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[Nummer 13]
Redactioneel
In dit nummer van Lust & Gratie vindt u zeven nieuwe gedichten van Sonja Pos. Zij
debuteerde in 1963 met de poëziebundel ‘Het efficiënte vergeten’, die door de kritiek
gunstig werd ontvangen. In de discussie over de vrouwelijke stem in de literatuur
die nu naar aanleiding van de Anna Bijnsprijs wordt gevoerd, zou het volgende stukje
uit de poëziekroniek van Harry Scholten in de Haagse Courant (25-4-1964) naar
aanleiding van de bundel van Sonja Pos niet misstaan: ‘Het onderscheid bij deze
twee dichteressen [bedoeld wordt ook Ankie Peypers] is vooral gelegen in het feit
dat zij niet te rubriceren zijn binnen het gevestigde kader of een bepaald klimaat en
dat hun poëzie veel minder programmatisch geëngageerd is met het wereldbeeld van
televisiescherm en krant dan die van veel hedendaagse dichters. De vraag of hun
poëzie vrouwelijk is, moge in zijn algemeenheid en gecompliceerdheid onbeantwoord
blijven, zij delen deze situatie met te veel seksegenoten (Harriet Lamey, Mischa de
Vreede en Julienne Huybrechts bijvoorbeeld) om van een “volkomen toevalligheid”
te spreken.’
Na het succesvolle debuut van Sonja Pos volgt er een lange periode van zwijgen,
veroorzaakt door ernstige ziekte en door de verwerking van haar oorlogservaringen.
Omstreeks 1985 keerde zij, om met haar eigen woorden te spreken, ‘terug van de
achterkant van de maan’ en publiceerde haar eerste roman, Een paar woorden per
dag.
Recent verscheen de poëziebundel, Dit maakt ons ademloos bij haar geluid. De
mooiste gedichten door vrouwen geschreven, samengesteld door Maaike Meijer en
Annettje Dia Huizinga, Sijthoff (Amsterdam), waarin onder andere een aantal
gedichten van Sonja Pos en Ankie Peypers is opgenomen.
Ankie Peypers debuteerde al op haar zeventiende jaar en is sindsdien gestaag
doorgegaan. De ‘Juffrouw Vonk’-cyclus, die in dit nummer gepubliceerd wordt, is
een gedeelte van haar nog te verschijnen bundel ‘Brieven, motieven en juffrouw
Vonk’, De Prom (Baarn).
Het directe, alledaagse taalgebruik van de Amerikaanse dichteres Judy Grahn in
‘Een vrouw praat met de dood’ is geïnspireerd door orale poëzietradities en lijkt
bedoeld om te worden voorgelezen tijdens vrouwen-
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bijeenkomsten. Adrienne Rich omschreef dit gedicht in het voorwoord van Grahns
bundel ‘The Work of a Common Woman’ als volgt: ‘De eerste drie of vier regels
waren van een intensiteit die bijna angstig is. Er is niets dat tegelijkertijd zo angstig
is en zo'n gevoel van macht geeft als het leggen van verbanden, en “A Woman is
Talking to Death” legt verbanden. Het is in de taal van het gedicht dat losse
fragmenten een patroon vormen, elkaar weerklank geven in herhalingen in ritmes,
in een complexe structuur... die op je inwerkt als een muziekstuk. Er zijn gedichten
die de wijzen waarop we zien en handelen gaan veranderen. “A Woman is Talking
to Death” is voor mij zo'n gedicht.’
De kunstbijdrage is deze keer van Godelieve Smelt, die haar levensweg schilderde
in een verlaten kerk in Campol in de Spaanse Pyreneeën. De verbeelding van de
persoonlijke levensweg van Sint Sebastiana alias Godelieve Smelt.
Tenslotte in dit nummer de al eerder genoemde Maaike Meijer. Dit keer niet als
samenstelster van mooie poëzie, maar als wetenschapster over ‘de politiek van het
lezen’. En niet te vergeten een kort verhaal, ‘De val’ van Birgit Verstappen.
Mededelingen
Aan onze oproep om het abonnementsgeld voor 1987 eerder over te maken hebben
veel abonnees gehoor gegeven. Waarvoor onze dank. Nieuwe abonnees zijn echter
nog steeds welkom!
In verband met bezuinigingen is Lust & Gratie met ingang van dit nummer op
ander papier gedrukt en zijn we veranderd van zetterij: wij bedanken Gwennie
Middleton voor haar nauwgezette werk en verwelkomen Janny Oei.
De vormgeving en de administratie zijn ook overgegaan in andere handen. Wij
danken Robertine Romeny, die tot nu toe de lay-out voor ons heeft gedaan, en Rita
Witte, die de administratieve taken vervulde, voor hun creativiteit en inzet. Gelukkig
vonden we Ida Rouwenhorst bereid om de layout en An Hauser om de administratie
over te nemen.
De redactie
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Een vrouw praat met de dood
Judy Grahn
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Als een dichteres eenmaal de waarheid gaat zeggen, zijn de mogelijkheden
onbegrensd. Dit gedicht is zo realistisch als ik het maar kon schrijven; literaire
toestemming kreeg ik indertijd van Pat Parker en Alta door sommige van hun
gedichten en van Sharon Isabell door haar prachtige roman Yesterday's Lessons.
De verschillende effecten die dit gedicht op mensen heeft, blijft me verbazen.
Dronken vrouwen gingen erdoor op tafel slaan uit protest dat ze ernaar moesten
luisteren. Volwassen mannen barstten in het openbaar in snikken uit en konden
tijdelijk niet functioneren. Grote groepen vrouwen kregen er vaak een gevoel van
kracht en eenheid door. Zelf ben ik er veel vastberadener door geworden, omdat ik
in mijn eigen leven niet kon achterblijven bij de kracht en betrokkenheid van het
gedicht. Andere mensen hebben op een vergelijkbare manier gereageerd. Pat Parker,
die het gebruikte als model voor haar verbijsterende en veel specifiekere gedicht
‘Womanslaughter’, begreep het eerder dan ikzelf. Vreemd om te bedenken dat we
geleid worden door wat we maken in plaats van andersom.
Een kenmerk van poëzie van de arbeidersklasse is dat we vaak veel gebeurtenissen
opstapelen in een korte tekst, liever dan in detail in te gaan op een of twee
gebeurtenissen. Het betekent dat onze levens tjokvol actie zitten en dat we barsten
van de verhalen die nooit zijn gedrukt, tot roman gemaakt, in woordenboeken
vastgelegd, of in filosofieën omgezet.
De uitdaging van dit gedicht was hoe ik de meervoudigheid van onderdrukkingen
die mensen tegen elkaar gebruiken en die ons voortdurend verdeeld houden,
bespreekbaar kon maken; en hoe je het leven van lesbische vrouwen kunt beschrijven
in samenhang met dat van andere mensen. Ik besefte indertijd niet dat ik ook het
onderwerp ‘helden in het moderne leven’ behandel, een leven dat voor veel mensen
meer lijkt op oorlog dan op iets anders, of dat ik voor mijzelf zou beginnen aan een
herdefinitie van de liefde.
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Een
Getuigenverklaring die door geen enkele rechtbank werd gehoord
de tanden van mijn liefste zijn hoog boven mij vliegende witte ganzen
de spieren van mijn liefste zijn touwladders onder mijn handen
we reden langzaam naar huis
mijn liefste en ik, over de lange brug over de Baai,
op een nacht in februari, toen ik halverwege
helemaal op de linkerbaan, iets vreemds zag:
bij de brugleuning stond een gedrongen jonge man
en op de rijbaan zelf stond dwars geparkeerd,
alsof hij alles kon tegenhouden, een grote jonge
man op een motorfiets met afgezette motor, volkomen
ontspannen alsof hij was gestopt bij een hamburgertent;
hij droeg een jekker en levi's en
met zijn hoofd achterover schaterde hij, je
kon hem bijna horen lachen, het
was zo echt.
