlen en genres worden binnenstebuiten gekeerd door de nieuwe configuratie van de roddel, ook literaire.
Neem een genre als fanfiction – het schrijven van alternatieve plots
86 voor bekende tv-series, films en romans (zie: www.fanfiction.net). Dat
had zonder het open systeem van internet en zonder creatieve speculatieve roddel nooit tot ontwikkeling kunnen komen.

Al te vaak wordt internet vooral gezien als informatiedatabank. Met
alle problemen die daar dan bij horen: informatie-overload, betrouwbaarheidkwesties, zoekproblemen. Personal agents – softwaresoldaatjes die jouw voorkeuren en behoeften door en door kennen,
en die voor jou het slagveld opgaan om terug te komen met relevante
informatie – moeten dan uitkomst brengen. Vele bedrijven werken
hard aan de ontwikkeling van die Bingen, want daar is vast geld mee te
verdienen. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat tijdrovende
werk van roddelen, goed-en-kwaadspreken en sociale relaties vestigen. Voorgeprogrammeerde subjectiviteit als oplossing, interactie
teruggebracht tot het op de juiste manier africhten van je softwaresoldaatjes.
Maar internet is geen opslagloods, het is iets wat het midden houdt
tussen een werkplaats en een kroeg. Een sociale ruimte waar voortdurend wordt geroddeld, gekeet en geflamed. Waar reputaties, relaties en subjectiviteit waardevoller zijn dan indexering, informatie en
objectiviteit.
Een personal-agent-ontwikkelaar lijkt dat begrepen te hebben. De
proef-agent die ontwikkeld is, heet dan ook Gossip (www.tryllian.
corn). Dat is geen afgerichte soldaat maar een kletsmajoor. Die gaat
weliswaar ook gericht op zoek naar informatie, maar vooral naar
andere kletsmajoren. Om eens lekker mee te roddelen. En om informatie te schiften op basis van goed-en-kwaadspreken.
En zo hoort het ook. Het wordt tijd dat de roddel zijn slechte naam
kwij traakt.

Annet Planten

VAN HOREN ZEGGEN
Na achttien jaar scheurde het huwelijk van Bennie en Peet middendoor. Gisteren hadden ze nog vredig gedineerd, vandaag kwam Peet terug van de kapper en een half
uur later was het gebeurd. Zowel Bennie als Peet hadden daar niet op
gerekend; de kapper was niet echt dringend en Bennie had nog zitten
dubben over zuurkool en croute dan wel naturel (met abrikozen). Daar
zaten ze. Geen idee: niet alleen waarom het juist NU aan Harden
ging, maar ook wat precies de aanleiding was. 'En Coen zei jij..."Nee,
dat zei ik goddomme helemaal niet, ik zei...' `Had dat dan eerder gezegd!"Moet jij nodig zeggen!'
Ten slotte verliet Bennie het panel. Peet hing jankend over de tafel en
wist hartverscheurend zeker dat Bennie nooit meer terug zou komen.
Bennie struikelde over straat en had geen zakdoeken bij zich.
Na een dag of wat beiden ze beiden, los van elkaar, een wederzijdse
vriend of vriendin die al naar gelang het tijdstip zei: '0 wat vreselijk,
hoe KAN dat nou °peens?' of `Ja vreselijk, dat hoorde ik net.' Bennie
en Peet vroegen zich af, tussen de haperingen en snotbellen door, van
WIE ze dat dan hadden gehoord en vooral ook WAT er was gehoord,
want over het ontstaan van hun acute drama hadden ze zelf geen sluitende verklaring. Misschien had Peet die wel, maar niet naar Bennie
toe. En andersom. Bij beiden sloeg het antwoord `dat hoorde ik net'
diep in, dieper dan empatisch gehum en medeleven, al was medeleven fijn. Beiden zaten na een week met zwarte kringen onder hun
ogen te denken over wat anderen wisten dat zij zelfniet wisten, terwijl
die anderen manhafte pogingen ondernamen de boel te lijmen. Delegaties over en weer. Briefjes. Pogingen tot analyse. Onderlinge raadplegingen. Bennie bleef uit logeren en stuurde een vriendin voor de
kofferset vol kleren en het paspoort. Paspoort? Peet stond met open
mond: ging Bennie naar het buitenland? Was Nunspeet soms ontploft? `Durfje op te bellen?' vroeg de vriendin. 'Want wat voor truien
zou Bennie nou bedoelen?"Wat voor truien moet je!' loeide Peet

door de telefoon. 'Dunne? Voor een snoepreisje soms? Nooit verder
willen dan Nunspeet en opeens een paspoort blieven? Dikke soms?
Heb je een lekker koud zolderkamertje? Krijg de takke! Krijg toch...
o, kunnen we het niet goedmaken? We kunnen er toch niet opeens
zomaar mee ophouden?' Bennie kon niets zeggen, laat staan truien
uitkiezen, Bennie huilde luidkeels en hing midden in een uithaal op.
Peet huilde twee decibel harder en de vriendin deed alsof ze de catastrofe niet allang had zien aankomen. Ze propte discreet het paspoort
tussen de sokken en ging thee zetten. `Nou, vertel nou eens alles...'
Weet jij hoe het met Bennie is? Daar hoor je toch niks meer van, tenminste ik hoor er niks van. Waar woont die non? Toch niet meer bij
Peet?' `Nee, niet meer bij Peet. Ze zeggen dat die helemaal door het
lint is gegaan maar verder weet ik er weinig van. Eigenlijk helemaal
niets. Zielig voor Bennie hoor, zo opeens het huis uitgegooid worden. Bennie leeft uit een koffer bij Ina, je weet wel, en maar werken,
de schat, die werkt zich het zuur om maar niet te hoeven janken terwijl het nota bene de schuld van Peet is.' `Wat heeft Peet dan gedaan?"Nou ja, dat weet ik niet, maar Bennie is een lieverd die geen
vlieg kwaad doet, dus zal het wel aan Peet hebben gelegen. Toch?'
`Uhuh. Heeft Ina dan zo'n groot huis?' `Charlie is toch weg? Ruimte
zat.' `Charlie weg? Wat nou weer?"Wist je dat niet? Jij weet ook
nooit wat, jij moet eens een beetje onder de mensen komen jij!'
Peet zat, vervuld van adrenaline, woedend te zijn. Bij gebrek aan een
eenduidige oorzaak was alles oorzaak, wat de gevolgen duidelijk
compliceerde. Gebrek aan aandacht? Peet betwijfelde het maar het
kon zijn. Te veel aandacht? Wat is de maat voor te weinig of te veel
aandacht? Te veel of te weinig van iets anders en zo ja, wanneer was
die maat volgelopen? Bennie had wel klachten gehad, maar Peet was
maar een mens en bovendien viel er over Bennie ook wel wat te kla90 gen, bij voorbeeld over de onhebbelijke gewoonte om, amper thuis,
elektronisch of te reizen naar Tahiti of Thailand en maar kwekken,
zelfs als het eten overduidelijk bijna klaar was. Dan stond Peet te

mimen van houd nou op en Bennie wenste dat te negeren. Daarop
ging Bennie weer klagen dat Peet altijd wilde opschieten: dat at niet
lekker. Voorlopig kon Bennie doodvallen, ga maar ergens anders
zeuren!
Bennie staarde naar de telefoon. Peet opbellen. Dat moest. Bennie
durfde niet. Een jammerende Peet betekende een terugvorderende
Peet en Bennie wilde niet gevorderd worden. Eerst een weekje of wat
uitrusten: logeren en uit een koffer leven leek wel op kamperen en dat
had Bennie in geen eeuwigheid meer gedaan. Het leek waarachtig
wel een avontuur. Spannend! Ina beaamde dat kamperen een avontuur was, al had ze zelfnooit gekampeerd. Ina beaamde zoveel ze kon:
een logee in een existentiele crisis moet je terwille zijn.
Bennies omzetcijfers groeiden binnen een maand zo spectaculair dat
het de directie opviel. Een parel tussen het stof verdient een eigen
schelp: Bennie kreeg een aanbod voor de vierde verdieping plus een
stoel met hoofdsteun.
`Hi! Nog bedankt voor de tip. [...] Zeker. [...] Absoluut.
Ik hoorde rechtsom ook al dat die daar wegging. [...]
Ja? [...] CMG? Sjiesus, echt waar? Via Juultje? [...] Nee.
0. [...] Ongelofelijk. [...] Ja, nee, dan moet ik even gaan
babbelen, een beetje een klo... [...] Ja, nee, dat moeten
we afblazen, dat flikt ze me niet. Hoi!'
En een auto. In die auto ging Bennie of en toe een extra blokje om en
parkeerde dan met zicht op de ramen waarachter Peet vermoedelijk
wanhopig zat te zijn. Niets te zien, niets veranderd. Dat was vreemd:
je zou toch verwachten dat ook de papyrus door een diep dal ging,
i
maar die stond onaangetast op de vensterbank.
Peet werkte zich een ongeluk. Machteloze woede leidde tot bewijs- 91
drift. Peet zou ze wat laten zien, Bennie incluis. Zonder Bennie kon Li,
het ook, kon het zelfs beter. Vroeger duurde een werkoverleg een ir 0

half uur, nu een kwartier, dus aan het eind van de dag zag Peet scheel
van moeheid en ging regelrecht naar bed. Peet vroeg en kreeg van
harte opslag. Voedsel kon nu riant worden bezorgd, wat wachten bij
kassa's en wachten in rijen en wachten in het algemeen uitspaarde.
Stiekem was Peet wel degelijk aan het wachten: op Bennie, op bericht, op een brief, op verzoening, op iets wat een punt zou zetten, eigenlijk op ingrijpen van buitenaf wegens verstoorde verhoudingen
en daarmee gepaard gaande eventueel duurzame ontwrichting. Peet
vertikte het om zelf te ontwrichten. Dat gaf maar verantwoordelijkheid, ja zeg! Peet niet gezien.
Een correspondentie.
`Peet, het spijt me, ik wil een tijdje rustig nadenken. Misschien begrijp ik dan wat er moet gebeuren. Zorg intussen goed voor jezelf.
Bennie.'
`Bennie, sorry, als jij na achttienjaar een tweeregelige fladder niet
eens meer kunt beginnen met "Lieve Peet" hoef ik niet na te denken.
Peet.'

Weet jij hoe het met Peet gaat? Die denkt zeker dat ik
pro-Bennie ben en vertelt mij niets meer.':Ach, kweenie... dat is zo'n type van kop in het zand. 1k had allang
bij Bennie op de stoep gestaan want zeg nou zeif, het is
toch idioot? Zomaar opstappen en niets van je laten
Koren? De schijtlijster. 1k bedoel Peet. Bennie trouwens ook. Peet vindt het gewoon lekker om Bennie
kwijt te zijn, lekker zonder dat wandelende horloge in
het cafe zitten enzo maar je moet niet denken d... "Peet
in een cafe? !' "t Is niet waar! Vertel!'
Bennie haalde zo of en toe wat Bingen op. Kleren en broodmachines
9 2 kun je kopen, maar een dierbaar boek niet. Foto's evenmin, laat staan
brieven van Peet van Coen ze elkaar nog brieven schreven. Bennie was
sentimenteel en sprokkelde gaandeweg een compleet oud Leven bij

elkaar. Peet zocht een keer naar een favoriet bandje van Bennie om
dat nou eens breeduit in de vuilnisbak te gooien en kon het niet vinden. Al Bennies bandjes waren weg. Peet liet een nieuw voordeurslot
monteren.
`Zeg, die Bennie..."Ja?"Wat is dat nou met die Ina?'
`Hoezo?"Nou, hebben die nou wat?"Wist je dat dan
niet?"Dus toch?"Maar ik heb niks gezegd.'
`Peet, met Nellie, van de picknick vorig jaar, weet je wel?' Peet had
een vaag beeld. `Vriendin van Ina, weet je wel?' De amorfe Ina van het
zolderkamertje, de Ina van wie Han had gezegd `dat het zo fijn was
dat Bennie onder dak was bij iemand die kraak noch smaak had, dus
dat Bennie er straalde als een komeet'. "a,' zei Peet. Je kon op je vingers uittellen dat dat een affaire was, want huwelijksongeluk erotiseert, vooral als je kraak noch smaak hebt. Het onderkruipsel! `Ja!
EN?!"Nou kijk,' zei Nellie. 'Ina beide mij op dat Bennie een ehh ongeluk heeft gehad en ik vond dat je dat moest weten."Ongeluk?' De
maag van Peet maakte een salto. Wat voor ongeluk? Waar?"Bennies splinternieuwe auto is in de sloot gereden, met Bennie erin.
Bennie ligt in het ziekenhuis. Ina is erbij en..."O000!' kwam er uit
Peet, terwijl de salto werd herhaald, Bennie in de kreukels, Bennie
misschien wel Ernstig Gewond en wie was erbij gehaald? Niet Peet.
Wie stond voorin de agenda bij `Bellen bij een ongeluk'? Niet Peet.
Wie had er sodeju dan midden in het jaar een nieuwe agenda voor
Bennie gekocht? Niet Peet. `O000,' kwam er nogmaals uit Peet.
`Peet?' kraste de telefoon, quister even?'
Het scheen dat Ina heroIsch was. HeroIsch en positief geladen en
helemaal nooit te moe om Bennie een lepeltje puree te voeren. Han
had zoiets gehoord van Dicky en die had het weer van iemand die iemand kende die directe informatie bezat, dus Coen het bericht bij Peet
arriveerde was amorfe Ina getransformeerd tot een kruising tussen
Brigitte Bardot na haar pensioen en een gediplomeerde Golden

Retriever. lijk ik op haar?' vroeg Peet aan Han. Het leek Han niet
waarschijnlijk. Met het nodige oponthoud en via diverse dwarsverbindingen kwam het tegenbericht bij Ina aan, die het censureerde en
aan de nog steeds erg verlamde Bennie doorgaf: die Peet, die ongeInteresseerde kouwe kikker, had nu een geblondeerd matje, deed aan
hondensport en had al Bennies resterende bezittingen aan straat
genet `maar 1k zal je niet verlaten'. `O000,' bleef het in Bennie steken.
Bennies mond deed het niet meer.
Bennie was verpletterd. Letterlijk door het schampschot van de auto
tegen een boom en daar achteraan onderdompeling in een sloot,
figuurlijk omdat Bennie niet tegen Goede Zorgen kon. Ina zorgde
dat het een aard had, Ina was vleesgeworden liefde, Ina nam alles over
en uit handen wat Bennie bij tijden tegen het plafond joeg, figuurlijk.
Letterlijk kon Bennie niets, geen pen vasthouden, niet zeuren en niet
kwekken. Dat vrat. Ten slotte tot op het bot: met een nooit eerder
vertoonde vastberadenheid besloot Bennie eruit to komen: uit de
windselen en korsetten en uit Ina's fluwelen houdgreep. Aan de horizon lonkte Tahiti. `Arrmpf,' knorde het diep in Bennies keel. Wat,
schat?' zei Ina. `Zal ik het even voor je doen?' De plek aan de horizon
overnemen? Dat nooit! Bennie vond een bereikbare sluiproute en
ging in hongerstaking.
`...dus dat noem ik stank voor dank. Ina heeft alles voor
Bennie over gehad, alles. D'r hele leven omgegooid,
dag en nacht voor dat mormel klaargestaan, ik zou het
niet zo kunnen en dan krijg je dat! KapOt is ze ervan!
GebrOken!"Tsss. Nog steeds? "Mens, doe niet zo raar!
Hoe lang heb jij niet zitten jammeren over Robin? "Ina
is helemaal niet gebroken."Wat weet jij daar nou van?'
`Zegt Charlie en die kan het weten. Die zegt dat Ina
eindelijk iemand Is. Ina is verlaten en dan ben je ie94 mand. Zegt Charlie.' `Dat is de kift."Dat is zielig, zegt
Charlie."Zal ik jou eens wat vertellen over die Charlie
van je?' `Huh, zoals wat?'