‘Moet je die mafkees zien,’ zei ik, ‘staat
daar midden op de brug’, echt een opmerking
van een vrouw.
Toen hoorden we wat het betekent als
metaal met een snelheid van 80 kilometer per uur
over een betonnen brug schuift, de linker rijbaan
werd gevuld door een grote auto met op zijn
voorbumper een verwrongen motorfiets, het leek
of de hele zaak zou gaan ontploffen, de vonken
schoten feloranje omhoog voor vele voeten
en dat geluid gaat me nog steeds door merg en been.
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Toen de auto stilhield stopten wij op dezelfde hoogte
en Wendy holde naar de telefooncel terwijl ik
de 6 rijbanen overrende als een muis
over een kegelbaan. ‘Bent u gewond?’ vroeg ik,
het gezicht van de al wat oudere, zwarte bestuurder zag asgrauw,
‘Ik kon niet stoppen, ik kon niet stoppen, wat is er gebeurd?’
Toen wist ik het weer. Ik zei, ‘Er zat iemand op
die motorfiets.’ Ik holde terug,
een straat, twee straatlengtes? de loopruimte
op de brug is misschien 50 centimeter, welke arrogante
ingenieur heeft dat bedacht, het leek of ik door de donkere
harde wind over de leuning
geduwd zou worden, schreeuwend zou vallen
op het harde oppervlak van
de baai, maar nee, ik vond de grote jonge man
die dacht dat de brug van hem was, hij lag nu op
zijn buik, zijn hoofd rustte op zijn gebroken arm.
Hij droeg een bril, maar ergens had hij het
grootste deel van zijn levi's verloren, waar was dat?
en zijn schoenen. Twee korte sneden op zijn billen,
meer was er niet te zien behalve dat zijn dunne witte
zaadleiders achter hem aanbungelden; in hem
zat geen kind meer; en het leek of hij sliep.
Ik trok wanhopig aan zijn pols, legde die toen
weer neer; twee vrouwen met lange haren
hielden vlak achter me het verkeer tegen
met hun blote handen, de auto's kwamen op ons af
als dolle stieren, ik was bang, veel
erger dan anders, ik dacht dat ik net zo gemakkelijk
kon worden platgedrukt als de wormen op een druk
trottoir nadat het geregend heeft; ik wilde
weg. En toen ik terugliep, kwam ik de bestuurder tegen.
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‘Die jongen is dood.’ Ik pakte zijn hand,
de wind zou ons nog van de brug afblazen.
‘O, mijn God,’ zei hij, ‘heb ik dan nog niet
genoeg problemen in mijn leven gehad?’ Hij hief zijn gezicht,
werd een seconde lang woedend en schreeuwde
daar bovenop de brug: ‘Ik reed gewoon naar
huis!’ Hij liet zijn hoofd zakken. ‘Mijn God, en
nu heb ik iemand vermoord.’
Ik keek naar mijn eigen jekker en levi's,
toen naar de vriend van de dode man, die
stond te janken en te snikken, hysterisch zouden ze dat noemen
als een vrouw het deed. ‘Dit kan helemaal niet’,
jammerde hij, maar het kon wel en het was gebeurd,
meedogenloos volbracht, hij lag te snurken
in zijn jekker en zonder zijn levi's aan.
Hij stierf lachend: dat is een feit.
Er zat een vrouw op me te wachten
in haar auto en midden op de brug,
ik ben bang, zei ik.
Ik ben bang, zei hij, blijf bij me,
ga alsjeblieft niet weg, blijf bij me, wees
mijn getuige - ‘Nee,’ zei ik, ‘ik zal
getuigen - maar later,’ en ik noteerde zijn naam
en telefoonnummer, ‘maar ik kan niet bij u blijven,
ik ben veel te bang van de brug, bovendien
zit er een vrouw op me te wachten
en geen rijbewijs en geen achterlichten -’
Zo ging ik weg zo heb ik al zoveel van mijn geliefden in de steek gelaten.
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we reden naar huis
trillend, Wendy's gezicht grijzer
dan ik ooit bij een blanke heb gezien.
misschien sloeg hij zijn vrouw, misschien was hij wel
taxichauffeur geweest en had een geliefde van mij
verkracht - hoe kun je dat soort dingen weten?
we doen elkaar de vreselijkste dingen aan, dat is een feit.
wie zal mijn getuige zijn?
de dood verdoet onze tijd met dronkenschap
en depressie.
de dood, die ons weghoudt van onze
geliefden.
hij had een vrouw die op hem wachtte,
dat ontdekte ik toen ik dagen later
het nummer belde
‘Waar is hij,’ vroeg ze, ‘hij is verdwenen.’
‘Het komt wel goed,’ zei ik, ‘wij hadden
die jongen net zo goed kunnen raken, het
was niemands schuld, dat weten ze wel.’
vrouwen zeggen vaak zulke stomme dingen,
ze leren ons lief en geruststellend te zijn
en achterlijke dingen te zeggen, omdat wij de misdaad,
de straf, de bruggen niet zelf verzinnen
diezelfde week keek ik in de spiegel
en daar was niemand om te getuigen;
het was duidelijk, een werkloze lesbische vrouw
kan helemaal geen getuige zijn,
er was helemaal niemand om die twee
vragen te beantwoorden: wat doet
ze voor werk en wie is haar man?
ik ben de vrouw die op de brug stopte
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en dit is de man die er ook was
onze liefdes-tanden zijn witte ganzen in de vlucht
boven ons, maar wij zelf worden
zo gemakkelijk platgedrukt.
houd de vrouwen klein en zwak
en van de straat en van de
bruggen, dat moet je doen, broeder
op een dag laat ik je daar achter,
zoals ik eerder heb gedaan,
aan het werk voor de dood.
achteraf ontdekten we
wat hem te wachten had gestaan.
Zes grote politieagenten kwamen op het telefoontje af,
allemaal wit en er zat geen kind in ze.
ze zetten de bestuurder tegen zijn auto
en sloegen hem verrot.
Waarom moest je die arme jongen doodrijden?
vuile klootzak van een nikker die je bent.
dat is een feit.
De dood gebruikt alleen geweld
als er een vorm van verzet is,
in andere gevallen is langzame
aftakeling voldoende.
Ze brachten hem naar 4 verschillende ziekenhuizen
tot ze het bewijs van dronkenschap hadden dat nodig was voor
een aanklacht en ze zetten hem vijf dagen in een cel
zonder één telefoontje.
hoeveel geliefden hebben we in de steek gelaten.
er zijn net zoveel tegenstrijdigheden in het spel
als er spelers zijn.
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een vrouw praat met de dood,
al is praten goedkoop en duurt het lang voordat het leven
dingen
in orde maakt. Hij kreeg een derderangs advocaat
die hem aanraadde schuld te bekennen, 15 tot 20 jaar
in plaats van zijn hele leven
Zei ik leven?
de arrogante jonge man die dacht dat
de brug van hem was en erop in slaap viel
stierf lachend: dat is een feit.
de bestuurder zit zijn tijd uit,
ergens ver weg van de straat,
heeft hij een totaal lege blik in zijn
ogen, zal hij lachend sterven?

Twee
Ze hoeven de vrouwen niet meer te lynchen
de dood zit op mijn drempel
en maakt zijn revolver schoon
de dood maakt mijn voeten kreupel en stuurt me weg
om alleen op de bus te wachten,
waarna hij in een taxi langs komt rijden.
de vrouw in onze flat met 6 kleine kinderen
heeft een totaal lege blik in haar ogen
de dood zit in haar slaapkamer en laadt
zijn revolver
ze hoeven de vrouwen niet meer te lynchen
niet zo vaak meer in elk geval, hoewel
dat vroeger wel zo ging: de meester en zijn mannen
gingen 's nachts de dorpen in, sloegen &
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vermoordden alle vrouwen die ze buiten hun huis
betrapten.
tijdens de Europese heksenprocessen verdwenen
de onafhankelijke mensen; in twee dorpen was er
- nadat de processen van dat jaar voorbij waren in allebei nog maar één levende vrouw
overgebleven:
één
Wat waren die andere vrouwen van plan? hadden ze
iemand o verreden? waren ze op de verkeerde brug gestopt?
waren hun tanden als van
om het even welk soort ganzen, of zaten er kinderen
in hen?

Drie
Deze vrouw is lesbisch: voorzichtig
Het militaire hospitaal waar ik werkte
als verpleeghulp: langs de muren van de gangen
lange rijen jammerende vrouwen
die moesten baren
of bij wie iets moest worden weggehaald.
In een van de grote eenpersoonskamers lag
de vrouw van de generaal, die
een wrat van haar neus wilde laten verwijderen.
we kregen opdracht haar extra aandacht te geven
niet vanwege die wrat of haar neus
maar vanwege haar man, de generaal.
er sterven net zoveel vrouwen als mannen, dat is een feit.
Op mijn werk was een aardige patiënte, ze was al
versproken, een jonge vrouw kapot gebrand door röntgenstralen,
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ze had lange witte buisjes in plaats van openingen;
endeldarm, blaas, vagina - ik kamde haar haren, dat
was mijn werk, maar ze zorgde voor mij alsof
geen enkele aanraking haar kon deren.
ha ha dood, ha die dood
zag je de schittering in de ogen van die dode vrouw?
als je verpleeghulp bent
krijgt iemand je plotseling in de gaten
begint te schreeuwen over het bed van een patiënte
en trekt de lakens er vanaf zodat je
opnieuw kunt beginnen en nog eens
terwijl de patiënte wacht
dubbelgevouwen van pijn
tot je het bed weer hebt opgemaakt
en nooit kijkt er iemand naar jou,
alleen naar wat je niet doet
Hier generaal, hou de ondersteek van die soldaat
even vast, een jaar lang dan bevorderen we jou tot zijn bed-opmaker.
wij denken dat je er niet zo'n puinhoop van zou maken
als je die zelf moet opruimen.
dat is fantasie.
deze vrouw is lesbisch: voorzichtig.
Toen ik werd gearresteerd en uit militaire dienst
gegooid, was het bevel: niemand mag met deze vrouw
praten en drie lange maanden
deed bijna niemand dat; als ik het dagverblijf
binnenkwam, werd het stil tot ik weg was; ze
waren bang, ze wisten dat ze door de wind
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over de leuning zouden worden geblazen, de politie zou komen,
het water zou hun longen binnendringen.
Alles wat ik aanraakte
ging kapot. Zij waren mijn geliefden, die
vrouwen, maar niemand had ons zwemmen geleerd.
Ik verdronk, ik trok 3 of 4 anderen met me mee
toen ik de bekentenis tekende van wat we
samen hadden gedaan.
Niemand zal ooit meer met me praten.
Dit heb ik ergens gelezen, ik was er niet bij:
in WO II had het leger van de VS drijvende
amfibietanks gefabriceerd en meegenomen naar
de Europese kust waar ze werden uitgeladen,
de landingsschepen dicht bij elkaar in een vloot
en iedereen keek toe. Elke tank had een
bemanning van 6 koppen en er waren 25 tanks.
De eerste zakte door de landingsplanken
en zonk. de tweede, de derde, de
vierde, de vijfde, de zesde zakte weg
en zonk. Ze hoorden niet te
zinken, de ingenieurs hadden een
fout gemaakt. De bemanningen keken wanhopig
om zich heen, hopend op het bevel te stoppen,
maar dat kwam niet en onder de ogen van
duizenden mannen salueerden alle zeskoppige bemanningen
voor hun officieren, sloten om de beurt hun luiken en reden
de zee in, waar ze verdronken, tot alle 25 tanks
verdwenen waren. hadden zij een lege blik in hun
ogen, stierven ze lachend, hoe ging dat? waar
praatten ze over, die mannen,
toen het water binnendrong?
was de generaal hun geliefde?
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Vier
Een Schijnverhoor
Heeft u ooit de hand van een vrouw vastgehouden?
Ja, heel vaak: van vrouwen die een kind moesten baren, vrouwen
bij wie een borst zou worden weggehaald, de baarmoeder verwijderd,
die een miskraam hadden gehad, vrouwen met een epileptische
aanval, met astma, kanker, vrouwen bij wie het merg uit hun
borstbeen werd gezogen door nerveuze of onverschillige assistenten,
vrouwen met een hartkwaal, die braakten, een overdosis drugs
hadden genomen, die zo depressief, dronken en eenzaam waren
dat ze haast niet meer bestonden: vrouwen die overreden, in elkaar
geslagen waren. verlaten. uitgehongerd. vrouwen die door ratten
waren gebeten; en vrouwen die gelukkig waren, feest vierden, die in
een grote kring of alleen met me dansten, vrouwen die bergen of
muren beklommen, vrachtwagens of daken en die een oppepper
nodig hadden, of anders ik wel; vrouwen die gewoon mijn hand
wilden vasthouden omdat ze me lief vonden, soms wilden vrouwen
mijn hand vasthouden omdat ze me liever vonden dan wie dan ook.
Ging het om veel vrouwen?
Ja veel.
En kussen? Heeft u wel eens een vrouw gekust?
Ik heb veel vrouwen gekust.
Wanneer heeft u voor het eerst een vrouw echt met gevoel gekust?
De eerste vrouw die ik ooit heb gekust was Josie, van wie ik op
afstand al maanden had gehouden. Josie was niet alleen mooi, ze
was sterk en ook knap. Josie had zwart haar en witte tanden en
sterke bruine spieren. Toen ging ze zonder reden van school af.

Lust en Gratie. Jaargang 4

20
Toen ze terugkwam was dat maar voor één dag, voor het
eindexamen en zat er een kind in haar. Ze was een en al schaamte,
pijn en trots. Haar ogen waren zo donker als het water onder
een brug en niemand wilde met haar praten, ze lachten haar uit en
gooiden dingen naar haar. 's Middags liep ik naar voren in de klas,
keek Josie diep in de ogen en pakte haar kin beet met mijn hand,
omdat ik van haar hield, omdat ik nooit zoiets ellendigs als zij zou
meemaken, omdat ik de pest inhad dat ze zwanger en ongelukkig
was en met de nek werd aangekeken. We waren dertien.
Heeft u haar niet gekust?
Hoe voel je je als je dertien bent en een kind moet krijgen?
U heeft haar dus niet echt gekust?
Niet echt, nee.
Heeft u andere vrouwen gekust?
Ja, veel, ik heb soms de meest geweldige vrouwen die ik ken gekust,
vrouwen die eenzaam waren, vrouwen die ik niet kende en niet
wilde kennen, maar ik kuste ze omdat dat een manier was om te
zeggen, ja we leven nog en zijn het waard liefgehad te worden al
zijn we niet samen, vrouwen die een eenzaamheid in me herkenden,
vrouwen die gekwetst waren, ik beken dat ik in boston een vrouw
van 55 jaar in de sneeuw op het hoofd heb gekust, zij was dieper
gekwetst dan ik ooit ben geweest en ik verlangde naar haar zoals
heel weinig mensen naar mij verlangd hebben - ik wilde dat zij en
ik de stad waarin we leefden zouden bezitten en besturen, het
personeel aanstellen in het ziekenhuis waar ik wist dat ze haar zouden
mishandelen, rijden in de voertuigen die haar hadden verraden,
patrouilleren in de straten tegen de mannen die ons zouden
vermoorden of verminken of verscheuren, niet per ongeluk met een
auto, maar met opzet, omdat we niet alleen de straat op mogen -
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Heeft u ooit on welvoeglijke handelingen met vrouwen gepleegd?