Peet staarde naar een scherm, was eindelijk nieuwsgierig genoeg geweest om Bennies sporen te volgen en was niet alleen in Togo of
Tahiti terechtgekomen maar ook in een kwetterende roes waarbij het
eten nog een hele tijd kon wachten. Peet had zich laten vervoeren en
zat zich nu te herinneren hoe Bennie vervoerd placht te zijn totdat de
haricots vents verkookten tot babyvoer. Het waren milde herinneringen, nu Peet met dezelfde overgave had zitten kwekken met wildvreemden uit een wildvreemd ver weg, al refereerden ze daar aan
Bennie alsof die nog onderdeel van het interieur was. In zekere zin
klopte dat, want ook al was het slot veranderd, toch zat Bennie soms
verborgen achter de bank of het gordijn en kon elk moment te voorschijn springen. Ze wisten daar van niks. Ze vroegen wanneer het er
nou eens van kwam, wat betekende dat Bennie misschien jets had gesuggereerd en vervolgens als gebruikelijk had laten lopen. In Peet,
die DOEN tot houvast in het bestaan had gemaakt, ging zachtjes iets
jeuken. Peet ging zitten uitrekenen hoeveel vakantie eraf kon, of
erbij, en hoeveel kennissen gemaakt moesten worden om als een reiziger verre en zonnige handen te kunnen schudden. Het viel mee.
Het kon best. Het moest maar eens gebeuren. Eigenlijk had Peet
zoiets ook dik verdiend, vond Peet, en kreeg al kippenvel bij de gedachte aan vliegen. Over Nunspeet heen! Peet ging met grootse
voornemens naar bed en deed Been oog dicht.
Bennie zat scheefgezakt in een hightech-rolstoel, wat vergeleken bij
het laatste stuk logeren al een hele vooruitgang was. Bennie kon nu,
met veel inspanning, wat vingers bewegen en trouwens ook onverstaanbaar praten. Niet kwekken, bij lange na niet, maar de vingers
waren belangrijker. Bennie zat te revalideren voor zover er wat te revalideren viel, waaronder de verbindingen met Tahiti en Thailand.
Meer kon Bennie ook niet aan, wat de artsen soms tot wanhoop stemde. 'Bennie, we kunnen veel beter. We laten te veel sloffen, Bennie,
we oefenen te eenzijdig.' Het zou Bennie worst wezen: letter voor
letter bruggen bouwen was nu belangrijker dan misschien, na jaren in
touw zijn, zonder tuigje min of meer rechtop zitten. Bennie praatte

met Tahiti en Tahiti praatte terug alsof er geen vuiltje aan de lucht
was, wat Bennie tegelijk opmonterde en sentimenteel maakte. De
herinnering aan dampende ovenschotels, aan Peet die ouderwets
stond to drammen en jutten en nog gewoon muizig haar had gaf Bennie bijna een brok in de keel. 'We zouden jullie graag hier zien,' zei
Tahiti voor de zoveelste keer en Bennie tikte, tergend langzaam
`Zodra ik vakantie kan nemen.'
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Helene Gelens

ALS EEN VIS IN EEN STROOM
The Waves van Virginia Woolf

Wat ben ik?, vraag ik. Dit? Nee, dat. Vooral nu ik net een
kanzer verlaten heb, en eel/ stel pratende mensen [...] wordt
het me duidelijk dat ik niet een en eenvoudig ben, maar complex en velen. [. ..] Dat klinnen ze niet begrijpen, want ze
zijn nu ongetwijfeld bezig me over de tong te halen.
Ult . Virginia Woolf, The Waves

Virginia Woolf was een fervent
roddelaarster. In haar brieven roddelde ze er lustig op los. Haar roddeltalent toonde zich ook in haar voordrachten voor de besloten
Memoir Club die voortkwam uit de Bloomsbury-groep. Vaak zijn
haar roddels heel beeldend. Over ene Elena Richmond, op wie ze
geen indruk maakt, schrijft Woolf in 1 9 2 9 : `Ze is bedorven, als een in
de sneeuw achtergelaten kip. Met een pikhouweel zou je er misschien
wat afkunnen krijgen.' Ze vraagt in haar brieven regelmatig om nieuwe roddels. Zo vraagt ze haar zus Vanessa Bell meer informatie te
verstrekken over de geheime liaison van filosoof Betrand Russell en
lady Ottoline Morell. Aan Lytton Strachey schrijft Woolf: 11( wil
oceanen vol roddel. Ottolines tanden bijvoorbeeld – heeft ze al nieuwe?' Ook over de doden kan geroddeld worden. Vlak na het overlijden van de dichter William Butler Yeats in januari 1939 schrijft
Woolf aan Vita Sackville-West: 'Hoe zit het met Dotty (dichter
Dorothy Wellesly) en Yeats? [...] Volgens Ottoline had hij een klier
opengesneden om zich mannelijkheid in te spuiten, werd wakker om
Dotty op te gaan zoeken en stierf aan een ingespoten dosis mannelijkheid.' Woolf voegde hier direct aan toe: 'Maar dat is gemeen. Het
spijt mij dat hij flood is.'
Dat Woolf anderen over de tong haalde, betekent niet dat ze meende
hun persoonlijkheid daarmee recht te doen. Een roddel negeert een
groot deel van iemands persoonlijkheid, terwij1 Woolf er juist vanuitging dat ieder mens `uiteraard zeer gecompliceerd' is. In het niet vol-

tooide autobiografische werk A Sketch of the Past schrijft ze dat 'het zo
moeilijk is een beschrijving te geven van een persoon'. Dat heeft volgens haar alles te maken met de omgeving waarin we leven en waardoor we in een voortdurende verandering worden gebracht. Door de
sociale context handelen we volgens heersende normen en waarden,
of zetten we ons er juist tegen af. Woolf constateert dat de `publieke
opinie' en `wat andere mensen zeggen en denken' als `magneten [. ..]
ons naar de ene kant trekken en veroorzaken dat we zo zijn, of [...] ons
afstoten en juist weer antlers doen zijn'. Zelf omschrijft Woolf zich
`als een vis in een stroom, afdrijvend; op dezelfde plaats gehouden'.
Ook in The Waves worden de karakters van de personages gevormd
door wat andere mensen zeggen en denken. Woolf beschrijft in dit
boek op een unieke wijze de levensloop van zes vrienden. In een afwisseling van poetische preludes en reeksen `toneelachtige monologen' krijgen de personages vorm en diepte. Door deze structuur
wordt de weerslag van roddel op hun karakters zichtbaar. In monologen uiten de personages (onder meer) hoe het geroddel, en in het
algemeen het spreken en denken van anderen, wordt ervaren. De
vrienden voelen zich bepaald door elkaar. Ze zijn niet in staat elkaar
te zien in al hun schakeringen, terwijl ze zichzelf als ongrijpbaar beschouwen. Zo merkt Neville op:
Voor jullie, die de nauwe begrenzing van mijn leven zien en
de lijzz welke het niet kan overschrijden, ben ik alleen maar
`Neville'. Maar voor mezelfben ik onmetelijk.
Uit de woorden van een ander personage blijkt dat Neville aan hetzelfde euvel lijdt:
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ik bezit meer iks dan Neville denkt. Wij zijn niet zo eenvoudig als onze vrienden z,ouden willen dat wij waren om hun
van nut te kzinnen zijn.

Ook Bernard hekelt in The Waves het onbegrip van anderen voor de
meerduidigheid van zijn karakter:
wie van al die menses ben ik? Het hangt voor een groot deel
van de kamer af [...] Er zijn vele kamers – vele Bernards.
Er was een charmante, maar zwakke; een sterke, maar
hooghartige; een briljante, maar meedogenloze; een deelnemende, maar koude; een beste brave jongen maar, daar twijfel ik niet aan, een saaie vent; een sjofelmannetje,maar ook –
ga nu naar de kamer hiernaast – een kwast met wereldse en
fatterige allures. In mijn eigen ogee was ik iets verschillends;
was ik geen van allen.
Aangezien een roddel altijd een Bernard in een kamer beschrijft,
schilderen anderen hem nooit af zoals hij zichzelf ziet. Precies dat
laatste maakt de roddel zo irritant. Ook Rhoda ondervindt de negatieve gevolgen van roddel. Over een ruimte waar salon wordt gehouden zegt ze dat het er 'flakkert van de tongen die als messen door mij
heen snijden en mij doen stotteren, mij doen liegen'. Ze zegt:
1k ben gedoemd te worden gebroken. 1k ben gedoemd mijn
hele Leven belachelijk te worden gemaakt. Ik ben gedoemd op
en neer te worden geslingerd tussen deze mannen en VT*011—
wen [...] met hull leugenachtige tongen, als een kurk op een
woelige zee.
Het geroddel achter haar rug brengt haar geheel van slag. Ze gaat
ervan stotteren en liegen. Ze vreest aan de roddels ten onder te gaan
en uiteindelijk volledig daardoor te worden bepaald.
Hoewel Woolf zichzelf en haar personages in eerste instantie beschouwt als vissen in een stroom, ontsnapt een deel van het bewustzijn aan de regulerende invloed van wat anderen zeggen en denken. 99
Niet voor niets laat Woolf het personage Bernard zichzelf omschrij4
yen als `iets verschillends'. Bernard meent dat er iets aan hem is wat
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gelijk blijft. Er is iets wat hem tot hem maakt, iets wat vrij is van belnvloeding door de publieke opinie en roddels. Dat verwoordt hij zo:
In mijn geval blijft er altijd een deel van mij geheel vrij, aan
niets gebonden, ronddrijven.
Woolf gaat ervan uit dat het overgrote deel van ons leven bestaat uit
`onbewust bestaan', uit `een soort mist'. We handelen zaken af, regelen Bingen; we doen alles zoals het hoort of juist zoals het niet hoort.
Maar daarnaast onderscheidt Woolf ook `momenten van bewust bestaan, of wezenlijke momenten' waarin we de door de omgeving gevormde identiteit ontstijgen. Op dergelijke momenten worden we
niet beInvloed door wat anderen zeggen en denken. Roddels raken
ons niet. Beleven, zien en handelen vormen voor even geen middelen
tot iets anders, blijven even zonder nut. We beleven om het beleven.
We ervaren intens. Het valt ons op hoe de bomen zachtgroen afsteken tegen het paarsblauw van de lucht. We zien 'de violette druppels
in de koolbladeren; de rode druppels in de rozen'. We lezen een boek
niet plichtmatig, maar met groot plezier.
Tij dens zo'n wezenlijk moment komt volgens Woolf een metafysisch
inzicht tot ons: plotseling begrijpen we dat we deel uitmaken van een
grocer geheel, dat we niet alleen iemand zijn binnen een sociale context. In de wezenlijke momenten verdwijnen alle beperkingen die de
materiele wereld ons oplegt en toont zich het gelijkblijvende zelf.
Niet iedereen beleeft even vaak wezenlijke momenten. De mist of
het onbewust bestaan kan de overhand krijgen in het leven, zoals bij
Louis in The Waves:

i

Zo is het leven; om vier uur Mr Prentice; om vier uur dertig
Mr Eyres. [. ..] Wij torsen de wereld op onze schouders. Zo is
het leven. Als ik doorzet, zal ik een leunstoel en een vloerToo kleed beer ven; een landhuis in Surrey met broeikassen, en
een zeldzame conifeer, meloen of bloeiende boom waar andere zakenlieden mij om zullen benijden. [. ..] En toch als het

zes uur is geweest [. ..] dan ben ik geneigd in de richting van
de rivier te dwalen, naar de smalle straatjes waar je veelvuldig kroegen vindt, aan het Bind van de straat de schaduwen
van schepen langs komen, en je plukharende vrouwen ziet.
Maar als mijn gezonde verstand weer boven komt, zeg ik
tegen mezelf, om vier 11111" Mr Prentice; om vier 11111" dertig
Mr Eyres. [. ..] Ik tors de wereld op mijn schouders. Hier is de
pen en het papier en op de brieven in het jzeren mandje zet
ik 111 01 naam, ik, ik en nog eens ik.
Met zijn `gezonde verstand' anticipeert Louis op roddel. Hij wil worden gezien als een doorzetter, een hardwerkend en degelijk persoon,
niet als iemand die zo nu en dan doelloos dwaalt door smalle straatjes
waar hij niet hoort te komen. Zolang hij bij zijn gezonde verstand is
leeft hij een keurig en onbesproken, maar `onbewust' leven. Dan
geeft hij wezenlijke momenten geen kans. Ze komen niet van pas.
Het werk komt er niet eerder door of en hij verwerft er geen landhuis
door waarmee hij anderen kan imponeren.
Hoe meer ons leven bestaat uit dergelijk `onbewust bestaan' des te
dichter de roddels ons zelf benaderen. Ms we helemaal geen wezenlijke momenten meer beleven, worden we volledig bepaald door wat
anderen zeggen en denken.
Door de wezenlijke momenten beseffen we meer te zijn dan, zoals
Woolf het zegt, een kurk op een woelige zee. De herinnering aan
wezenlijke momenten geeft ons het gevoel niet volledig door de omgeving gevormd te zijn. Op grond van die herinnering kunnen we
overtuigd raken van onze eigenheid. Zo kunnen Woolfs personages
beweren dat ze `iets verschillends' zijn, voor een deel `vrij, aan niets
gebonden' of `onmetelijk'. Het `gevoel van wezenlijk zijn' wordt in
zelfs `een wapen' genoemd. Ms we in het dagelijkse leven cz'
de herinnering aan wezenlijke momenten met ons meedragen, vormen ze een wapen tegen de invloed van wat anderen zeggen en den- io I
ken. De wezenlijke momenten beschermen ons zo tegen de flakke- L..
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rende en leugenachtige tong van de roddel.
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Licht

Het is een oude september en
naamloos. Klank is blad dat zal
vallen, steen die argeloos zegt
ieder water slaat tegen de tand,
naamloos gonzen in de struiken
Ms dan dieren in mijn mond op
staan, de stugge tong speelt met
hun gedraafuit mijn keel, plukt
iemand een reeks uit de roos van
signalen, veelmondig en heel
Het is een oude september en
naamloos. We murmelen gelijk
op tot we gieren, rollen als noten
over het zand en zamelen als
bijen de klompjes to zeggen
Eerst en vergeten gesprek
draagt ons weg uit de kudde,
maakt los van het veld dat ons
zwaar houdt. Een baan langs
de mensen, de zon danst terug

102

We rijmen op schrik en verwarring,
de spiegel beslaat, het water is
hard en het is pas september.
We bepraten de stenen, ritmeren
onszelf, de mannen, het wild

Ongeteld en vergeten gesprek.
Een woord maakt een hoek met
wat is en zijn schaduw ontwaakt.
Kijk nu hoe de gezichten bewegen,
zijn we gemaskerd of naakt
We tellen een groene september
al keren sprekers de eiken hun
rug. 1k hoor mij terug in onklare
stemmen, maar ik heet voor
wie om ontmoeting me noemt
We rapen stenen en leggen
ze weer, en een ander water
spoelt langs. Het is een vergeten
gesprek, we staan in het donker.
Wat moest ons spreken gelijken –
Het is september, jonge maan, haar
scherpe tong in de avond en tuk op
vogelgelijkende taal. Want gisteren
is dicht. Dit elke dag overkomt ons Zie ik mij in jouw, jouw en jouw licht

Josien Laurier

De actrice die Sabine Katja Isidore Salmonella tijdelijk vervangt in
GOED GELD, ontving VIJFTIG KILO EETBAAR ONDERGOED per
post.
Wie wil haar belasteren?
De BEKENDE roodharige EX-DICTATOR is in een NOORD-SPAANSE
SKIHUT opgegeten door een BEER.
Wat betekenen de tranen in zijn ogen?
Bart Willem Friso heeft dagenlang GEHUILD om het IDEEENGOED
van de grote RUSSISCHE DENKER, met wiens werk de boekenkast
van zijn vader VOL STOND.
COKE is gezond!
Het fotomodel dat in ieder continent dat zij bezoekt HAAR HAAR een
andere kleur geeft, heeft de helft van Australia OPGEKOCHT.
De drijvende kracht achter de commercial voor KOEMELK is IN
WERKELIJKHEID een ROBOT.
De president van DE NEDERLANDSE BANK is in de nacht van 23 op
24 februari DOOD NEERGESTORT.
Wie volgt hem op?
WELKE TERRORIST nam deel aan de KENNISQUIZ die werd gesponsord door de BEKENDE DUITSE AUTOFABRIKANT?
Het buitenlandse KONINGSPAAR dat op dit moment ons land
bezoekt, DROOMT van HERVATTING van de kernproeven in de
ATLANTISCHE OCEAAN.
De LEUGENS die worden rondgestrooid over GENETISCH GEMANIPULEERDE GROENTEN zijn waarschijnlijk afkomstig van de partij

die een standbeeld wil laten plaatsen van DE LAATSTE ZIGEUNER.
WELKE IDIOOT RIJDT MIJ NU AAN? Willem Diederik Eleonoor
helemaal over zijn toeren. Hij is over zijn TENEN gereden door een
man die sterk op zijn VADER leek.
Verbeeldt hij het zich?
NA ONS DE ZONDVLOED!
De verbijsterende ontdekking van een gewezen wasmachinefabrikant.
De POLITICA die onlangs een openhartig boek publiceerde over
haar relaties met de ONDERWERELD, kwam in het afgelopen weekend om half zes 's ochtends in ZEKERE TOESTAND uit de VILLA
van de bekende SOAP magnaat.
Is zij zwanger?
De KONINGIN van INTERNET zat 48 uur opgesloten in een KOELCEL.
De anticonceptiepil veroorzaakt haaruitval.
`I GET THE KICKS FROM POLITICS'
De beroemde VJ TARZAN steunt via het bedrijf van zijn BROER de
verkiezingscampagne van de AMERIKAANSE PRESIDENTSKANDIDAAT die tegen alle verwachtingen in nog steeds IN DE RACE is.
ZaI de Oost-Europese VJ straks het gezicht van Amerika bepalen?
Het moet maar eens uit zijn met de pret.
NIEUWE LEVENSHOUDING UIT AMERIKA OVERGEWAAID. De eerste
volgelingen geloven er HEILIG in.
106 De kapitale VILLA van de minister van DIKDOENERIJ is gefinancierd
door het grootste FAMILIEWEEKBLAD. Hoe ver kunnen we gaan?

Waarom weet niemand de waarheid over JOB JONAS JEREMIA
JOHANNES?
Jan Heintje Driekus vertelt zijn MEESLEPENDE VERHAAL.
LEVENSVRAGEN vaak niet aan het juiste adres gesteld.
De homoseksuele broer van de wethouder die wordt verdacht van
OVERSPEL, dat door de BELASTINGBETALER is bekostigd, wordt
steeds vaker gesignaleerd in het gezelschap van de politieagent die
de GROOTSTE RELSCHOPPER van de EEUW heeft opgebracht.
WIE IS WIE IN DE WIELRENNERSWERELD?
Zorgvuldig bewaard geheim in het KABINET.
Het STAATSHOOFD van het land dat NOG NOOIT een vredesverdrag
heeft geschonden, rekende genadeloos of met zijn voorganger.
EUROPA MOET BIJ DE WERELD HOREN!
HONGERSTAKERS ZIJN GELUKKIG.
GELUIDSHINDER KAN GEEN KWAAD.
De AANTREKKELIJKE TELEVISIEARTS die Engeland in de ban
houdt, hield een warm pleidooi voor het organiseren van Olympische
Spelen voor HERMAFRODIETEN.
Zijn we er klaar voor?
CLAUDIA KATJA GISELA was op een feestje ter ere van de verjaar-
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dag van het FRANSE STAATSHOOFD niet weg to slaan van de zijde
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van EUROPA'S GROOTSTE KERNWAPENFABRIKANT.
Het galadiner dat voorafgaat aan de uitreiking van de WERELD-
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KUNSTPRIJS, zal worden geopend door een SPREKEND PAARD.
De dresseur is APETROTS. EEN OUD AMBACHT KRIJGT WEER DE
AANDACHT DIE HET VERDIENT.
De EIKEL van John Franklin George is ontstoken. De JONGE GOD
vreest voor de kwaliteit van zijn ZAAD.
NOG EVEN.
Zijn Iuxeleventje lijkt voorbij. Is de zanger van ALLE MENSCHEN
WERDEN BRUDER zijn megacontracten kwijt?
Westerse DOEMDENKERS duiken massaal de OUDHEID in.
Zo kan het ook!
Het VOLK dat wordt beticht van MASSAMOORD, heeft HONGER.
DJ KAPOT VAN DE HERRIE. ZIJN MOEDER AAN DE RAND VAN DE
WAANZIN. ZIJN VRIENDIN OVERSPANNEN. ZIJN BABY DOOF.
WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN.
LEIDEN IN LAST.
Het AZIATISCHE regeringshoofd dat NIET aanwezig was bij de
onthulling van het monument ter herdenking van de GROTE
VERSCHRIKKING, ging demonstratief op de thee bij de weduwe van
de president van DE NEDERLANDSE BANK.
Het bezoek van een KOLONIE TREKVOGELS Iaat MILIEUAANBIDDERS niet onberoerd.
De TAXICHAUFFEUR die kortgeleden vijf VOETBALSUPPORTERS
het ZIEKENHUIS in sloeg, is familie van DR. JOSEPH GOEBBELS.

De vrouw die TWEE GEESTELIJK GEHANDICAPTE MEISJES mishandelde in een TAIWANEES METROSTATION, eist detentie OP DE
MAAN.
Waarom horen we NOOIT meer iets van de RUSSISCHE PRESIDENT?
EET MET MES EN VORK!
Hoe ver gaat haar dierenliefde? MARIA MAGDALENA is kind aan huis
bij de DIRECTEUR van onze grootste DIERENTUIN.
DROOM IN DUIGEN. De Japanse keizer zal het HUWELIJK van de
jonge monarch van het STRATEGISCH BELANGRIJKE bergstaatje
dat grenst aan onze GROOTSTE voormalige KOLONIE niet bijwonen.
De WOORDVOERDER van de Aziatische regering WIL NIETS ZEGGEN.

Sjuul Deckwitz

EEN GEVAARLIJKE BUSINESS
Ze mogen van me zeggen wat ze
willen. Werkelijk. Als het maar waar is. Want dan geeft het niet. De
waarheid betreffende mijn zeer opvliegende en dionysische karakter
heb ik gelukkig zelf goed in de kijker, zonder ooit een zogenaamde
psychenjager geconsulteerd te hoeven hebben. 1k bezit, naast vele
mooie eigenschappen (die gezien hun slome, brave aard nooit aanleiding kunnen vormen voor een fijne roddel) ook botte, hufterige trekjes: ik ben ongeduldig, snel verveeld, ik ben de eerste om een zeikerd
in de hoek te zetten of de deur uit te kijken of weg te blazen van de bar,
zonder te bedenken dat het `ook maar een mens is'. Ik ben verwaand
en hooghartig op de koop toe. Dus, als er op de lentebries of met de
najaarsstorm geruchten tot mij komen dat die-en-die zus-en-zo over
mij rondvertelt en het is waar, dan kan me dat niets schelen. Dan denk
ik: goed gezien, makker. Zoiets is Been roddel.
Normale roddel is de waarheid met een kleurtje. Men kan op talloze
manieren vertellen dat X. bij de Bijenkorf een lure jas heeft gekocht.
Vol mededogen, omdat de kleur heel vreemd is, vol mededogen nogmaals, omdat X. al zo had geklaagd over haar overspannen creditcard,
vol mededogen wederom, omdat de ceintuur van de jas X. het aanzien
geeft van een ouderwetse conductrice. Maar het is tenminste waar, X.
heeft een nieuwe jas gekocht.Wanneer X. ooit zou Koren wat haar
kennisjes werkelijk van de jas vinden, ach, dan kan ze maar beter haar
schouders ophalen en er de klassieke gedachte: jaloers zeker, tegenaan gooien. MAAR: 'X. heeft volgens mij die jas vast gekregen van
haar regiomanager, met wie ze een verhouding heeft,' zou vuige insinuatie zijn, een leugen. Achterklap, laster. Achterklap is gevaarlijk,
achterklap is een veel zwaarder vergrijp.
Hoewel volgens de tijdgeest roddel ook iets antlers kan betekenen. i
Een luchtiger iets, een onschuldig, gezellig iets, een leak vleugje
human interest. Wij zijn alien immers in dezelfde treurige toestand iii
1.:
op de aardbol gesmeten. Sterfelijk, feilbaar, nietig. Ons kent ons,
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nietwaar? En God kent alle mensen, ja, zo is het maar net, en wij alien
zoeken de troost van gezamenlijkheid, van gedeelde opinies.
Ik zou het bijvoorbeeld vervelend vinden wanneer mijn kompanen
plotseling de wereld, de Bingen, de mensen om ons heen, anders zouden gaan bekijken of inschatten dan ik van ze gewend ben. Want dan
zit je onthand en in wezen verlaten op dat feestje of in die koffieshop.
Geheel gedepriveerd van de broodnodige bevestiging en feedback.
We hebben roddel nodig als Sociaal Korset. Het hoeft niet mooi te
zijn, niet sexy, er mogen kantjes en strikjes aan zitten, maar het hoeft
niet. Als het maar past.
Ik ben zelden postmodern in de weer geweest, gewoon modern was
altijd goed genoeg, maar nu moet er toch even iets gedeconstrueerd:
themanummers zijn kinderen van de tijdgeest. Iemand heeft dat
thema gevonden, of geroken, het zweeft door de lucht. Tien jaar geleden, voor Big Brother, Jerry Springer en Sex voor de Buch, voor dus de
vernietigende vervlakking van wat Van Kooten en De Bie ooit Wormen in Naarden' noemden, had geen redactie zich met roddel als
thema beziggehouden, en zeker niet vrolijk, slinks, kwinkelend gezegd: 'En als je wilt, kun je natuurlijk al schrijvend ook zelfroddelen.'
Interessant, niet, zo'n opstelling? Deze suggestie gaat echter voorbij
aan een essentiele voorwaarde: voor roddel moet je elkaar kennen.
Over wie zou ik moeten roddelen? De meeste van mijn vrienden en
kennissen zijn niet beroemd – niemand kent ze. Hun leven laat de
lezer koud. En aangaande degenen die wel bekend zijn van radio, tv
of de wereld der kunsten: ik kijk wel uit. Ik ben niet gek. Waarom zou
ik met onbekenden, met lezers, zelfs ook maar onnozele, grappige
feitjes delen over de gewaardeerde personen met wie ik omga? Zou
dat niet ontzettend plat zijn, en dom, en tja, eigenlijk ook vies? Want
welke intieme band zou ik bestendigen door u op de hoogte te brengen van de wederwaardigheden van de acteur 0. of de presentatrice
M.? Wij hebben geen band, lezer. Maar ik ben nu wel weer beland bij
112 de gevaarlijke kant van roddel. De achterklapkant. Achterklap, verzonnen roddel, heeft een prijs, en die moet de roddelaar wel willen
betalen. Meestal willen ze dat niet, maar dat ligt in de aard der men-

sen. Ik zal u een waarschuwend verhaal vertellen over een speciaal
avontuur van mij en de boekverkoper Loes Jansen, voorheen werkzaam bij boekhandel Xantippe, zaliger nagedachtenis. De feiten
kloppen, het verhaal is waar, en ik heb Loes gevraagd of het mocht en
het mocht. Heden ten dage is Loes te bezichtigen in De Larense
Boekhandel (stap toch eens binnen als u in de buurt bent).
Vijfjaar geleden kreeg ik van Loes voor mijn verjaardag een uitje aangeboden. Naar de genezeres Jomanda, in Tiel. Zij interesseerde ons
enorm, vanwege haar goedkope allure. We hadden op tv beelden gezien van bezeten gillende invaliden in de gangpaden van de Tielse
evenementenhal. Zou die aanblik ons ook beschoren zijn? Zouden
we zelf gaan gillen? Ik moet nog vermelden dat de meeste mensen
ons hartelijk hadden uitgelachen. Welk normaal belezen mens ging
er nu naar Jomanda? Jomanda was voor `anderen', voor de eenvoudigen van geest. In zeker opzicht doorbraken wij een taboe door te
gaan. Helaas werden we niet aangeraakt door welke siddering dan
ook. Het `ingestraalde' water liet ons koud. Loes bleef Loes en ik
bleef ik. Maar de showkrachten van de genezeres waren groot en de
wens van haar publiek om `beter' te worden, te genezen, zelfs tegen
beter weten in, was schrikbarend, benauwend groot. We werden dan
wel niet opgenomen in de massale euforie, maar als ervaring was het
heel apart. Vooral de groepsgenezingen. Op afroep kwamen er categorieen lijders naar voren om door Jomanda aangeraakt te worden:
kanker, hartklachten, reuma, allergieen en `roken'. `Roken' was een
hele grote groep. Ik rookte in die dagen nog. Gewoon. En ik was
zeker niet van plan om er mee te stoppen. En als ik ooit wenste te
stoppen, dan zou dit vrij ordinaire type profetes mij daar zeker niet bij
kunnen helpen.
Maar, Gods wegen zijn wonderbaar, de volgende dag zette ik tijdens
de lunchpauze de televisie aan voor mijn favoriete woordquiz Call My
Bluff. Ik was wat te vroeg en viel midden in een kinderprogramma, in
een sage over Het Mondkaboutertje, een wezentje dat bij slapende
mensen door de mond naar binnen kroop en daar filmde wat hij in

hun lichaam aantrof. In deze aflevering dwaalde Het Mondkaboutertje door de longen van een roker (zwarte roetflarden, grijze walmen,
hijgen). Geergerd zapte ik weg, onder het mompelen van de woorden: `Missionarissenmentaliteit' en `Laat kinderen toch zelf beslissen.' En vijf weken later, precies op de trouwdag van mijn broer, hield
ik aan het diner op met roken. Omdat ik dat wilde. Van de ene seconde op de andere. Zes, zeven weken ellende heeft het me gekost. Mijn
handen fladderden nutteloos rond, ze wisten van gekkigheid niet wat
ze moesten doen. Ze tekenden veel lampen. Ik ontwierp de raarste
lampen. Vooral het zeer woeste en gekwelde model 'Oester' maakte
indruk op zowel vriend als vijand. Waarom deed ik dat? Er is voor
zoveel geen waarom aan te wijzen, maar waarom ik ophield met
roken had te maken met gezond verstand en angst (Het Mondkaboutertje) en pure, genadeloze wil.
En toen. Op een vrijdagmiddag, tijdens het wekelijkse happy hour in
het cafe, te midden van vrienden en bekenden, ving ik op dat `iemand'
de mare had rondgestrooid dat ik van het roken `genezen' zou zijn
door Jomanda. En sommigen, mensen die eerst om Loes en mij
hadden gelachen, bleken nu voetstoots aan te nemen dat niet ik de
klus had geklaard, maar een vrouw in een malle jurk. Zelf rookten ze
onbekommerd verder, zich niet bewust van de Vloek van Het Mondkaboutertje. Ik weet niet, wat vervelender was – om te worden aangezien voor een Jan Lul die in volkse profetessen geloofde, dan wel voor
iemand die geen wil van formaat bezat. En sluw, heel voorzichtig, ja,
zeer sluw (pas op voor detective Deckwitz) rookte ik via onschuldige
`interviewtjes' met deze en gene de Gemene Achterklapster uit haar
hol. Het bleek geen kennis te zijn, wat ik had gehoopt, maar een
vriendin.
Dan haalt men in gedachten een pen te voorschijn en zet een streep
door dit for dat niet Langer verdient een vriendin te zijn. 0, zo iemand
114 merkt het pas na een paar maanden. Men blijft zo beleefd mogelijk.
Men beziet haar hopeloos voortpaffende gestalte en lacht minzaam.
Daarom, en u kent voorvallen als deze uit eigen ervaring, daarom

blijft roddelen een gevaarlijke business. Balanceren op het scherp van
de snede. Gevaarlijk, maar spannend. Alleen heel refine, heel saaie
mensen roddelen nooit. Een expert op het gebied van honden zei
eens: `Mensen vragen mij wel, wat beweegt De hond? Wat wil De
Hond? En dan kan ik alleen maar antwoorden: andere honden.' En
voor ons ligt het precies zo. Wij zijn geen haar beter. Roddel: overal
met onze news in.
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Sabine van den Berg