Ja, vaak. Ik beken schuld aan het laten sterven van vrouwen met
zelfmoordplannen onder mijn ogen of oren of handen omdat ik
dacht dat ik niets kon doen. Ik beken schuld aan het in de steek
laten van een prostituée die mijn vriendin een mes op de keel hield
zodat we niet wegkonden, omdat we niet met haar naar bed wilden,
we vonden haar oud en dik en lelijk; ik beken schuld aan het niet
liefhebben van vrouwen die me nodig hadden; ik heb spijt van alle
vrouwen met wie ik niet geslapen heb of die ik niet heb getroost,
die zich van me verwijderden omdat er iets ontbrak waarvoor ik niet
de moed bezat te vechten, voor ons, ons leven, onze planeet, onze
stad, ons vlees en onze aardappelen, onze liefde. Dit zijn
onwelvoeglijke handelingen waaraan moed ontbreekt, waaraan
een zeker vuur achter de ogen onbreekt, wat het symbool is, de
geheven vuist, het delen van dingen, de weerstand die de dood
vertelt dat hij zal verhongeren omdat hij ons vet niet krijgt, onze
reserve. Ja, ik heb onwelvoeglijke handelingen met vrouwen
gepleegd en meestal waren dat daden van veronachtzaming.
Daar heb ik vreselijke spijt van.

Vijf
Zegen vandaag ons huis, o kat
‘Toen ik klein was mocht ik naar
3 dingen toe,’ vertelde ze ‘naar 3 dingen, meer niet.
ik mocht regelrecht van huis
naar school, regelrecht van huis
naar de kerk, regelrecht van huis
naar de winkel op de hoek.’
haar ouders waren bang dat haar iets zou overkomen.
maar dat is nooit gebeurd.
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de tanden van mijn liefste zijn hoog boven mij vliegende witte ganzen
de spieren van mijn liefste zijn touwladders onder mijn handen
wij zijn de rivier van het leven en het goede der aarde
dood, wil je me vertellen dat ik deze vrouw niet mag aanraken?
als wij ons aan elkaar
opgebruiken
betekent dat een beetje minder voor jou
een beetje minder voor jou, ha
dood, ha ha dood.
Zegen vandaag ons huis, o kat
help me niet zo'n muis te zijn
de dood zegt de vrouw thuis te blijven
en breekt dan via het raam in.
Dit heb ik ergens gelezen, ik was er niet bij:
in de middeleeuwen bonden mannen in Europa
hun vrouw vast als zij overspel had gepleegd,
vingen een muis en zetten die
onder een kom op haar naakte buik totdat
hij zich een weg naar buiten had geknaagd, ben jij nu
nog steeds niet bang voor muizen?

Zes
Door de kleren die ik aanheb, werd ik een keer
uitgescholden in het Spaans door een jonge man
een vrouw die met de dood praat
is een smerige verraadster
in een hamburgertent en
door de kleren die ik aanheb, werd ik een keer
uitgescholden in het Spaans door een jonge man
toen maakte hij me uit voor pot en gaf me een harde klap.
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eerst dacht ik dat het plafond naar beneden was gekomen
maar daar stond een man een broodje ham
te smeren en daar lag ik, dwars over zijn
toonbank.
Jezus zei ik
toen ik weer kon praten, die kerel slaat me in elkaar
kun je de politie niet bellen of zo,
kun je hem niet tegenhouden? Hij keek op van
het broodje waar hij mee bezig was, dat was mijn
broodje, ik had het besteld. Hij vond het wel leuk
zoals ik erbij lag. ‘Aan de overkant van de straat
staat een telefooncel’, zei hij.
De volgende dag ging ik naar het politiebureau
om voor woedende burger te spelen
In de hal stonden zes grote agenten,
allemaal wit en dik in het politiepak
ze vonden mijn verhaal wel leuk, ze waren
tevreden met wat er uit me was geslagen, dus
liet ik ze lachend achter, ging snel naar huis
en deed de deur op slot.
Een paar nachten lang speelde ik die scène
weer, maar nu pakte ik een stoel
en sloeg die op het hoofd van die klootzak kapot,
ik vermoordde hem. Ik schold hem uit voor mex en
ik vermoordde hem. Mijn gezicht genas, dat van hem niet
geen kind in mij.
Als ik er nu aan terugdenk, denk ik:
misschien was hij wel Josie's baby.
alles komt op je eigen hoofd neer,
alles.
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Zeven
Dood en verminking
Op een avond voor Kerstmis verlieten mijn
geliefden en ik de bar en reden langzaam naar huis
er lag een vrouw in de sneeuw
langs de kant van de weg. Ze droeg een
badjas en geen schoenen, waar waren
haar schoenen? ze had de sneeuw
roze gekleurd onder haar voeten, ze was een Aziatische
vrouw, ze sprak niet veel Engels, maar
ze vertelde dat een taxichauffeur haar in elkaar had geslagen
en haar had verkracht en daarna uit zijn wagen
gegooid.
wat deed ze daar in vredesnaam
op een straat waaraan ze had meebetaald
maar die ze niet bezat?
wist ze dan niet dat ze thuis hoort te blijven?
Ik ben pervers en heb dus geleerd
in het openbaar mijn handen thuis te houden
maar ik was die avond zo dronken,
dat ik zowaar iets liefs deed
ik nam haar in mijn armen, die vrouw,
tot ze weer normaal ademhaalde en
mijn vriendinnen die ook pervers zijn
raakten haar ook aan
we raakten haar allemaal aan.
‘Het komt wel weer goed’,
logen we. Ze begon te huilen
‘Ik ben 55 jaar’, zei ze
en daarmee was alles gezegd.
Zes grote politiemannen kwamen op het telefoontje af
er zat geen kind in ze.
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het leek of ze bang waren haar aan te raken,
toen pakten ze haar beet of ze een lijk was en legden haar
op hun metalen stretcher in de auto,
stotend en onhandig.
Ze was nog banger dan daarvoor,
ze deden koel en verveeld.
‘laat me niet alleen’, zei ze.
‘het komt wel goed met haar’, zeiden ze.
wij gingen weg, zo hebben we al onze geliefden in de steek gelaten
zoals alle geliefden al hun geliefden in de steek laten
veel te vroeg om aan de echte liefde toe te komen.

Acht
een schijnverhoor
Waarom bent u in die taxi gestapt, met de kleren die u aanhad?
Ik wilde ergens naartoe.
Wist u niet wat de chauffeur met u zou kunnen doen als u in zijn taxi stapte?
Ik wilde alleen ergens naartoe.
Hoe vaak bent u
bij hem in de taxi gestapt?
Dat weet ik niet meer.
Als u dat niet meer weet, hoe kunt u dan weten wat er met u is gebeurd?
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Negen
Hallo jij dood
ha ha arme dood
de tanden van onze geliefden zijn hoog boven ons vliegende witte ganzen
de spieren van onze geliefden zijn touwladders onder onze handen
ook al gaan er nog geen vrouwen in schepen de zee op
behalve in hun dromen.
alleen arrogante mensen bedenken een snel en zinvol einde
voor zichzelf, naar eigen keuze.
ieder ander weet hoe ontzettend langzaam het gaat
hoe het vrouwenbestaan haar jaren uitbloedt
hoe een kind van tien de hoogte inschiet en stil valt en oud is
hoe een man een moorddadige granaat in zich draagt
en die doorgeeft.
wij zijn het goede der aarde en
allemaal hebben we onze lijst met verongelukten
aan mijn geliefden vermaak ik
de rest van mijn leven
ik wil niet dat er iets van mij voor jou overblijft, ha dood
behalve wat mest
voor de anderen die volgen
die jouw hand niet vasthouden
die jou niet omhelzen
die proberen niet voor jou te werken
of zich opofferen of in jou vertrouwen
of jou geloven, ha onnozele
dood, hoe weet je
dat wij jou zijn overkomen?
zolang we vel op onze botten hebben
dat we zelf gebruiken
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blijft jouw pot leeg
dood, ha dood
arm zul je zijn

(Vertaald door May van Sligter, met dank aan Maaike Meijer en Martha Voor en)
Uit: The Work of a Common Woman, introductie door Adrienne Rich, St.
Martin's Press, New York, 1978, pp. 111-131.