VOOR RENATE
I 0 JANUARI 1 998 Binnen het tijdsbestek van twee weken heb ik te
horen gekregen: a) dat mijn verhaal `Speldenprikken' in Lust & Gratie
nummer 5 6 wordt geplaatst; b) dat ik welkom ben in de redactie van
het tijdschrift; c) dat ik een contract krijg aangeboden voor mijn eerste boek bij uitgeverij Vassallucci.
Uitgever Oscar van Gelderen weet niet dat ik in de redactie kom van
Lust & Gratie – dat inmiddels wordt uitgegeven door Vassallucci – en
hoofdredacteur Truusje van de Kamp van het literaire tijdschrift
weet niet dat ik een contract heb getekend bij dezelfde uitgeverij.
Ik kan mijn geluk niet op. Ik drink champagne en ga uit eten om het
te vieren.

Tijdens een van mijn eerste afspraken met Truusje van de Kamp en
Marleen Slob, vertelt Truusje enthousiast dat ze nog iemand heeft
gevraagd voor de redactie. Ze noemt de naam: Renate Stoute, en als
ik niet meteen met herkenning reageer, voegt ze eraan toe: `Vroeger
heette zij Rene Stoute.'
Mijn kaken en hals beginners onheilspellend te tintelen. `Bedoel je,'
vraag ik , `flat zij eerst een man was?'
antwoordt Truusje luchtig. Ze blijft me aankijken, observerend.
1k weet niet wat ik moet zeggen. De waarheid lijkt me uiteindelijk
het best. 1k zeg dat ik het misschien moeilijk zal vinden om die
Renate te ontmoeten. Dat ik er tegenop zie om met iemand in een
redactie te zitten die transseksueel is. Met iemand die net als mijn
vader een vrouw is geworden.
Mijn blijdschap over mijn pas verworven redacteurschap slaat om in
angst. Mijn vader, die dertien jaar geleden een vrouw is geworden,
heb ik al een paar jaar niet gezien. Mijn moeizame pogingen om een
briefwisseling op gang te brengen slaan flood omdat mijn vader
(tegenwoordig J. genaamd) niet of nauwelijks antwoordt.
`Ze wil je graag zien, J. heeft zo veel verdriet dat je haar niet in je
leven toelaat,' zegt mijn moeder, die nog steeds een goed contact
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met J. heeft. Ik wil eerst een diepgaande correspondentie met J.
voeren. Haar dwingen tot nadenken over wat ik in mijn brieven
schrijf. Deze indirecte manier van contact lijkt me beter dan elkaar
zien. De kans is groot dat ik me dan weer klein voel, ze schiet namelijk gemakkelijk terug in de `vaderrol'. Of dat ik mijn mond houd uit
medelijden en me laat afleiden door haar uiterlijk en emoties.
Ik raak in de war als ik hoor dat Renate Stoute twee dochters heeft,
van wie er een Been contact meer met haar wil. Maar ook zie ik een
mogelijkheid om via Renate mijn vader beter te begrijpen, en zij via
mij misschien haar dochter. Ik wil de confrontatie aangaan. Zonder
dat ze het weet en voordat ik haar heb ontmoet, fantaseer ik erover
om met haar in de toekomst een stuk te schrijven. Zij vanuit de vader
en ik vanuit het kind. Ik ben er nog niet aan toe, maar ik weet dat ik
haar dat op een dag zal vragen.
15 JANUARI 1998 De junk bedankt niet als ik hem een tientje Beef.
Zo zenuwachtig ben ik voor mijn ontmoeting met Renate dat ik me
zonder morren het geld afhandig laat maken. Ik zet mijn fiets op slot
en loop het cafe binnen.
Ik herken haar direct. Ze zit op een barkruk in een schemerig hoekje
tussen de jassen. Dezelfde onzekere blik in haar ogen als mijn vader.
Ze is knap, Renate, je kunt zien dat ze een knappe man moet zijn
geweest. Het eerste wat me opvalt als ik naast haar sta, is haar geur.
Ik ruik J. zoals ze rook toen ze net vrouw was geworden en ik haar
nog of en toe zag. Het is de geur van make-up. Net als J. is Renate
niet zwaar opgemaakt, heel bescheiden zelfs – het moet de geur van
de dekkende crème zijn die zij gebruikt.
We maken kennis. De rest van de redactie komt nu ook binnen.
Ik zit naast Renate en praat met haar over schrijven. We zijn allebei
met een boek bezig. Ze luistert goed, lijkt belang te hechten aan wat
ik zeg. Die avond brengen we door met eten, over Lust & Gratie praI 18 ten en bingo spelen. De attractie van het cafe is een travestiet met
een torenhoog oranje nylonkapsel, die de bingo-avond leidt.
Renate gaat naar huis ver voor het bingospel is afgelopen. Schichtig,

met een houding alsof de travestiet haar achterna zal komen om haar
te slaan, verlaat ze snel het café. Weer zie ik mijn vader. Renate is net
als J. bang voor de provocatie die van travestie uitgaat. Ze wil niet
voor travestiet worden aangezien.
J. reageert boos als er over travestieten words gesproken, alsof het
om lelijke spelbrekers gaat. Renate duikt weg, iets wat J. misschien
ook zou doen tijdens zo'n bingo-avond.
Ik heb een nieuw verhaal geschreven voor Lust &
Gratie. Het heet `Spiegels' en zal in nummer 58 worden gepubliceerd. Voor het eerst heb ik iets geschreven wat met mijn vader te
maken heeft. Komt het door mijn ontmoeting met Renate? Ik weet
het niet. Wel ben ik bovengemiddeld geinteresseerd in haar mening.
Ik heb mijn verhaal aan alle redactieleden gestuurd. Aileen van
Renate krijg ik geen reactie. Dan besluit ik zelf contact met haar op
te nemen.
Ze had wel verwacht dat ik zou bellen. En het eerste wat ze vraagt is:
Waarom? Waarom heb je dit verhaal geschreven?' 1k vertel haar
over mijn vader. Zij vertelt mij over haar dochter.
Na het gesprek heb ik hoofdpijn. Maar ik ben opgelucht. Renate is
een lieve, gevoelige vrouw. Mijn angst en twijfels waren al grotendeels verdwenen na onze eerste ontmoeting. Nu zijn ze dat helemaal.
Er is een begin. Voor het eerst sinds tijden durf ik na te denken over
een weerzien met J. De tijd is nog niet daar, besluit ik. 1k moet eerst
een boek schrijven.
I 9 FEBRUARI 1998

Ik ben inmiddels elf weken zwanger. Het schrijven van mijn boek vordert minder vlot dan ik had verwacht. Na een
dag op de redactie van Elle Wonen ben ik zo moe dat ik mijn schrijfavond moet opgeven. In het weekend vecht ik me vrij om me achter
mijn computer te kunnen verschansen. Het eerste deel van mijn
roman is af. Het boek zal uiteindelijk bestaan uit Brie delen die zo in
elkaar grijpen dat je ze ook als een verhaal kunt lezen. De kunst is om
28 SEPTEMBER 1998
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dat subtiel te doen. 1k ben nu bezig met het tweede deel. Dat gaat
over een meisje dat een complexe relatie heeft met haar blinde varier,
een relatie vol schuldgevoel, afhankelijkheid en (dus) manipulatie.
De benauwde sfeer van dit verhaal groeit langzaam toe naar een
climax.
Over het derde deel heb ik lang nagedacht. Ook daarvoor heb ik nu
een goed idee.
7 DECEMBER 1 99 8 Het tweede deel van mijn boek is af. 1k wil de
eerste, complete, ruwe versie van mijn boek afhebben voor ik in april
moet bevallen. Mijn buik is enorm. De verloskundige dacht dat ik
een tweeling zou krijgen. Na een echo blijk ik in verwachting van
een kind. 1k probeer alles waar ik mee bezig ben vol te houden.
Mijn werk bij Elle Wonen, het schrijven van mijn boek en de redactie
van Lust & Gratie. Ondertussen ben ik ook nog aan het verhuizen.
Renate is met de redactie van Lust & Gratie gestopt. Het contact met
haar is na onze ontmoeting in het café alleen telefonisch verlopen.
Ze heeft een ongeluk met haar scooter gehad. Ze moet rust houden.
Lust & Gratie kost haar te veel energie.
1k heb J. een brief geschreven waarin ik vertel dat ik zwanger ben en
graag eens een persoonlijke brief van haar zou ontvangen.
1 999 De eerste, complete versie van mijn boek is af! Oscar
van Gelderen, de uitgever, en Adriaan Krabbendam, de redacteur,
hebben die gelezen en zijn tevreden. Ze zijn bij mij thuis geweest om
met mij van gedachten te wisselen over hun bevindingen. 1k heb
ons gesprek opgenomen en luister het opnieuw af terwijl ik aantekeningen maak voor na de bevalling. Pas over een maand of vier ga ik
verder. Dan zal ik hun opmerkingen en aanwijzingen opnieuw in
overweging nemen bij het herschrijven en bijschaven van deze versie. Eerst de bevalling. 1k ben nu zo dik dat ik niet eens kan
120 bukken. 1k loop alleen nog op klompen, want mijn schoenen kan ik
niet meer zelf aantrekken.
15 APRIL

Ik heb dezelfde brief met twee maanden tussentijd aan J. opgestuurd.
Wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Voor het eerst krijg ik een persoonlijke brief terug. Eindelijk staan er op papier
zinnen waaruit blijkt dat ze nadenkt over ons verleden. Maar de Loon
is gelaten. Juist nu ik denk tot echt contact te komen, lijkt het erop
dat J. de hoop laat varen om mij ooit nog eens te zien.
2 2 AUGUSTUS 1999 De laatste versie is af. De catalogus waarin mijn
boek staat aangekondigd, wordt gedrukt. Het omslag is ontworpen
en de titel is ook al bekend: De naam van mijn varier. De verwezenlijking van mijn werk komt steeds dichterbij, straks is er een echt boek.
Inmiddels ben ik bevallen van een gezonde zoon.
Ik heb J. verrast met een bezoek op haar verjaardag. Na acht jaar
hebben we elkaar weer gezien en kon ik haar voorstellen aan de
meuwe generatie.

14 OKTOBER 1999 Vanavond word ik samen met de schrijvers Chaja
Polak, Clark Accord, Lulu Wang en Michel van Rijn verwacht op
het Vassallucci-feest, dat zal plaatsvinden in het Frankfurter Hof.
Een groot feest, dat sinds het bestaan van Vassallucci elk jaar in
Frankfurt ter gelegenheid van de Buchmesse wordt gegeven.
Tijdens het diner zit ik tegenover mijn literaire agente Laura Susijn
en verbaas me over haar openhartigheid. Ze is ongeveer even oud als
ik. Ze heeft mijn boek al een paar keer gelezen en complimenteert
me met de laatste versie. Ze vertelt over de buitenlandse uitgevers
die geinteresseerd zijn en graag het gedeelte willen lezen dat al is
vertaald.
Er wordt druk gesproken over het idee van de uitgevers Oscar van
Gelderen en Lex Spaans om hun auteurs aan het publiek voor te stellen door ze over een catwalk te laten lopen. Alsof het een modeshow
is, zo zullen wij met de titels van onze boeken worden voorgesteld als
de collecties van de literaire agenten. Er ontspint zich een serieuze
discussie, of we er wel goed aan doen om als auteur mee te werken
aan een `vleeskeuring' of 'parade van stamboekvee'. Nog niet eerder
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hebben auteurs als mannequins over een loopplank gelopen. Dit
plan is opvallend genoeg om de kranten te halen. 1k ben bang dat
`de parade' verkeerd zal worden uitgelegd.
`Zie het als een grote grap,' zegt Clark Accord. Hij lacht breed.
Ik knik. Hij heeft gelijk. Het is een grote grap. Een slim bedachte,
swingende manier om ons aan het publiek voor te stellen.
De ruimte waar het feest zich of zal spelen doet denken aan een zaal
in het Amstel Hotel, met kroonluchters en oude meesters aan de
muur. De catwalk staat er dan ook als een vreemde indringer. We
oefenen ons loopje, lachen om elkaar, er wordt nog wat gerommeld
met spots en dan verschijnen de eerste gasten. Binnen een half uur is
de ruimte goed gevuld en staan er zeker tweehonderd feestgangers.
Laura Susijn voert Chaja Polak en mij rond en stelt ons voor aan
buitenlandse uitgevers, schrijvers en agenten. 1k ben werkelijk
verbaasd over al die mensen die van mijn boek hebben gehoord. En
vooral zo gedetailleerd, alsof ze het al hebben gelezen, terwijl ik
thuis nog met de laatste versies bezig ben. Sommigen vragen mij
specifiek naar het einde, of naar details waar ze opheldering over willen hebben. Keer op keer vertel ik in het kort waar mijn boek over
gaat.
Dan staat Oscar voor me. De tocht over de catwalk gaat beginnen.
Hij en Lex kondigen ons een voor een aan, omschrijven alsof het om
de laatste mode gaat in een paar regels de inhoud van elk boek. Ze
krijgen gelijk. Meteen is duidelijk wie wie is en waar welk boek overgaat. En inderdaad, 'de parade' is een grote grap, niets meer dan dat.
De stemming van het publiek is enthousiast en iedere schrijver
wordt met een groot applaus ontvangen.
17 DECEMBER 1 999 De redactie verloopt voorspoedig. Drie weken
achtereen ben ik een paar uur per week op de uitgeverij. Dan zit ik
met Adriaan achter zijn computerscherm en houden we vooral disI 2 2 cussies over de betekenis van woorden en zinnen.
Stichting Perdu heeft een literaire avond georganiseerd voor debutanten. Ik lees een fragment voor. Als dank mag ik boeken uitzoeken

in de boekhandel. Jets wat ik nog steeds moet doen en waar ik erg
naar verlang.
15 JANUARI 2000 De uitnodigingen voor de presentatie zijn de deur
uit. Zeker honderd enveloppen heb ik verzonden.
Ik probeer steeds Renate te bellen, maar krijg geen gehoor.
Ik zou haar graag vertellen dat ik J. weer zie. Ook kan ik haar dan
persoonlijk vragen of ze op mijn presentatie wil komen, dat doe ik
liever dan haar een schriftelijke uitnodiging te sturen.
Ik heb J. gevraagd of zij het eerste exemplaar van mijn boek in
ontvangst wil nemen. Dat lijkt me een mooi gebaar en ook een teken
dat ik het niet zo slecht meen met mijn vader. Ik denk na over wat ik
op dat moment zal zeggen.
`Dit boek gaat over vaders en dochters. Jullie hebben allemaal op de
uitnodiging kunnen lezen waar de Brie delen over gaan. Ze zijn niet
autobiografisch, maar ik heb wel een heel bijzondere vader. Mijn
vader werd veertien jaar geleden namelijk een vrouw. Ik wil dit eerste
exemplaar graag aan haar aanbieden.'
28 JANUARI 2000 Mijn boek is uit! Vanavond is het feest. Ik ben overweldigd. Zo veel liefde en mooie woorden. Zo moet het zijn als je
trouwt. Ik heb de tijd en indrukken willen opzuigen, zo intensief
mogelijk willen ervaren. Voor mij was het vergelijkbaar met bevallen, ook daarvan heb ik geen seconde willen missen. Het jubelgevoel
toen ik mijn kind in mijn armen kreeg na al dat wachten en harde
werken doet denken aan debuteren.
Al die mensen die voor mij komen. Alle dingen die ze voor mij organiseren. Familie en vrienden die ik lang niet heb gezien, ze zijn er
allemaal. Ik krijg zo ontzettend veel bloemen en cadeaus dat ik van
gekkigheid niet weer waar ik ze moet laten. Op de achtergrond speelt
Nenad Banda, de accordeonist van de Noordermarkt.
Chaja Polak leest voor uit mijn werk, en Lisa de Rooy en Adriaan
Krabbendam hebben een oorkonde gemaakt die ze mij aanbieden bij
wijze van diploma.
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The Lau zingt een lied, waarna hij me mijn boek overhandigt. Het
ziet er prachtig uit.
1k heb met J. besproken hoe de avond zal verlopen. Voor haar moet
het enorm spannend zijn om in het openbaar te worden voorgesteld
als mijn getransformeerde vader. Toch is ze er wonderbaarlijk rustig
onder en loopt ze trots glunderend rond. Mijn moeder bekijkt alles
van een afstandje en is zichtbaar blij met onze hereniging.
1k heb Renate niet meer op tijd kunnen bereiken om haar nit te
nodigen. Ze is verhuisd en ik had haar oude telefoonnummer. Door
alle drukte rond de presentatie ben ik er niet aan toe gekomen haar
nieuwe adres te achterhalen. 1k neem me voor haar op te zoeken als
ik het iets rustiger krijg.
4 MAART 2000 Of ik publiciteit krijg? Nou en of. 1k ben inmiddels
geinterviewd voor Hervormd Nederland, de regionale kranten en het
NcRv-radioprogramma Cappuccino. Er staat een aankondiging op de
boekenpagina van Elle, Marie-Claire en Viva.
Hierna volgen interviews in de tijdschriften: Flair, Intermediar, Sante
en Surplus. Ik ben uitgenodigd voor het vPRo-radioprogramma De
Avonden, een radioprogramma van de NPS en van Radio Noord Holland.
Ook krijg ik zeer positieve recensies in AD, Carp en Vrij Nederland.
I I MAART 2000 Martin Simek interviewt me voor zijn radioprogramma Kleur bekennen. Het gesprek neemt een vol uur in beslag. Zoals te
verwachten valt overdondert Simek mij met directe, persoonlijke
vragen, voornamelijk over mijn vader. Hij vindt het duidelijk veel
interessanter dat mijn vader transseksueel is dan dat ik een boek heb
geschreven.
Het kost me moeite uit te leggen dat ik mijn roerige tienerjaren als
uitgangspunt heb genomen voor mijn boek en dat ik er juist niet
voor heb gekozen een autobiografisch feitenverslag te schrijven. Ik
124 heb een overheersende mannetjesputter als vader gehad. Op
mijn zestiende werd hij een vrouw. Al die tijd dat hij een man was
heeft mijn vader zich een machogedrag aangemeten, om de vrouw in

zichzelf te overschreeuwen. In die tijd was ik tiener en de extreme
omstandigheden hebben me gevormd. Daar ben ik blij om.
Ik heb dit boek niet uit wraak geschreven.
In interviews heb ik tot nu toe alleen verteld dat mijn vader een
vrouw is geworden omdat dan meteen duidelijk is waarom
`vaders en dochters' mijn thema is.
Ik heb te Lang gewacht. Vanmorgen sloeg ik de
Volkskrant open en viel mijn oog op de rouwadvertentie van Renate
Stoute. Dat kan niet, dacht ik. Dat is niet dezelfde. Het mag niet.
Volkomen ontnuchterd ben ik. De roes van het debuteren is plotseling vervlogen. Renates boek Uit een oude jas vol stenen, dat vlak voor
mijn boek uitkwam verscheen, heb ik niet eens gelezen.
Het ergste vind ik het dat ik haar niet meer heb gesproken. Dat ik
haar niet meer heb kunnen zeggen dat het tussen mij en J. goed is
gekomen. Dat we elkaar weer zien. Dat het goed was dat ik een tijdlang afstand van J. en haar nieuwe leven heb genomen, en eerst voor
mezelf en mijn eigen gezin heb gekozen voordat ik de confrontatie
met haar en het verleden weer aan zou gaan. Ik ben mijn vader kwijtgeraakt en heb daar iemand antlers voor in de plaats gekregen, ik had
tijd nodig om dat te accepteren.
Gelukkig was die tijd er voor mij. Ik weet niet of het tussen Renate en
haar dochter goed is gekomen voor zij stierf.
21 MAART 2000
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Pauline Kalkhove

DOOIE VIS

Een Japanner is net een dooie vis.
1k kijk naar de levenloze zalm op de houten plank. Holle ogen in een
bias gezicht. Uitdrukkingsloos.
Soms komt, tijdens het fileren, de Japanse maitre d'hotel tegenover
me staan en begint tegen me te praten. Dan raak ik in de war en weet
ik niet of ik in het goede paar ogen kijk. 1k moet me concentreren op
de mond, waaruit harde klanken komen. Klanken die zelfs, na acht
maanden hier wonen, me nog altijd vreemd en angstaanjagend in de
oren klinken.
1k kan ook niet de liefde bedrijven met een Japanse vrouw. Een keer
op een uit de hand gelopen personeelsfeestje nam de maitre iedereen
mee naar een bordeel in Rapatongi. De koks, afwassers en sommige
obers lieten zich gewillig meetrekken door vrouwen met roodgestifte
lippen en zwart sluik haar. Tot slot liet ik me overhalen.
Maar toen de vrouw, eenmaal op de kamer, me zei mijn kleren uit te
trekken, moest ik denken aan verhalen over jappenkampen en dooie
vis en verdween mijn lust op slag. De maitre die zich schaamteioos
door twee dames op de gang liet bevredigen, moest hard lachen toen
ik met rode konen de gang in kwam rennen. En de harde stem van de
Japanse vrouw echode nog vaak na in mijn gedachten; dat mijn karakter net zo was als mijn judokus: slap en karig.
1k tel de dagen af. Boven mijn bed hangt een kalender met prenten uit
Nederland. Twee zwart-witte koeien in een mistige wei, een oude
meelmolen met roodgeverfde wieken, schaatsende mensen op een
boerensloot. Nog zeven dagen, dan zit mijn stage erop. Dan kan ik
naar huffs.
Voor me ligt de vis. Met een scherp mes maak ik, in een beweging, een
inkeping in de buik. 1k trek van links naar rechts de darmen los. Ritmisch en met vaste hand. Fileren moet in alle rust maar doortastend
126 gebeuren. Anders blijft de gal kleven aan de graat en is de vis verpest.
1k snijd de kop af en leg hem in het rechterhoekje van de plank. De
ogen blijven me aanstaren tot ik de graat uit het binnenste heb getrok-

ken en ik de kop, de darmen en de rest van het afval bij het vuil veeg.
Ik moet denken aan vaders witte gezicht, dat koud aanvoelde op die
snikhete dag in mei. Zijn mond hing halfopen. Ik zag meteen dat er
iets niet in orde was. Vader zat met de krant op schoot gezakt, zijn
leesbril aan een koordje om zijn nek. Moeder had niets in de gaten
toen ze een kopje thee voor hem neerzette. Maar ik zag uit mijn ooghoek dat vader anders sliep dan anders. Toen moeder weer in de keuken was en ik mijn vaders hoofd optilde, zag ik een straaltje bloed uit
zijn mondhoek komen.
Ik gilde niet. Ik maakte geen stennis. In de keuken zie ik elke dag lode
organismen. Uit de koelcel moet ik soms een flood rund pakken en
het vakkundig verdelen in mooie biefstukken, entrecotes met een
klein randje vet en soepvlees.
Ik sloeg mijn vaders armen om mijn nek en plaatste mijn linkerarm
onder zijn knie. Zo kon ik hem in een keer optillen en languit op de
bank leggen. Een, twee, Brie. Ik telde en hup, daar lag vader al, keurig
op de bank. Ik pakte een zakdoek uit mijn broek om mijn hoofd of te
vegen en het straaltje bloed langs de wang van vader weg te halen. Ik
legde een kussentje onder zijn hoofd en vond dat hij er mooi bij lag
zo. Mooi genoeg om moeder te roepen.
Mam, kom eens.' Moeder had lang en hard gegild. Een langgerekte
krijs. Ik had het gevoel dat mijn oren knapten en ik gaf haar bijna een
Hap om haar tot bedaren te brengen.
Die nacht huilde mijn moeder hysterisch. Af en toe kwam ze overeind
van haar bed en viel me snikkend in de armen. We dronken om niets
te hoeven zeggen. Wodka, en later mijn vaders whisky, omdat de
wodka op was. Door de drank had ik het gevoel dat ik in een film
speelde. Ik zag mezelf zitten in een kamer met bloemetjesbehang, een
huilende vrouw op het bed in een doorschijnende peignoir. Ik schoot
in de lach. Moeder keek me lodderig aan. Ik wist niet of het van het
huilen of van de drank kwam.
`Lieverd, kom liggen... de whisky...' Ik schoof met mijn kleren aan
naast haar in bed. Toen knipte ze het licht uit. Ik lag op mijn rug en
staarde voor me uit. Ik hoorde haar een slok uit de fles nemen en voel-

de hoe ze even later de koude fles tegen mijn arm duwde. We zwegen
in het donker en dronken tot de fles leeg was. Haar hand onder mijn
shirt voelde warm aan. Haar loshangende haar kriebelde in mijn gezicht. De grote borsten smaakten zoet. We zeiden niets en vreeen
zonder geluid te maken.
Ik durfde niet goed naar mijn vader te kijken. Hij lag met vertrokken
mond opgebaard in een zaaltje in Bronbeek. Mijn moeder had haar
haren strak naar achteren gebonden. We wisselden geen woord.
Toen de begrafenis voorbij was, zei ik dat ik weg zou gaan.
`Japan?' Ze reageerde geschokt. Waarom Japan, Sted?' Ik gaf geen
antwoord. Japan is een vergissing van God, zei vader altijd.
In het kamp zat hij onder moeders rokken verborgen. Als hij zijn
hoofd naar buiten Wilde steken, kreeg hij een duw. `Djangan bekitoe,
Jimmy,' siste zijn moeder snauwerig. Het was warm en donker onder
de rokken, haar blote benen waren zweterig en namen veel ruimte in
beslag. Bij de rand van haar onderbroek zag hij schrale rode bultjes,
die hij vaak bestudeerde. De meeste tijd bracht hij slapend door. Hij
legde zijn hoofd tegen zijn moeders plakkerige benen en sloot zijn
ogen. Hij was gewend geraakt zo staande in slaap te vallen. Soms zag
hij zijn moeders kleine hand onder de rok komen, vol witte plakrijst,
die hij dan hongerig naar binnen schrokte. Verder herinnerde hij
zich weinig van die periode, zei hij.
Kijken was verboden. Ze sloegen met lange bamboestokken als iemand zijn ogen naar hen opsloeg. Een keer heeft hij gekeken, toen ze
de rokken van zijn moeder omhoog haalden, stond hij daar ineens in
de frisse wind. Hij moest zijn ogen dichtknijpen tegen het licht. Maar
petten en uniformen kan hij zich wel herinneren. En de ogen van Japanners, die hem aanstaarden. Monden die begonnen te schreeuwen.
Zijn moeders benen die door het zand sleepten en twee lange sporen
128 nalieten.