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Foto's: Martijn Anhalt
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Sint Sebastiana
Godelieve Smelt
Het Leven, de Liefde en het Lijden. Inleiding van Ineke Middag
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In de herfst van 1985 verbleef de beeldend kunstenares Godelieve Smelt gedurende
vijf weken in Venetië. Dag in dag uit koesterde zij zich in de overdaad van
rijkversierde gebouwen met hun middeleeuwse paneelschilderingen en fresco's, hun
renaissance-schilderijen en barokke beeldhouwwerken. Mijmerend in gondels nam
zij zich voor iets van deze rijke geschiedenis mee te nemen naar Nederland om er
aldaar haar deel aan toe te voegen. Alleen een enkel schilderij zou niet genoeg zijn
om deze daad te stellen: een ruimte moest het worden, een kerk, waarvan niet alleen
de wanden maar ook het plafond deel van de voorstelling moest zijn; in haar atelier
maakte ze het ene schilderij na het andere: negen wandpanelen, twee plafondpanelen
en een altaarstuk. Samen zouden ze zodanig opgehangen worden dat daarmee een
kerk gesuggereerd werd. Het onderwerp van de voorstellingen was duidelijk:
Godelieve Smelt wilde haar levensweg schilderen. Geen geringe opgave, die dan
ook niet volgens het eerste plan gerealiseerd kon worden. Toen haar jeugd en puberteit
op doek waren vereeuwigd stokte het proces. Ze was niet tevreden over het resultaat
maar wist nog niet hoe het dan anders moest.
In dezelfde periode was de Stichting Edelweis bezig met het organiseren van een
mogelijkheid voor kunstenaars uit verschillende disciplines, om op een bepaalde
locatie samen iets te realiseren. De stichting verenigt een groep kunstenaars
(waaronder Godelieve Smelt) en beschikt over atelierruimtes in de voormalige kantine
van de KNSM aan de Levantkade te Amsterdam. Tot nu toe presenteerde de stichting
eenmaal per jaar aan de Levantkade het werk van de aangesloten kunstenaars. Deze
werkwijze was echter niet langer stimulerend voor hun werk en dat van anderen. Er
werd gezocht naar een plek waar beeldend kunstenaars uit verschillende disciplines
met elkaar in contact konden komen, samen konden werken en het resultaat daarvan
zou in Nederland middels een videopresentatie te zien zijn. De plek die daarvoor
gekozen werd was het verlaten bergdorp Campol in de Spaanse Pyreneeën. De
bewoners waren rond 1966 uitgekocht omdat men in de aangrenzende vallei een
stuwmeer gepland had. Zoals zo vaak met dit soort plannen, is het stuwmeer er nooit
gekomen en stond het dorp dus al twintig jaar leeg. Het
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dorp was de ideale locatie voor de plannen van Edelweis. Alle dertien deelnemende
kunstenaars zouden er in alle rust een maand kunnen wonen en werken. De
geschiedenis en situering van Campol bood elke kunstenaar een aanknopingspunt
om schilderij, beeldhouwwerk, installatie of landscape-art te realiseren.
Voor Godelieve Smelt werd door dit plan plotseling duidelijk hoe haar ‘levensweg’
verder bewandeld moest worden. Natuurlijk stond er in dit eens zo vrome Spaanse
dorp een kerk, een échte kerk. Twintig jaar was deze kerk nu door God en iedereen
verlaten. Alleen schapen en geiten hadden er een onderdak in gevonden bij slecht
weer. Hier en daar had het regenwater de wanden al getekend.

In zeer korte tijd bereidde zij zich thuis voor op dit enorme karwei. In enkele weken
tekende zij de beelden die haar verhaal vormden, op papier. Tekeningen die deels
gebaseerd waren op de al geschilderde panelen, aangevuld met de rest van het
totaalbeeld, dat op de schilderijen maar geen gestalte had willen krijgen. Met de
tekeningen, kilo's verf en stapels kwasten reisde zij met de grote groep
Campol-gangers zomer 1986 af naar de Pyreneeën. Zij had precies twee weken de
tijd om de schilderingen in de kerk aan te brengen. Op de vijftiende dag van haar
verblijf zouden camera- en geluidmensen komen om video-opnamen te maken van
haar werk en haar performance als Sint Sebastiana. Nadat zij bijgekomen was van
de reis, er eindelijk een aggregaat gearriveerd was voor elektrisch licht, er eindelijk
een waterleiding gelegd was vanuit een lager gelegen dorp en nadat zij de kerk
letterlijk uitgemest had en
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voor zichzelf een slaapplek had ingericht, waren er nog tien schilderdagen over.
Na tien dagen stond alles erop. De kinderfantasieën en -angsten, haar reizen naar
alle delen van de wereld en vooral alle emoties van het Leven, de Liefde en het
Lijden. De verbeelding van de persoonlijke levensweg van Godelieve Smelt vindt
haar hoogtepunt in haar identificatie met Sint Sebastiaan, in haar geval Sint Sebastiana.
Dat Sint Sebastiaan door de homowereld geclaimd wordt is geen nieuws meer.
Will Ogrinc spreekt van het uitroepen van Sint Sebastiaan tot homocasu quo
SM-heilige.1. Hans Hafkamp noemt Sint Sebastiaan liever homoidool of preciezer
pin-up.2. Met behulp van historische bronnen probeert de mediavist Ogrinc de
geschiedenis te schrijven van de ontwikkeling in de afbeeldingen en de symboliek
van Sint Sebastiaan. Vanuit die historische kennis verzet hij zich tegen al te
oppervlakkige contemporaine betekenisgeving van Sint Sebastiaan door de
homowereld. Zijn idoolwerking is vooral gebaseerd op de traditionele afbeelding als
(half)naakte jongeling. Ogrinc: ‘Het is alsof je Herodes de leiding over een
kindercrèche toevertrouwt, omdat de man toevallig op Sinterklaas lijkt.’ Voor Sint
Sebastiana zal Ogrinc dan ook wel geen goed woord over hebben.
Hoewel hij eind derde eeuw al midden veertig moet zijn geweest toen hij gemarteld
werd wegens zijn christelijke overtuiging, wordt Sint Sebastiaan in de iconografische
traditie meestal als krachtige jongeling voorgesteld. Sinds de vierde eeuw wordt de
heilige vereerd in heel Europa, speciaal onder (boog) schutters, soldaten, jagers,
wapenhandelaars, tingieters, steenhouwers, tuiniers, meubelmakers, kantwerkers,
kleermakers, kruisvaarders, brandweerlieden en sinds 1957 door de verkeerspolitie
van Rome.3. Over het symbool van de pijl zegt Ogrinc dat het voornamelijk opgevat
moet worden als teken voor de pest, het Kwaad. Sinds de zevende eeuw is er ook
een direct verband gelegd tussen de heilige Sint Sebastiaan en de pest.
Godelieve Smelts Sint Sebastiana is geen schone jongeling en geen pestheilige.
Deze Sebastiana is een jonge vrouw, belaagd door de vurige pijlen van de liefde,
omringd door engelengezang en bazuingeschal, zich een weg zoekend door het Lijden
dat Leven heet. En zij droeg een bril.
Deelnemende kunstenaars aan het Campol-project 1986:
Martijn Anhalt, Peter Bogers, Peter Breed, Wouter Dolk, Barten van Elden,
Marion Gadiot, Thérèse van Gelder, Leonie Greefkens, Chris Heijens,
Henk ter Kulve, Eric de Lyon, Serge Onnen, Godelieve Smelt.
Met dank aan Sabrina Kamstra.

1.
2.
3.

Will Ogrinc, ‘Portfolio/Sint Sebastiaan geschoren’, in: Maatstaf, jrg. 34 nr. 1, januari 1986,
pp. 39-58.
Hans Hafkamp, ‘Heilige of Idool’, in: SEK, april 1986, pp. 28-29.
Ogrinc, zie noot 1, p. 41.