`Sted...'
De maitre roept. Hij staat bij de deur die naar het restaurant leidt.
Het kost me moeite zijn gestalte te zien. Hij staat daar als een schaduw van zichzelf tussen hoge vlammen te roepen. Het geluid lijkt van
ver te komen. Alsof er een glasplaat tussen ons in is gezet, waardoor
zijn stem gedempt words. De vlammen onder de pannen worden
weerspiegeld op de witte muren, waardoor ze oranje-rood uitslaan.
De hel, denk ik, ik ben in de hel.
Ze hadden mijn vader in de modder laten liggen. Hij had zich in het
zandspoor van zijn moeder gerold en zich dagenlang laten natregenen. Niemand keek naar hem om. Ook de Japanners niet. De andere
Indische vrouwen durfden niets te zeggen. Tot slot was die goeie mevrouw Van Houten bij hem neergeknield en vroeg ze hem of hij niet
op wilde staan voor een kommetje soep. Daarna hoorde hij het knallen en zag hij mevrouw Van Houten vooroverkiepen. Haar bloes
kleurde rood.
Ze hadden hem uit de modder getrokken en geslagen met stokken.
Zijn huid was nooit meer hersteld. Ms ik met vader naar het openluchtzwembad ging, schaamde ik me voor de striemen op zijn buik en
rug, die als witte littekenkruisen over hem heenliepen.
Ten je soms klaar met die vis?' vraagt hij. De maitre staat vlakbij, ik
hoor hem luid en duidelijk. De tell met verse vis, die voor vanavond
schoongemaakt moet zijn, staat naast me. Ik schud mijn hoofd. Halfvol nog. De maitre knikt en draait zich om.
Ik hoor mijn vaders stem: Doorwerken, Sted, antlers moet ik je pijn
doen. Het is belangrijk dat je weet hoe het is om geslagen te worden.
Om te begrijpen hoe je het kan voorkomen.' Het is een stem van lang
geleden.
'-.
Met een klap laat ik het hakmes vallen in de transparante hals van een c.w
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witvis.
`Daar,' zei mijn vader dan, 'claar slaan ze je.' En de stok zwiepte op een
rij kleine botjes in mijn rug. Zijn ogen zagen me niet en zijn stem
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klonk monotoon alsof hij een verveelde stadsgids was, die uitleg gaf
aan een groep toeristen. De tafel in de schuur draaide voor mijn ogen
en het kleine raampje boven de deur was de enige uitweg voor mijn
gedachten. Blauwe luchten, herhaalde ik voor mezelf. Denk aan
blauwe luchten en de zon. Alsof de stok een zon is, die heet op je rug
brandt.
De vissenogen staren naar de lucht. Alsof daar hoog boven een hemel
is. Alsof daar iemand die je kan verlossen van de pijn en het kwaad. 1k
heb zo vaak gebeden. Onder de deken perste ik mijn handen stijf op
elkaar en vroeg of God wou helpen. Waarmee wist ik niet precies,
maar met papa en mij en mama, en dan sloeg ik snel een kruis.
1k trek de darmen uit de vis. Ze kronkelen zich om mijn vingers als
glibberige slangen. Ms papa naar zijn werk ging, hoop ik bij mama in
bed, die zacht mijn haar streelde en al mijn blauwe plekken kuste.
Soms neuriede ze zacht, terwijl ze me bevredigde.
De vissenbuik voelt vochtig koud van binnen. Ms een koude winterdag, die op je huid plakt. Waarom ben ik hier. Waar wacht ik op? Op
de Japanse hel van mijn varier?
Ik gooi de witvis op de andere schoongemaakte vissen. Ik maak de
strik los van mijn schort, vouw hem netjes op en leg hem naast de
houten plank. Dan loop ik de keuken uit. Achter me gilt de maitre
waar ik gebleven ben. 1k kijk naar de blauwe lucht buiten.
Het is druk op straat. Krioelende mensen tussen hoge torens en toeterende auto's. Mannen in pak die haastig oversteken. Engelse auto's,
het stuur aan de verkeerde kant, staan in lange files te roken. De zebrapaden zijn hier net zo breed als de straten in Holland. Soms zie ik
tussen twee kantoortorens de blauwe lucht weer. Het licht springt op
groen. Een kinderwagen duwt me het zebrapad op. Ik probeer in
mijn linkerooghoek een stukje blauw van de lucht te bewaren. Maar
hoe verder ik het zebrapad opgeduwd word, des te kleiner het drieI 3 o hoekje words. 1k voel de wagen tegen mijn kuiten drukken. Er is te
veel afleiding. Het hoekje is nu een stipje. 1k blijf staan. Verder kan
het niet, anders verdwijnt het stipje achter muren die mensen hebben

neergezet. De metalen voetopstap van de kinderwagen snijdt in mijn
vlees.
`Yo! Aruite kudasai.' Japanse stemmen zeggen dat ik door moet lopen.
De aderen in mijn hoofd kloppen tegen de wanden. Iemand duwt
tegen me aan. In mijn jaszak voel ik het mes. Het is een rondlopend
kapmesje dat mijn vaders moeder gebruikte in de oorlog om het riet
of to snijden in de werkvelden. Ik draai me om, mijn hand op het mes.
Het mes dat gebruikt werd voor Japanners. Het mes dat bestemd is
voor Japanners.
De vrouw achter de kinderwagen zegt dat ik in de weg sta. Ik wil niet
naar haar kijken. Ik richt me op het kind. Een meisje, donkere ogen,
die als een potloodkrul eindigen in de hoeken. Haar haar is als een
zwart vierkant blokje om haar ogen en wangen getekend. Korte zwarte pony. Op het voetenplankje staan twee sandalen. Een rode maillot
en een zwartfluwelen rokje. Kleine witte tanden, als op een kinderfoto van vroeger.
De foto waar ik aan de hand van papa over het water staarde. Zijn gezicht ernstig, verdrietige ogen. Ik wijs naar een fladderende eend. Ik
zeg lets. Wat zou ik gezegd hebben? `Kijk, een eend... of niet huilen
pap, eendjes...'
Tic voel mijn wangen warm worden en duw het mes dieper in mijn zak.
Ik kan geen Japanse woorden vinden. 'I... am... song,' mompel ik
tegen de rode maillot, en ik laat de wagen passeren. Bij de stoeprand
buk ik me en friemel aan de veters van mijn schoen. Links van me zit
een putje. Langzaam laat ik het kapmes door de spijlen glijden. Ik
hoor het vallen in het Japanse rioolwater. Neem het mee en begraaf
het op de bodem van de zee, bid ik.
Ik ga de grond in. Een lange roltrap naar beneden. Koffers en tassen
stoten tegen mijn benen. De metro richting Hamadyama komt eraan. Ik duw me in de laatste wagon. Ik zoek naar een plastic lus om aan
vast to houden, maar alles is bezet. Een zoemer gaat. De metro komt
in beweging.
`Hi...' Aan het einde van het gangpad staat een meisje tussen jassen en

tassen ingeklemd. Ze zwaait. 1k kijk om me heen, maar zie niemand
reageren.
`I am talking to you, silly..: zegt ze lachend. Nu herken ik haar pas. Ze
komt uit het studentencomplex waar ik woon. Laatst kwam ik haar
tegen in de wasruimte beneden. Ze stond haar handdoeken uit to
wringen en vroeg of ik kon helpen. We draaiden aan de handdoek tot
hij als een weerbarstige slang tussen ons in kronkelde. Water druppelde langzaam op de grond. We keken ernaar en zeiden niets. 1k
dacht aan moeder wier tranen ik soms een voor een op het aanrecht
zag druppen. Als ik vroeg wat er was, zei ze dat uien je deden huilen.
Bij de halte van de studententoren wringt ze zich uit de mensen. 1k
volg haar met mijn ogen. Bij de roltrap houdt ze in en wacht ze tot ik
naast haar sta. Samen gaan we naar boven. Ze praat, aan een stuk
door, over haar stage bij Nikon, over de Japanse gewoonten, over het
Amerika dat ze mist. Eenmaal bij de flat vraagt ze of ik thee wil. Chinese thee, grapt ze. De zon valt op haar linkerwang. 1k zie zachte
haartjes bij haar oor. Haar ogen zijn zo blauw als de heldere lucht
achter haar.
Ze zit rechtop in bed. Het smoezelige laken als een deken om zich
heen geslagen. Ze concentreert zich op het draaien van de marihuana. Haar tong komt soms naar buiten. Als het lipje van een schoen
dat de verkeerde kant uitschiet, verschijnt hij rechts bij haar mondhoek. 1k kijk naar haar gezicht en naar onze blote lijven.
Ze is klein maar fijn, zou moeder zeggen. Met kleine borsten, smalle
heupen. Een beetje een jongenslichaam. Kort donker haar. Met wat
extra spuug plakt ze de marihuanasigaret dicht. Triomfantelijk kijkt
ze me aan.
`Zie je wel dat ik dat kan.' Ze lacht een mooie lach.
Ten Amerikaanse die weet hoe je een joint rolt, nou nou...'
Ze grinnikt en staat op van het bed. De joint hangt als een slappe toeI 3 2 ter in haar mondhoek. Ze loopt naar het aanrechtje aan de overkant
van de studentenkamer en steekt met een elektrische aansteker een
pit op het fornuis aan. Dan buigt ze haar soepele jongenslichaam naar

voren en houdt de sigaret in de vlam. Voorovergebogen neemt ze een
trek, de punt kleurt oranje. Ze glimlacht en komt naar me toe. 'Ready
for take-of..'

Ik ga liggen met mijn hoofd in de kussens en laat de rook langzaam in
mijn longen komen. Ms een dikke pluim. Ik denk aan Hollandse
luchten, met veel wolken. Liggend in het Bras keek ik hoe ze voorbijdreven en hoe ze nu eens op een schaap, dan weer op de pluizige hond
van oma leken.
`Smaakt het?' vraagt ze. Ik kijk naar de fijne rimpeltjes bij haar ogen
en knik langzaam. 'De hemel,' zeg ik. Ik Beef de sigaret aan haar. Ze
legt haar hoofd op mijn arm.
`Chinese thee en Japanse stuff; als twee koningskinderen die voor elkaar gemaakt zijn.'
Ik verbaas me over hoe woorden kunnen echoen. Gemaakt, gemaakt
zijn. Ik ga liggen op mijn zij. Ik leg mijn arm als een geodriehoek
onder mijn hoofd. Ik kijk naar haar oor. Een mensenoor zit werkelijk
ingenieus in elkaar. Dat geluid zich door al die gangen voortbeweegt.
`Weer je...' begin ik. Ze drukt een vinger op mijn lippen. Ze kust me,
lang, diep. Ik zweef boven mijn eigen lichaam en zie hoe twee benen
zich om mijn middel slaan. Haar platte lijftegen me aan. Niet de slappe buik van moeder, dat zich als een droevig vel tegen me aan schurkte. Nee, harde stevige gespierde bovenbenen, kleine borsten. In niets
lijkt ze op moeder. Onder het rolgordijn komt een klein streepje licht
kijken. De zon, denk ik als ik klaarkom, de zon.
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Lust & Gratie nummer 63 analyseerde Nicoletta Fotinos de

gedichten van Anne Sexton en Sylvia Plath aan de hand van de 'somatografie% een door haar voorgestelde nieuwe term om een tot nu
toe niet-geIdentificeerde onderstroom in de poezie zichtbaar te
maken en te onderscheiden van andere stromingen. Dit keer het
tweede deel: de lichaamspoezie van Sharon Olds en Olga Broumas.

Nicoletta Fotinos

MODERNE SOMATOGRAFIE
Het lichamelijke schrijven van
Sharon Olds en Olga Broumas

Als somatografie (soma = lichaam,
grafie = schrijven) lets duidelijk maakt, dan is het wel dat de scheiding
tussen lichaam en geest die de basis vormt van de westerse associatie
van de vrouw met het object en de man met het subject, daadwerkelijk
kan worden doorbroken en herschreven. De somatografie biedt
ruimte voor de representatie van een lichamelijk en geestelijk ik binnen het heersende taalsysteem – voor mannen en vrouwen – en fungeert als een linguIstische emancipatie, als een instrument van bevrijding. Alle somatografen schrijven zichzelf een lichaam en in een
lichaam (dat van de poezie), maar ze doen dat op verschillende manieren en om verschillende redenen. In Lust & Gratie 63 is beschreven hoe
Anne Sexton zich meer richt op de inhoud dan op de vorm en tracht
het lichaam te bevrijden uit bestaande seksuele en literaire configuraties. Haar tijdgenoot Sylvia Plath daarentegen houdt zich meer bezig
met het probleem van de taal; zij schrijft een lichamelijke poezie juist
om zich te ontdoen van de beperkingen die het lichaam worden opgelegd.
Hoewel alle somatografen proberen de scheiding van lichaam en
geest op te heffen door de herontdekking van het landschap van het
lichaam zijn alleen de moderne somatografen er in geslaagd de relatie
tussen lichaam en geest in al haar facetten te representeren. De taal
waarin deze somatografen zich in laatste decennia van de vorige eeuw
uitdrukten, kenmerkt zich door een hoge graad van transparantie en
toegankelijkheid binnen het genre van het vrije vers.
De Amerikaanse dichteressen
en Olga Broumas (1949) kunnen beiden tot de moSharon Olds 9
Berne somatografie worden gerekend, hoe verschillend hun werk ook 2
is. Olds richt zich in haar gedichten meer op de politics of contents', ter- 137
wijl Broumas focust op de vorm, op het verkennen van sociale, historiizz
sche, seksuele, (cross)culturele en linguIstische codes en praktijken.
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Sharon Olds heeft de somatografie als genre een geheel nieuwe impels gegeven door niet alleen thema's te introduceren als politieke
misdaden, rassendiscriminatie, martelingen en andere vormen waarbij de grenzen van het lichaam worden overschreden, maar bovenal
door lichamelijker te schrijven dan tot nog toe voor mogelijk was gehouden binnen de Amerikaanse feministische literatuur. In haar
gedichten ondergraaft Olds doelbewust de theorieen van het Franse
feminisme. Zij neemt het bloed, de botten, de huid, de pis, het zaad,
het zweet, het slijm en de uitwerpselen van de varier als uitgangspunt,
claimt dat het vaderlijke lichaam de bron is van het bestaan, de creativiteit, liefde, taal en identiteit, en legt de nadruk op heteroseksualiteit. In bedrieglijk vrije versvormen en in een logische en lineaire taal
creeert ze een uniek discours waar plaats is voor zowel mannen als
vrouwen in lichaam en geest. Bij deze creatie van een nieuwe taal
staat de erotiek centraal. Olds' oeuvre cirkelt rond de versmelting van
man en vrouw, de verstrengeling van leven en kunst, de verbondenheid tussen seksualiteit, voedsel en het schrijven zelf. Olds beschouwt
het lichaam als een bron van vreugde en pijn. Ze ziet het ontcijferen
van de tekst van het menselijk lichaam als haar opdracht. Daarbij zet
ze het lichaam in al zijn sociale, politieke en taalkundige betekenissen
in voor haar strijd tegen de vervreemding. De manier waarop zij het
lichaam terugschrijft in de poezie kan daarom het best worden getypeerd als een difference of discourse. Een methode die uitstekend past
binnen de Amerikaanse feministische letteren en haaks staat op het
discourse of difference van de Franse feministen.
Olds streeft naar een poetica waarin de zuivering van het kwade
plaats kan vinden, een catharsis die tegelijkertijd lichamelijk en geestelijk is. Haar werk kan wellicht het best worden samengevat in het
apocriefe 'Gospel of Thomas' uit haar bundel Satan Says (198o):
138 Ifyou do not bring forth that which is within you, that which
is within you will destroy you. Ifyou bring forth that which is
within you, that which is within you will save you.