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Nieuwe gedichten
Sonja Pos
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Afbraak
het witte konijn op de autosloperij
snuffelt aan een bumper, een roestig portier
knabbelt aan gras, hipt heen en weer
krabt op de grond naast een olievat
het witte konijn op de autosloperij
ruikt aan een treeplank, een uitlaatpijp
geen signalen die te vertalen
en in zijn lijf te verwerken zijn
het witte konijn op de autosloperij
hurkt in elkaar onder een chassis
kijkt uit zijn donker naar het licht
nee, het witte konijn is niet zo blij.
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Siësta
alles rust en rijpt in de middag
de hitte staat loodrecht in de straat
ik typ een paar regels van een gedicht, tastend
naar betekenissen en stop dan even
op het papier
vrijen snel twee vliegen
zomaar midden op mijn tekst
kortstondige extase die zich laat raden
voor de volgende aanslag hen stoort
losjes en onmenselijk
zoemen ze weg, ieder apart
naar een volgende onweerstaanbare geur
mijn woorden zijn weer zichtbaar maar relatiever
moeizaam schrijf ik verder over liefde
want wie ontcijfert wat overblijft
van ieders gevrij in der eeuwigheid
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Marseille
een zwerfkat bij het verlaten gekkenhuis
dat half afgebroken wacht op sloop
droomt in de zon naast een isoleercel
en let op haar kind dat scharrelt tussen gras
waar zijn de gekken gebleven?
een duif vliegt een open raam in
de zolder op naar haar nest,
onder de dakpannen wordt druk geritseld
er klinkt gekoer op een slaapzaal
waar zijn de gekken gebleven?
onkruid wiegt manshoog godszalig op het terras
geen deur meer om nog af te sluiten.
bladeren van platanen buiten
dwarrelen door een kantoortje
waar sleutels roesten aan een muur
waar zijn de gekken gebleven?
's avonds in het maanlicht giechelen hun stemmen
in gangen en portalen, gelukkig
om hun uiteindelijk gelijk want kijk:
er groeit een echte paardebloem op de trap!
waar zijn de gekken gebleven?
want zie: tussen de bloeiende grassen
jaagt de kleine kat, zonder een teisterend denken
alleen maar op zijn eerste insekten.
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De laatste trede
Ter herinnering aan mijn tante Judith Waagenaar
(geb. 1908 - gedeporteerd 1942)
er werd gebeld: ik trek voorgoed aan het touw
wie is daar? roept mijn kinderstem
en staar de trap omlaag
waar jij beneden, struikelend, in haast
dezelfde tree opnieuw begint
op weg naar mij je naam
en nooit vergeten tederheden roepend
ik groei en wacht op het uniek moment
dat uit het duister je gezicht
weer op zal stijgen in het licht
en mij eens de omhelzing wordt geschonken
met wie als enige mij zeker had herkend
maar gescheiden door voltooide tijd
kan ik niet dalen tot de laatste bocht
om wie ik als geen ander zocht
weer in het licht te halen
en jou en mij te redden van verlorenheid
raak ik ooit van jouw dood bevrijd?
aan turen in donkerte ontstegen?
je bent gestorven halverwege
maar blijft - steeds meer mijn kind om troost op weg naar mij.
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wat ik moet redden bij een brand:
katten, foto's, dozen papieren
en dat ene boek van jou
met voorin je naam: Judith Waagenaar
geschreven in verbleekte inkt met een kroontjespen
wink's vreemdewoordenboek, het enige van jou dat mij bleef:
een bruin verschoten bandje.
ik blader er soms in, bepeinzend
welke woorden jij als meisje zocht
in de schemer lees je over mijn schouder mee
met een glimlach, licht nieuwsgierig
of ik nog ooit de juiste woorden vind
waarmee de zin van jouw vergeefse leven
zuiver zal worden doorgegeven
maar daar ik niet verder kom dan
‘lasciate omni speranza’, laat alle hoop varen
of ‘ende despereert niet’
voel ik nu je strelende hand over mijn haar
waarna je losjes aanwijst
wat ik steeds oversloeg:
Jom Kippoer, hebreeuws, Dag der Groote Verzoening.
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Couveuse
voor Jacques
het zeer kleine kind in het doorzichtige
beweegt het traag het hoofd op het halsje?
beeft een ooglid over ongekende droom?
ja: het rekt de rechtervoet
zucht, draait de linkerhand in de pols
sabbelt aan de lucht
het zeer kleine kind in het afgeslotene
doet als bij toeval de ogen open
luisterend of iemand hem roept om wakker te worden
in dit leven en bij haar te zijn.
kijk, het heft zijn rechterhand in beverig bewegen
tast door het gedempte licht naar wat weerkaatst
in spiegeling van glas: het kijkt even,
is zij daar maar achter het koele glanzen
onaanraakbaar? het handje daalt, de blik draait weg
naar binnen gericht alsof het mijmert over wat hem wacht:
hoe hij, de weerloze, eens de onzichtbare wand
om zich heen in stukken zal slaan
en vrij omhoog zal zweven
anderen waarlijk aan te kunnen
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Café
je komt met doelbewuste stappen
het café en mijn zoeker in
die ik al scherp had ingesteld
naar de wijzers van de klok
onopvallend, denk je, voor iedereen
buiten beeld duidelijk zichtbaar
waaiert je blik rond
zonder me te zien
en haastig bestel je aan de bar je eerste
je hoofd gaat schuil achter een man en profiel
maar je blijft aanwezig in je handen bezig met shag en vloe.
daar verdwijnt de man in een kwartslag naar achteren:
je verschijnt weer helder in beeld
in natuurlijke kleuren leg ik je vast
materiaal voor jaren heb ik in voorraad
en ja, je kijkt in mijn lens: je ziet me
en een straling doet je gezicht oplichten
ik zoom op je in: met het glas in je rechterhand
en je sigaretje in de linker, loop je onzeker
in beheerste slow motion naar me toe
en zo kom je haarscherp over
met je behoedzame kus, de enige beroering van mijn huid
vergroot je je over mij heen
in close-up uit.
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mijn moeder vreest de muizen en de mieren
laag bij de gronds gespuis dat aan haar orde vreet
en heimelijk de weg naar korst en kruimel weet
al jaagt ze op haar knieën naar spleten en naar kieren
halfblind, hardhorend, ontwaart zij niettemin hun sporen
bewijs dat het kruipsel rustig verder eet
wellicht besmuikt langs tafelpoot of kastwand gleed
er is geknabbel en geknaag te horen
de reis met lege handen is haar toch aangezegd?
muizen, mieren, spinnen zullen haar overleven
hoe kan ik haar, die van mij houdt, ooit gif, muizeval en ragebol vergeven
hoe raakt zij niet van haar verbeten strijd onthecht?
in spiralen van generaties ben ik met haar opgenomen
in tij en ontij van liefde en haat
naar duistere wetten: wat haar ontgaat
dwingt mij tot inzicht komen
en tot aanvaarden wat ik aan haar mis.
in mijn tuin leven vredig mieren, muizen, spinnen
aan wie ik ben verwant en die ik kan beminnen
omdat haar wereld de mijne niet is
eens zal mijn lichaam zich verstrooien en los van mij
lankmoedig overgaan in klaver, madelief en gras
besnuffeld, belopen en beslapen door wat mij dierbaar was
beroerd door speelse wind, voltooid en vrij.
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het is het zonlicht op de zee in beweging
dat ik miste, denk ik, de ruimte de wind en op het water
de gladde vlakken groen en donkergroen en blauw
en verder naar de horizon nog lichter en lichter dan de lucht
het is de wisseling in de vorm van de golven
die ik miste, denk ik, snel in ontstaan en snel in verdwijnen
gebald in de branding en dan weer vervloeiend
en terug in herhaling opnieuw naar mij toe
het is de spiegeling op het strand in de plassen
die ik miste, denk ik, de rimpels erin en dan weer de leegte
die niets toont dan de hemel, een overvliegende meeuw
of een glimp van mijn gezicht in het voorbijgaan.