Olds schrijft zich als het ware uit het verleden regelrecht de toekomst
in, tegelijkertijd een nieuw ik creerend. De queeste van haar personages richt zich slechts op een ding: 'to know where it is, the evil in the
human heart', schrijft zij in het gedicht 'The Quest' uit The Gold Cell
(1 987). In een belangrijk deel van haar oeuvre wordt het kwaad geassocieerd met de (groot)ouders en de spreker zelf, goedheid daarentegen is verbonden met kinderen, in het bijzonder met de dochter, het
nieuwe zelf van de spreker. In 'I See My Girl' (The Gold Cell) dicht ze:
For so long I prayed you would be good,
Prayed you would not be anything like Hitler as
I as a child feared I was like Hitler.
In haar latere werk erkent Olds het bestaan van het kwaad in zichzelf,
niet in de laatste plaats door haar groeiend inzicht in de complexe
haat-liefdeverhouding met haar vader, die ze uiteindelijk 'the first victim in her life' zal noemen.
In Sharon Olds' werk is het lichaam de dominante metafoor. Het
wordt vergeleken en gecontrasteerd met de natuur en de techniek, en
gebruikt om politieke, kerkelijke en familiaire kwesties te tekenen.
Op deze wijze reduceert en condenseert Olds zeer complexe problemen tot conflicten tussen mannen- en vrouwenlichamen. Dit spel
van vergelijkingen en contrasten vormt de kern van haar dichterlijke
techniek en is nauw verwant aan haar andere favoriete methode, die
van inzoomen en uitzoomen. Soms letterlijk wanneer ze het subjectieve oog laat rusten op een lichaamsdeel en het dan vergroot om het
lichaam in zijn geheel in het vizier te krijgen. Soms ook op een metaforisch niveau door tijdreizen tussen heden en verleden, waardoor ze
de oorzaken en gevolgen van daden in een historisch perspectief kan
i'onderzoeken. Hiermee geeft Olds een nieuwe impuls aan de somato- W
grafie en stuwt ze het genre van de bekentenispoezie op tot ongeken- 139
de hoogten. Olds is een dichter van het lichaam, van het menselijk !Li
oog dat alles doorziet. Het oog fungeert in haar oeuvre als bron van
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alle kennis en waarheid. Of zoals ze het zelf verwoordt in 'The Last
Day' (The Father, 1993): 'I have always longed to believe in what I am
seeing.'
De poezie van Olds is ook lichamelijk wat de vorm en structuur van
haar gedichten aangaat. Haar gedichten zijn verwant aan de orate
verteltraditie; het ritme komt overeen met het ritme van het lichaam.
Pauzes worden niet gecreeerd door middel van interpunctie maar
door de noodzaak tot ademhalen en door de bewegingen van het lichaam als instrument van voordracht. Symbolen en tekens die tot ons
zijn gekomen in een geschreven taaltraditie, zoals interpunctie, tekenen slechts zeer sporadisch haar tekstlichamen. Het gedicht 'The
Pulling' (The Father) bijvoorbeeld, bestaat slechts uit een korte en een
lange zin, waarin komma's zijn vervangen door onderbrekingen die
ademhaling en eindeloos ronddraaiende gedachten representeren.
Zo ontwikkelde Olds, die oorspronkelijk vormtechnisch tamelijk gesloten verzen schreef, in de loop der tijd geheel persoonlijke vormen
die de inhoud van haar werk volmaakt weerspiegelen. Niettemin
staat voor haar de inhoud op de eerste plaats. Olds experimenteert
dan ook niet of nauwelijk met vormen en ruimt slechts zelden plaats
in voor taaltechnische experimenten.
Olds is een chroniqueur van het leven van het lichaam. Ze richt zich
in haar gedichten op de verbeelding van lichamelijke ervaringen die
nog niet zijn verbeeld in poezie. Zoals een primitieve waarzegger de
toekomst leest in de ingewanden van een kip, zo leest zij de (persoonlijke) geschiedenis in het lichaam. VOOr alles, schrijft Olds in Satan
Says, beschouwt zij zich als een 'poet of witness', faithful to the central
meanings' van het leven. Ze is vooral gefascineerd door het moment
van de geboorte. Geboorte is de kern van het bestaan en het moment
waarop lichaam en geest elkaar ontmoeten. In 'The Moment the
14o Two Worlds Meet' (The Gold Cell) dicht ze:

that moment when the
juiced bluish sphere of the baby is
sliding between the two worlds,
wet, like sex, it is sex
it is my life opening back and back.
Olds is ervan overtuigd dat er een onbekende wereld ligt verscholen
in een ieder van ons, die ons begrip te boven gaat en voor altijd net
buiten ons bereik is. Aileen in de seksuele gemeenschap kunnen we
daar een Blimp van opvangen. In 'West' (The Wellspring, 1996) dicht
ze:
I was drawn in a heavey spiral out of matter
Over into another world
I had thought 'would have to die to reach.
[..-]
Fast are the naked palms to the breasts . . .
Slow is knowing where I come from,
Who I might be, like a dream ofmatter looking for spirit.
Hoe moeilijk die onbekende wereld ook te bereiken is, ze is het uiteindelijke Joel van Olds' project. Seksualiteit staat voor haar gelijk
aan het vervullen van 'one's true existence on earth', de kern van het
leven van het lichaam. Seks wordt daarbij geassocieerd met religie en
de onbereikbare vader, die alles vertegenwoordigt waar de moeder
van de spreker een afkeer van heeft, alles wat zij niet is. Tegelijk is
seksualiteit ook een verbinding met de verboden vader. In 'The
Sisters of Sexual Treasure' (Satan Says) staat:
As soon as my sister and I got out of our
Mother's house, all we wanted to
Do was fuck,
[.-.]
The men's bodies
Were like our father's body
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We could have him there.
Interessant is ook dat Olds seks ziet als de koninklijke weg tot het vinden van een eigen ik. Seksualiteit is eveneens een vorm van (her)geboorte en een verbinding tussen het ik en de ander, zoals zij in 'First
Night' (Satan Says) beschrijft:
the break in my flesh
beginning to heal, open, a border
permanently dissolved.
[...]
By dawn... The last
Edge of the blood bond dried,
And like a new born animal about to be imprinted
I opened my eyes and saw your face.
Een grensoverschrijdende ervaring waar de spreker niet zonder kan,
vervolgt Olds in 'Infinite Bliss':
When the first man tore his way into me,
And tore up the passageway,
And came to the small room, and pulled the
Curtain aside that I might enter, I knew I could
Never live apart from them
Again.
Seksualiteit vertegenwoordigt in het werk van Olds vrijheid en bevrijding, het is een superiere vorm van macht voor vrouwen. In The
Dead and the Living (1984) schrijft ze aan haar dochter:
142

The center of your body
will tear open, as a woman will rip
the seam ofher skirt so she can run.

Ook al geeft seksualiteit kennis en zelfinzicht, ze is tevens een bron
van angst die onbekende aspecten van het ik op de voorgrond laat treden. Seks brengt ook het besef dat het ik een onbekende entiteit is. In
`Am and Am Not' (The Wellspring) dicht Olds:
We don't know
Ourselves ...
My cunt...
Central
Inside me this one I am and am not,
...is it my soul
in there...
is it my soul's throat?
... what it
swallows stays and grows, and grows,
we become one being, whom we hardly know,
whom we know better than we know anyone
else.
Bij Olds is het de vader die het ambigue belichaamt van de seksualiteit: hij is lichaam en flood, visie en zelfkennis. Deze `ni ghtwatchman
of matter' is aanwezig bij de gratie van zijn afwezigheid. Hij wordt
door de spreker beschreven in 'June' (The Gold Cell):
You died night after night in the years ofmy childhood,
Sinking down into speechless torpor,
And then you were told to leave for good
And..., fora long
Time I did not see you or touch you ...now I have you, a living father
...at the center of the child's life.
De spreker wijdt in essentie haar hele leven aan het doorgronden, zoniet ontcijferen van de zwijgzame vader en wendt daarvoor para-

doxaal genoeg het medium taal aan: 'as if language were a form of life.'
De liefde voor de vader is wat de spreker bindt aan het leven. Het ik
van de spreker in Olds werk is gebouwd op de fundamenten van haar
identificatie en associatie met de vader. Zelfs haar wording als vrouw
is toe te schrijven aan de vader: 'new breasts I had/ raised in the night like
earthworks in commemoration ofhis name.' Nergens in haar oeuvre, met
uitzondering van de gedichten die zijn geschreven na de flood van de
vader, vinden we representaties van verbondenheid met de moeder.
De vader introduceert de spreker in het leven van het lichaam en zou
daarmee wel eens de bron van Olds fascinatie kunnen zijn. Hij wordt
voortdurend beschreven als het schoolvoorbeeld van mannelijkheid
en lichamelijkheid. In 'The Dead Body' (The Father):
This man who had so little consciousness, who was 90 % his
body
...I knew him
soulless all my childhood,
saw him lying on the couch ...
and nothing there but his body
[...]
this man made of rich substance.
Slechts op dit lichamelijke niveau kan de spreker 'contact' maken met
haar alcoholische en wrede vader. De vader worth beschreven in termen van leegte, holtes en de oceaan. Hij lijkt een lege huls, iemand
waarin je compleet zou kunnen verdwijnen als je niet oppast. Deze
thema's en metaforen komen samen in het prachtige liefdesgedicht
`Reading You' (Satan Says) voor haar echtgenoot, waarin de spreker
wederom poogt een man te leven. Of is het wellicht telkens dezelfde?
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It is as if
My father could speak
His huge body
Silent and massive

And under the cold white skin
Solid shit
And loathing
Man, male, his cock that I have loved
beyond the others, beyond goodness, so far beyond
pleasure, I have loved his hatred, coldness,
indifference
The head turned away
The eyes turned away
The chest, breast,
...Half
me, halfmine! Never mine, nothing
Now breaking his silence, I see how you
Go out beyond the words
Out beyond the words
Out beyond the ends of the lines
[...]
I am out here now
With you against the shard of broken
Silence.
Zoals Olds haar vader lijkt to omarmen in haar echtgenoot, zo omhelst haar partner haar vader in haar. Een ware tour de force, die
tegelijkertijd uitdrukking geeft aan haar angst voor verraad door datzelfde aanbeden lichaam. In 'Poem to My Husband from My Father's
Daughter' (The Death and the Living) schrijft Olds:
I have always admired your courage. As I see you
Embracing me, in the mirror, I see I am
My father as a woman, I see you bravely
embrace him in me, putting your life in his
hands as mine. You know who I am - you can
see ... his firm sucking lips, and the breasts
risingfiwil as blisters f-om his chest,

[...]
You are fearless,
you enter him as a woman, my sex like a
wound in his body, you flood your seed in his
life as me, you entrust your children to that
man as a mother, his hands as my hands
cupped around their tiny heads.
Deze queeste naar de vader in haarzelf en anderen heeft een bijna
kinderlijke kant die gepaard gaat met nauwelijks verholen incestueuze facetten. Interessant genoeg geeft de spreker juist het meest helder
uiting aan dit diepgevoelde verlangen door maternale beelden to introduceren als de borst of baarmoeder. Bijvoorbeeld in de verbeelding van het kussen van een vriendje als tiener: 'I returned to you as if
the breast of my father.' Of later in een halfgedroomde omhelzing met
haar vader: 'But when I think of my father/I think of his breast.'
Zelfs in de beschrijving van de naderende dood van de vader wordt
het contact met de vader geassocieerd met seksualiteit en pure levenskracht: 'my father looking at me... like the sudden flash of sex that
jumps between two people.' De dood van de vader is niet kwaadaardig of
beangstigend in de ogen van de spreker: My father's dying is not evil
[...] there is only pleasure and pain. This/is the world where sex lives.' De
vader symboliseert de wereld van het lichaam, het rijk voorbij normen en waarden, een louter natuurlijk proces, de kern van het leven
zelf.
Naast een sterk seksuele component zit er onmiskenbaar ook een religieus aspect aan de liefde van de spreker voor de vader. De aanbidding van zijn lichaam vindt wellicht haar meest zuivere expressie in
het ritueel dat de spreker in 'His Smell' (The Father) uitvoert na zijn
dood en dat bovendien onmiskenbare necrofiele dimensies heeft:
On the last day,
It rose on his forehead, a compound disc

of sweat, 'brought it off on my lips ...

I had thought the last thing between us
Would be a word, a look, a pressure
Of touch, not that he would be dead
And I would be bending over him
Smelling him, breathing him in
As you would breathe the air, deeply, before going into exile.
Het afscheid van de vader staat gelijk aan een verbanning, maar is ook
een uiting van het symbiotische verlangen bij uitstek, een geheel
andere vorm van vereniging. Mogelijk is het de ultieme vorm van genezing van de scheiding tussen lichaam en geest. In 'West' (The Wellspring) dicht Olds:
I saw my father's ashes down
Into the dirt, except for the portion I
Put on my tongue like the Host and swallowed and ate
I have always wanted to cross over
Into the other person over into me.
OLGA BROUMAS In tegenstelling tot Sharon Olds
is de experimentele Grieks-Amerikaanse dichteres Olga Broumas
wel beinvloed door het Franse feminisme, zowel in haar zoektocht
naar een `curviform alphabet', haar verkening van het onbewuste, de
verborgen krochten van de taal als in haar vereenzelviging van het
zelf met het lichaam van de moeder/de vrouw. Maar wat haar thematiek, revisionisme en representatiestrategieen betreft, is Broumas
evenzeer een kind van de Amerikaanse traditie van het lichamelijke
schrijven In een ongekend lichamelijke taal poogt Broumas de kloof
tussen lichaam en ziel to dichten door een herschrijving van de lesbische erotiek. Ook bij Broumas is het lichaam daarbij het vertrekpunt.
Maar waar voor Olds het lichaam van de vader het contact tussen
geest en lichaam moet herstellen, daar claimt Broumas het moederlijk lichaam als de bron van het bestaan. Broumas beziet de poezie als

een lichaam en het lichaam als een instrument voor de poezie. 'Writing
the body' is voor haar een geloofsopdracht zoniet een overtuiging. Of
zoals ze het verwoordt in het gedicht 'Vowel Imprint' uit de bundel
Sappho's Gymnasium (1 994): 'Transitive body this fresco amen I mouth.'
In haar werk figureert het lichaam als sleutel tot zingeving en zinsgenot: 'let us begin with pleasure/ from there derive meaning.'
De taal en het lichaam van de moeder zijn niet alleen een manier om
in contact to treden met een ongedeeld ik, de moeder wordt ook geassocieerd met verlies, seksualiteit en een vrouwelijke traditie die volgens Broumas besloten ligt in de cycli van het lichaam en de ritmes
van het bloed. In 'Snow White' (Beginning with 0, 1 9 77) dicht ze:
I slid from you
Twin voices keening and the cord
Pulsing our common protest, I'm coming back
Back to you/Woman, flesh
Ofyour woman'sflesh, your fairest, most
Faithful mirror,
[.-.]
Receive
Me Mother.
Het lichaam en de lesbische erotiek worden niet alleen verkend in de
thema's van Broumas' gedichten maar ook in de experimentele vormen die ze aannemen op papier. Broumas doorbreekt regels van de
taal en de grammatica in haar zoektocht naar woorden die ons terugvoeren naar de sprakeloze en verstomde lichaamszones, naar de taal
van de voormoeders. In 'Artemis' schrijft ze over de omzetting in taal
van het lichaam en het verlangen:
I work
in silver the tongue-like forms
that curve around a throat

[...]
whose significance stirs in me
like a curviform alphabet
that defies
decoding,...
I am a woman committed to
a politics
of transliteration, the methodology
of a mind
stunned at the suddenly
possible shift of
meaning – for which
like amnesiacs
in a ward on fire, we must find words
or burn.
Broumas gebruikt de veelvormigheid en plasticiteit van de taal om de
polymorfe seksualiteit uit te beelden. In tegenstelling tot exponenten
van het Franse feminisme is zij daarbij niet gebiologiseerd door
thema's als zwangerschap, geboorte of pre-oedipale taligheid. Broumas poogt echter wel een op vrouwen gerichte manier van lichamelijk schrijven te ontwikkelen door een dialoog aan te gaan met de taal
en de Griekse literaire geschiedenis. Uitbundig beoefent ze het verwijzen, citeren, parodieren, parafraseren en imiteren van poezie en.
prozastijlen. Zo echoen haar gedichten vele Sappho-achtige fragmenten, waarin de grenzen tussen taalkundige categorieen en genres
met zichtbaar genoegen worden overschreden. In haar bundel
Sappho's Gymnasium, gecomponeerd met de classica T. Begley, slecht
Broumas de muren tussen syntaxis, interpunctie en etymologie, zonder zich te wentelen in bloed, melk of tranen, zoals een deel van haar
co<'Franse voormoeders placht te doen. Broumas speelt met de woorden 2
en hun betekenissen, gebruikt Grieks en Engels door elkaar en vindt 149
neologismen uit: Pansappho unscalp unfleece unscalpel/ Unskin offlowers ,.g
our kin.' Dergelijke woordkettingen doen ook de invloed van een i0
3

andere Griekse dichter van het lichaam vermoeden, Odysseas Elytis,
wiens werk Broumas in het Engels heeft vertaald. Het revisionisme
van Broumas komt echter het duidelijkst naar voren in haar pogingen
sprookjes en mythen te voorzien van een modern jasje. Ze herschrijft
die om de lesbische subcultuur bloot te leggen en aldus een onderstroom in onze moderne cultuur een plaats te geven. In haar gedicht
`Sleeping Beauty' is de prins vervangen door een vrouw:
this
is the woman I woke from sleep, the woman that woke
me sleeping.
Poezie associeert Broumas met baren, een toverstokje 'to starve off
death' en verdriet: for every hurt be my large palm/ Poetry.' Taal wordt
eveneens verbonden met seksualiteit en verlangen of, zoals in het
omstreden 'Eros' (Perpetua, 1989) met flood en religie:
On Death's face all religion dances
Like pins on the head of a clit...
faith
like orgasm is problematic in the mind
[-.]
oxygen fucking the lungs of life ...
the text
ofsex, word for word and by heart
divined, enacted
in the antechamber of the soul so kindly
also provided me, is my guide and prayer.
Broumas, die architectuuur studeerde, vergelijkt het lichaam met
bezielde machines en staaltjes van superieure bouwkunst. Het oor
I 50 bijvoorbeeld, beschrijft ze als een duizelingwekkende kluwen elektriciteitskabels. De moeder is de 'architect of my body'. En zelfs de zoektocht naar de liefde en het ik is een architectonisch en technologisch

wonder. Maar het lichaam wordt niet alleen in termen van architectuur beschreven. De zee is veruit de belangrijkste metafoor in
Broumas' werk en wordt gerepresenteerd in bewoordingen die naadloos aansluiten bij de terminologie van de ecriture feminine. De zee
(het lichaam) is de ziel:
Out of the harbor breaths ofsmoke
Are rising from the water, sea - smoke
Some call it or breath ofsouls
[..-]
this liquid recollection
of god's
eternal mood.
De zee wordt geassocieerd met lichaamssappen, onderdompeling en
hergeboorte, het is 'het vrouwelijk element bij uitstek', de essentie
van het lichaam. In 'Amazon Twins' (Beginning with 0) dicht Broumas:
marine
eyes, marine

odors everything live
(tongue, clitoris, lip and lip)
swells in its moist shell.
Maar, zoals het een goed architect betaamt, voor Broumas is poezie
vooral een vormprobleem. In een interview citeert ze Georgia
O'Keefe die heeft gezegd dat kunst een poging is de ruimte op een
mooie manier te vullen. Poezie heeft met contrasten en het effectief
gebruik van ruimte te maken. Broumas is dan ook een dichter met
oog voor detail, ze besteedt aandacht aan het lijnenspel van elke lettergreep en syllabe:

ai'gi
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It is easy for me to translate what I know about arranging
color masses on paper to create a certain emotional movement

5
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of the eye to arrange pauses and stanzas. I see the poem on the
page really as notation for the voice.
Taal is volgens Broumas een tiran maar vormt tegelijkertijd de sleutel tot de vrijheid. Elke beweging in de taal, elke metafoor of vergelijking is immers een keuze. Dit werd haar duidelijk toen ze het gedicht
tPlunging into the Improbable' herschreef.
There's a passage describing parts of the female body. Since
it's about a man and a woman I wanted to include the male
body. Totally cold, three years after I'd written the poem I
inserted a metaphor for the glans. I had power. I could say
`the glans like a shrivelled apple'. I could say any number of
things. What I finally chose to say (`the glans like an unshelled cervix), was pointing out that we are more alike than
unalike. In fact the glans of the penis looks very much like the
cervix. This brought them together: one thought oftwo similar parts of the body close to each other. That is an extreme
example of the kinds of choices that are involved not only in
the body of one's work, but in every image.
Broumas doorkruist doelbewust poeticale conventies rond vorm en
inhoud. En het is juist deze diversiteit die Franse theoretici als
Kristeva, Cixous en Irigaray hebben benoemd als de kern van de ecriture feminine. Wat Broumas toevoegt aan dit concept van lichaamstaal is de relatie die zij in haar gedichten legt met wat er gebeurt –
zowel op papier als daarbuiten – in de representatie van de taal zelf.
De somatografie van Broumas komt wellicht het scherpst tot uiting
in de vorm van haar gedichten. De afwijking van de regels van de taal
is direct gerelateerd aan de taal van het lichaam. De manier waarop
Broumas de interpunctie doorbreekt en uiteindelijk zelfs compleet
1 5 2 negeert om zo de stiltes en geheime ruimten van de taal to kunnen
verkennen zijn hier een voorbeeld van. Het doorbreken en vermengen van structuren en genres symboliseren dit. De gedichten van

Broumas lijken expliciet geschreven te zijn om 'het verschil' zichtbaar en hoorbaar te maken. Vooral het meer recente werk van Broumas is buitengewoon moeilijk leesbaar en vraagt er eigenlijk om
voorgedragen te worden, vraagt om de aanwezigheid van een stem,
een lichaam. Ook dit is een innovatie van het genre somatografie die
Broumas de afgelopen decennia heeft bewerkstelligd.

Sabine van den Berg [1969] is redacteur van Lust & Gratie en freelance schrijver. Ze debuteerde onlangs met De naam van mijn vader bij Uitgeverij Vassallucci. Marianne van
den Boomen is webredacteur van De Groene Amsterdammer en zelfbenoemd Internet-antropoloog.
Zij werkt momenteel aan een boek over virtuele gemeenschappen (Leven op het net, to verschijnen
bij het Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam). Maria van Daalen [195o] schrijft podzie en
proza. Sjuul Deckwitz [1952] schrijft gedichten, verhalen en romans. Zij publiceerde onder meer
De zegenrijke staat van sherry (Van Gennep, Sara, 1990) en God aan het Ij (Van Gennep, Sara,
1993). In 1999 verscheen Engelse liefde bij uitgeverij Querido. Christine D'haen [1923] is momenteel
bezig aan het laatste deel van haar autobiografie Uitgespaard zelfportret. Nicoletta Fotinos [1958]
studeert onderwijskunde en is angliste. Zij schreef haar afstudeeronderzoek over philhellenisme
in het leven en werk van de dichter Byron. Momenteel is zij werkzaam als beleidsmedewerker
Kunst & Cultuur, en druk doende met de voorbereiding van haar promotievoorstel rond somatografie. Dit artikel is haar eerste publicatie. Kester Freaks [JAKARTA, 1954] is schrijver van verhalenbundels, romans, toneelstukken en recensies voor NRC Handelsblad. Recente publicaties: Ogenzwart (roman, 1997), Eeuwig Indie (verhalen, 1998) en De bruid van Elswout (novelle, 1998). Dit
najaar verschijnt bij uitgeverij Querido zijn omvangrijke biografie over Maria Dermot:it, getiteld
Geheim Indie: Het leven van Maria Dermofit (1888-1962). Helene Gelens [1967] studeert filosofie
en is adviseur van het Stimuleringsfonds voor culturele omroepproducties. Piet Gerbrandy [1958] is
classicus, dichter en podzierecensent bij de Volkskrant en De Groene Amsterdammer. Hij publiceerde onlangs Boeken die ertoe doen. Rikki Holtmaat [1952] debuteerde in 1998 met de verhalenbundel De koningin van Lombardije. In 1995 won zij de verhalenwedstrijd van zowel de Gids als
Maatstaf. `Kermis' is een hoofdstuk uit haar nieuwe roman, die in september 2000 onder de titel
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catiewetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werkt momenteel als freelance jour-

't Colofon en debuteert in deze bundel met het verhaal

Dooie vis waarvoor zij de SNS literatuurprijs
ontving. Josien Laurier [1967] debuteerde in 1993 met Een hemels meisje (Arena) en was redacteur
van Ciao Bella! In 1994 verscheen Het zal de liefde wel zijn (Arena) en in 1997 Voor ons ligt een dag
van bramenjam (Querido). Y. Isle [1958] is beeldend kunstenaar en dichter. Van haar verschenen
Dun land (De Bezige Bij, 1994) en Dans is een eland (De Bezige Bij, 1998). In mei 2000 verscheen
Hier snag niets of zijn met gedichten bij tentoonstellingen (uitgeverij Van Kemenade). Lisa de Rooy
[1961] debuteerde in Lust & Gratie 59. In 1999 publiceerde zij de roman In de °gen van mijn broer.
Ze schreef onlangs de toneelmonoloog Ode in opdracht van theater RASA in Utrecht. Fleur Speet
[1971] is redacteur van Lust & Gratie. Zij gaf literatuurcursussen en lezingen bij Volksuniversiteiten, bibliotheken en culturele instellingen. Ze werkte voor Surplus, Literatuur, De Revisor en
BZZlletin, en recenseert elke week een boek voor de radio. Martine Zuidweg studeerde Communi-

voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en de radio. Ze zit sinds 1998 op Schrijversvakschool

Het gebroken woord bij Meulenhoff verschijnt. Pauline Kalkhove [1967] is freelance tekstschrijver
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UITGEVERIJ VASSALLUCCI

Sabine van den Berg

De naam van mijn vader

Drie meisjes, drie vaders, drie verhalen, een thema:

De naam van mijn

vader is het verrassende debuut van Sabine van den Berg over de manipulerende wijze waarop ouders soms met hun kinderen omgaan. De naam
van mijn vader is gecomponeerd als een drieluik, waarin steeds de vaderfiguur tracht te overheersen, en het meisje de situatie naar haar hand probeert te zetten. In sobere, gepolijste zinnen en door middel van gedetailleerde observaties legt Sabine van den Berg een wereld bloot die nu eens
bekiemmend, dan weer hoopgevend is – onder het motto `wie niet sterk is
moet slim zijn'. Sabine van den Berg (1969) debuteert met een psychologisch sterk portret van dochters en vaders, een drievoudig verhaal over
macht en onmacht, en de kracht van de verbeelding.
ISBN 90 5000 106 8 / f 34,90
Heleen van Royen

De gelukkige huisvrouw

Lea Meyer-Cornelissen, een 31-jarige `kakmadam' uit Aerdenhout en
bepaald niet op haar mondje gevallen, laat zich door echtgenoot Harry
overhalen zwanger te worden. De bevalling verloopt niet bepaald vlekkeloos – Harry jr. wordt langs de `natuurlijk' weg `gehaald': via schaar, pomp
en tangen – en blijkt het startschot voor een ontroerend verhaal, waarin
Lea volledig ontspoort, wordt opgenomen en ten slotte op de sofa van jetset-shrink Beau van Kooten belandt. Het is daar dat zij er stukje bij beetje
achter komt dat de tragische dood van haar vader – toen Lea dertien jaar
was – de oorzaak is van haar huidige crisis... Heleen van Royen (1965)
schreef met

De gelukkige huisvrouw een indrukwekkende roman over

geboorte en dood, zwangerschap en moederschap, waanzin en rouwverwerking.
ISBN 90 5000 144 0 /

f

39,90
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Lulu Wang Het

tedere kind

Het
tedere kind, staan centraal: de tijd van haar nulde tot haar zesde, getekend
Drie beslissende periodes uit het leven van Lilan, de protagoniste van

door misbruik en incest; de jaren aan de universiteit, over ontluikende liefde op de campus; en die van het heden, waarin een volwassen vrouw
tracht te leven met de littekens van haar jeugd. Lulu Wang switcht subtiel
van droom naar realiteit, van nachtmerrie naar duiding, en schetst in telkens met elkaar verbonden gebeurtenissen in het heden en verleden, de
pogingen van Lilan om een oplossing te vinden voor het `vraagstuk' dat
haar (liefdes-)leven bepaalt – ligt die in het ontkennen en verdringen, in
haat of vergiffenis, of in de bijna onmogelijke opgaaf: de bevrijding van de
fantomen van het verleden...? Lulu Wang (1960) ontving voor haar debuutroman,
novelle

Het lelietheater, twee literaire prijzen. Het tedere kind is – na de
Het Witte feest — haar tweede roman.

ISBN 90 5000 148 3 / f 42,50
Lisa de Rooy

In de ogen van mijn broer

Hosni Ezzet, een Egyptische 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. Lisa de Rooy ontving voor In de ogen van
min broer de Vrouw & Kultuur Debuutprijs 2000 voor het beste, oorspronkelijke prozadebuut.
ISBN 90 5000 104 1 / f 34,90
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LUST & GRATIE - EXTRA EDITIE
MN ZOEKT MN is het vervolg op het vorig jaar verschenen `Schrijfsters

van nu'-nummer. Ook dit extra dikke nummer is gevuld met proza en
poêzie van hedendaagse schrijfsters, nieuwe namen en debutanten.
Allen buigen zich over de vraag: wie zoekt nu feitelijk wie? Met: Pam
Emmerik, Maria Barnas, Annet Schaap, Marieke Groen, Lidy van
Marissing, Annelies Passchier, Chandra Doest, Pauline Slot, Sjuul
Deckwitz, Barbara Beckers, Hanneke de Klerck, Mayra Verheyen,
Hanna de Heus, Lisa de Rooy, Josien Laurier, Hanneke Paauwe, Y. Ne,
Ida Boelhouwer, Sjanti Mahabier en een portfolio van Claudie de Cleen.

LUST & GRATIE 62
DE DONAU vervoert van Noord- naar Zuid-Europa bijna drieduizend kilome-

ter geschiedenis. Geschiedenis die soms nog geschreven moet worden,
zoals in Kosovo. In dit nummer elf auteurs over him Donau: Jan Beranova,
Marietta Boning, Ditha Brickwell, Snezana Bukal, GyOrgyi Dandoy, Marieluise Fleisser, Hank Geerts, Waltraud Haas, Mila Haugova, Nausicaa Marbe,
Maja Panajotova en Dana PodrackA. Verder een essay van Truusje van de
Kamp over soorten poetica's en een portfolio van Ilse Kilic.

LUST & GRATIE 63
WERKELIJKHE1D EN FANTAS1E verstrengelen zich in dit nummer, of gaan

een worsteling met elkaar aan. Met werk van Silvina Ocampo (ingeleid door
M. Vanderzee), MarieIle Polman over Helene Nolthenius, essays van Helene
Gelens en Nicoletta Fotinos, proza van Christine Otten, Barber van de Pol,
Marjolein Rotsteeg, Marja Pruis en Ellen Kok. Een interview met Manon
Uphoff, een gedicht van Anna Veerkamp en Maria van Daalen, een schrijversdagboek van Hanneke de Klerck. Het portfolio is van Karin Bos.
In Ernst & Mijmering deel 1 van het essay over somatografie door Nicoletta
Fotinos.

Losse nummers zun to bestellen door overschniving 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.
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Moddelen is gewoon een manier om contact te houden, het is een
vertelling aan de ander op een plek waar je samen bezig bent, onder
het afwassen, bij het bed opmaken, bij het aardappels schillen, het is
een uitwisseling van verhalen, of van telkens andere stukjes van
dezelfde vertelling, ‘wist je dat...?' en dan weet de ander prompt een
aanvulling die je nog niet had, alsof je samen een puzzel maakt, die van
de menselijke relaties, je brengt ze in kaart, niet te aardig, natuurlijk
niet, de mens is slecht en de roddel is er niet om een moreel besef te
bevestigen maar om het wij-gevoel te versterken, z000, wij vrouwen
delen deze mening, toch?'
Maria van Daalen
Uit: liaad & daad'
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Echt waar?
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