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De politiek van het lezen
Maaike Meijer
Aantekeningen over Neerlandistiek, literatuur en racisme
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Wees bedacht op alle vormen van racisme en grijp in als je met racisme
gekonfronteerd wordt, op straat, bij de bakker, maar ook in de wetenschap.
Troetje Loewenthal1.
Een van de belangrijkste en politiek meest urgente discussies binnen vrouwenstudies
en binnen de feministische beweging als geheel vind ik de antiracismediscussie.
Troetje Loewenthal en Kamala Kempadoo hebben de inzet van die discussie
geformuleerd als: ‘het gaat niet om het toevoegen van een “snufje zwart”, maar om
een kwalitatieve omslag.’2. Het lijkt mij de opdracht van elke feministe en
wetenschapster om voor zichzelf na te gaan wat een dergelijke kwalitatieve omslag
zou kunnen betekenen in het eigen vak. Het gaat inderdaad niet om een paar zwarte
titels op de literatuurlijst, om iets in de orde van ‘vermijden’, om kleine ‘foutjes’.
Het lijkt vruchtbaar om aan te nemen dat racisme overal is, ook daar waar we het
nog niet onderkend hebben. Deze veronderstelling dwingt je tot alertheid, niet alleen
op de manifeste vormen van racisme, maar ook op onzichtbaar racisme dat inherent
kan zijn aan zulke uiteenlopende zaken als beleid, sollicitatieprocedures, aan theorieën,
aan het denken in hiërarchieën, aan het alledaagse taalgebruik. Wanneer je ervan
uitgaat dat racisme overal is opent dat ook een perspectief: het perspectief dat
antiracisme uiteindelijk verregaande consequenties zal hebben voor de manier waarop
wetenschap, politiek, beleid, kunst, literatuurkritiek en vele andere zaken tot nu toe
worden bedreven.
Het bescheiden debat onder vrouwen aan universiteiten en aanverwante instellingen
spitste zich tot op heden nogal toe op vrouwenstudies. In het Tijdschrift voor
Vrouwenstudies stelde Troetje Loewenthal de - exemplarische uitsluitingsmechanismen op de Winteruniversiteit Vrouwenstudies in Nijmegen 1983
aan de orde, waar de meest uiteenlopende vrouwen van kleur bij elkaar werden
gemanoeuvreerd in het onderwerp ‘niet-westerse culturen’. De andere congresthema's
(arbeid, moederschap enz.) werden opgevat als vanzelfsprekend ‘wit’. Op die manier
werd een volledige segregatie tussen zwarte en witte vrouwen tot stand gebracht.
Maar marginale, gescheiden ‘aandacht’ voor zwarte vrouwen verhindert - aldus
Loewenthal - een broodnodige herformulering van alle feministische thema's in het
licht van het perspectief en de belangen van zwarte en migrantenvrouwen.
Anderhalf jaar later zetten Sawitri Saharso en Yvonne Leeman de discussie in het
Tijdschrift voor Vrouwenstudies voort met een pleidooi voor
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een nadere differentiëring van de categorie ‘zwarte vrouwen’, waarbij zij de
tegenstelling zwart-wit verwierpen als te ongenuanceerd.3. Daartegen argumenteerden
Loewenthal en Kempadoo dat Saharso/Leeman zich verloren in een a-politieke
vaagheid4., waartegen intussen Saharso/Leeman zich ook weer hebben verdedigd.5.
Een buitengewoon leerzaam debat, dat niet alleen politiek belangrijk is maar dat ook
de wetenschappelijke grondslagen van vrouwenstudies ter discussie stelt. Intussen
beginnen sommige witte wetenschapsters zich aangesproken te voelen door de kritiek
dat witte vrouwenstudies de levens van zwarte vrouwen systematisch onbeschreven
laat. Michèle Barrett en Mary MacIntosh trokken daaruit de conclusie dat zij haar
eigen boeken en artikelen konden analyseren op ‘white bias’ - ze deden dat in het
artikel ‘Ethnocentrisme en socialistisch-feministische theorie’.6. Een initiatief dat in
principe gevolgd zou moeten worden door elke witte feminist, omdat je op die manier
inderdaad verantwoording neemt voor het tot op heden blindelings en gemakzuchtig
‘vergeten’ van de zwarte perspectieven. Maxine Baca Zinn e.a. spreken in hun
Signs-artikel over ‘The costs of exclusionary practices in women's studies’: de prijs
die vrouwenstudies betaalt voor die systematisch gepraktizeerde uitsluiting.7. De prijs
voor het blijven rondwandelen in de witte illusie is, dat het witte feminisme blijft
staan op een zeer smalle basis. Vrouwenstudies verliest haar validiteit als ze het
witte-vrouwenperspectief vasthoudt. Voor wie nog vergelijkingsmateriaal behoeft:
‘white bias’ werkt in en buiten de wetenschap even imperialistisch en destructief als
masculinisme, heteroseksisme en klassisme.
In dit artikel wilde ik een aanzet geven tot het ontwikkelen van een literair
interpretatiekader voor het werk van zwarte dichteressen. maar dat ging zomaar niet.
Veel stof tot nadenken hoopte zich in het werkproces voor mij op en dat lijkt mij
niet toevallig. Witte criticae kunnen zich niet verlekkerd op zwarte schrijfsters storten
zonder zich eerst rekenschap te geven van de disciplines waarbinnen zij werken en
van de uitsluitingsmechanismen die inherent zijn aan ons werk. Daarom komt het
interpretatiekader pas nadat ik de opeenhoping van de stof tot nadenken op schrift
voor u heb herhaald.
Om te beginnen wil ik de discussie graag verbreden van vrouwenstudies naar
wetenschap in het algemeen. Alle takken van vrouwenstudies zijn tegelijk ook takken
van wetenschap. De antiseksistische kritiekrelatie tussen vrouwenstudies en de
disciplines waarbinnen zij worden beoefend moet zich uitbreiden: zij kan groeien
tot een kritiekrelatie die tegelijk antiracistisch is. Het gaat er niet alleen om hoe
vrouwenstudies racistische kennis produceert, vooral doordat uitspraken die alleen
maar betrekking hebben op witte vrouwen onnadenkend veralgemeend worden naar
‘alle vrouwen’: het gaat er ook om in hoeverre wetenschappen in het algemeen
racistische kennis produce-
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ren; het gaat om een politiek van plaats van de wetenschapster.
Virginia Woolf zei, in Three guineas: ‘as a woman I have no country.’8. In navolging
van haar zouden feministen kunnen zeggen: ‘As a woman I have no science.’ Waarom
zou ik mij verantwoordelijk voelen voor een wetenschap die mij als vrouw
voortdurend uitsluit en tot object maakt? Maar zo simpel is het niet, of: niet meer.
In ‘Een politiek van plaats’9. stelde Adrienne Rich de feministische afwending van
de politiek (politiek in engere zin) opnieuw aan de orde. Zij komt daar terug op het
adagium van het radicaal feminisme: ‘As a woman I have no country’. Zo zou ik
ook terug willen komen op een ander feministisch adagium: dat wij niets te maken
hebben met de mannenwetenschap. Als het ‘zusterschap’ iets voorstelt kunnen wij
ons niet veroorloven om te zeggen dat de mannelijke wetenschap ons niet aangaat,
terwijl diezelfde wetenschap racistische ideologieën (re)produceert die ook worden
ingezet tegen zwarte vrouwen. Een sociologie die de zogenaamde minderheden
pathologiseert.10. Een antropologie die zo gemakkelijk de overstap heeft gemaakt van
westers superioriteitsdenken naar vrijblijvend cultureel relativisme dat de
rechtvaardiging vormt voor werkeloos toezien bij wrede praktijken waarmee vrouwen
in andere culturen op haar plaats worden gehouden. Een technologie waarmee
landbouwgrond in de derde wereld wordt vergiftigd. Een medische wetenschap die
aan de ene kant van de wereld baby's van 26 weken in leven houdt en aan de andere
kant van de wereld vrouwen gedwongen aborteert en steriliseert. Het is niet mijn
bedoeling u plat te drukken onder het wereldleed. Het is mijn bedoeling de ruimte
te vinden waarbinnen elke wetenschapster op haar eigen terrein de reproduktie van
racisme kan bestrijden. Het feminisme is bedoeld als een hele tegencultuur, niet als
het ommuurde terreintje van de witte vrouwenbelangen. Antiracistisch feminisme
omvat een visie op in principe alles. Ik ervaar de politieke agenda die zwarte
feministes presenteren als een broodnodige impuls tot repolitisering van het
feminisme, en re-politisering van wetenschap in het algemeen.
‘As a woman I have a country’, zegt Rich. ‘As a woman I have a science.’ Om
die reden probeer ik opnieuw te kijken naar de disciplines waarbinnen ik werk: de
neerlandistiek en de algemene literatuurwetenschap.

De politiek van het lezen 1: Zuidafrikaanse letterkunde
Voorzover ik weet zijn er maar weinig neerlandici die hebben geschreven over het
mogelijk racistische karakter van bepaalde aspecten van onze literatuurstudie. Toch
bestaat daartoe gerede aanleiding. Binnen de Nederlandse literatuur bevinden zich
groepen van teksten, die regelrecht voortko-
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men uit of te maken hebben met ons koloniale verleden: de Indische literatuur uit de
koloniale tijd, de witte Zuidafrikaanse letterkunde, de Surinaams-Nederlandse
literatuur. Ik ga hier alleen in op de twee laatstgenoemde. Hoe meer ik erover nadenk
hoe ongelooflijker ik het vind dat die literatuur altijd volkomen los van de politieke
achtergrond is gelezen. Een tour de force, een stukje Hollandse stuurmanskunst
zonder weerga. Dat neerlandici natuurlijk heel goed in staat zijn wèl de politieke en
sociale context bij hun beschouwingen te betrekken blijkt uit de literatuur over de
Tachtigjarige Oorlog. Daar wordt gedacht in termen van onderdrukkers en
onderdrukten. Daar komt dat ook goed uit, aangezien de Hollanders in die context
het onderdrukte volk vormen, dat in liederen en gedichten uiting geeft aan lijden en
verzet. In interpretaties van het ‘Wilhelmus van Nassouwe’ krijgen we de hele situatie
van het leger van de prins uitgemeten, de stand van de oorlog, de politieke ambities
waarvan het Wilhelmus de uitdrukking moest zijn, de rechtvaardiging van de
opstand.11. Zeer terecht allemaal, maar is - bijvoorbeeld - de witte Zuidafrikaanse
letterkunde ooit op die manier in context gelezen? Brengen die interpretaties de
ideologische visies van die teksten in het geding en de context waarbinnen die teksten
functioneren? De vraag is retorisch en het antwoord is nee. Voor ik een witte
Zuidafrikaanse tekst in context ga lezen moet ik eerst in het kort ingaan op de relatie
tussen de wit-Zuidafrikaanse en de wit-Nederlandse letterkunde.
Zoals bekend werd Zuid-Afrika in de vijftiende eeuw door de Portugezen ‘ontdekt’.
Jan van Riebeeck, koopman van de Oost-Indische Compagnie, vestigde er in de
zeventiende eeuw een buitenpost die al snel uitgroeide tot een kolonie. De Hollandse
zeelieden brachten hun zeventiende-eeuwse Nederlandse taal mee, die vervolgens
de taal van administratie, recht en overheersing bleef. Het gesproken Zuidafrikaanse
Nederlands ging steeds meer van het Nederlands verschillen, zowel onder invloed
van het Maleis en Portugees, als vanwege een zelfstandige evolutie die anders verliep
dan die in Nederland. Als geschreven cultuurtaal bleef het ‘Hooghollands’ nog tot
diep in de negentiende eeuw de norm. Rond 1875 begon ‘die genootskap van regte
Afrikaners’ het Zuidafrikaanse Nederlands als cultuurtaal te propageren. het
‘genootskap’ won de strijd. De emancipatie uit de dominantie van het Hooghollands
ging samen met het verzet tegen de Engelse culturele en politieke dominantie (de
Boerenoorlog), waarbij de van oorsprong Hollandse boeren het wonnen.12.
De Zuidafrikaans-Nederlandse letterkunde is in Nederlandse
literatuurgeschiedenissen en schoolboeken altijd behandeld als een verwante literatuur.
Tot het einde van de jaren zestig was het gebruikelijk dat Nederlandse schoolboeken
overzichten en bloemlezingen van wit-Zuidafrikaanse litera-
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tuur opnamen.13. Wie onder ons in Nederland op school zaten herinneren zich
misschien nog het gedichtje ‘Muskiete-jag’ van Van Wyk Louw (‘Jou vabond wag,
ek sal jou kry/ van jou sal niet een bloedkol bly/ hier op die kamermure’) of een van
de vele Boerenliedjes die in Nederland ook gezongen werden, zoals ‘Sarie Mareis’
en ‘Da kom die wa’. Daarnaast bestonden er ook universitaire banden. Nog steeds
studeren er witte Zuidafrikaanse studenten en promovendi aan Nederlandse
universiteiten; er zijn nog altijd werkrelaties tussen Nederlandse en wit-Zuidafrikaanse
letterkundigen en literatuurwetenschappers, en er gaan nog altijd Nederlandse
schrijvers en artiesten naar Zuid-Afrika om daar op te treden voor witte Zuidafrikanen.
De laatste vijftien, twintig jaar zijn de secties ‘Overzicht van de Zuidafrikaanse
letterkunde’ en de bloemlezingen uit de Zuidafrikaanse literatuur stilzwijgend
verdwenen. In geen enkele nieuwe druk van een schoolboek heb ik een
verantwoording daarvan kunnen vinden. Een gemiste kans, want juist een dergelijke
verantwoording betekent dat de schrijver/schrijfster positie kiest en de verantwoording
neemt voor de keuze van deze teksten. Zo'n positiebepaling is even relevant als
positiebepaling ten tijde van nazi-Duitsland. Zuid-Afrika is een fascistisch land, dat
in vele opzichten aan nazi-Duitsland doet denken. Apartheid is geen anachronisme,
zoals sommige mensen denken, geen antiek overblijfsel uit een barbaars koloniaal
verleden. Vanaf het midden van de jaren dertig, parallel aan de opkomst van het
fascisme in Europa, werd het construeren van theorieën over apartheid en ‘verticale
rassenscheiding’ populair onder Zuidafrikaanse intellectuelen. De ‘Suid-Afrikaanse
Bond vir Rassestudie’ (1935), de nazistische groeperingen binnen de Afrikaner Party
en het dagblad De Burger plaveiden de weg tot de vertaling van het concept
‘apartheid’ in een politiek programma. Apartheid werd het na de oorlog perfect
uitgedachte systeem, waarvan alle raderen in elkaar grijpen en dat de systematische
ontmenselijking van zwarte mensen tot doel heeft. Vorster, die tijdens de oorlog als
collaborateur in de gevangenis zat, had in 1948 alweer een politieke functie; in 1962
werd hij minister van Justitie en in 1966 minister-president.14. Apartheid impliceert
niet alleen onteigening van zwarte arbeidskracht; het impliceert ook een culturele
genocide. Geen enkel van de bovenbedoelde schoolboeken rept daarover. Het
onderwerp ‘Zuidafrikaanse letterkunde’ blijft kunstmatig beperkt: het suggereert dat
er alleen maar witte Afrikaners waren, gewikkeld in een dubbele strijd tegen het
Hollandse en Engelse cultuurimperialisme. Tot op de dag van heden houden witte
Zuidafrikanen, ironisch genoeg, nog vast aan de mythe dat zij een onderdrukt volk
zijn dat zich na heldhaftige strijd heeft weten te bevrijden. De eigen geschiedenis
maakt hen blind voor de positie die zij zelf innemen ten opzichte van anderen.
Onderdrukking die leidt tot een blinde vlek in plaats van tot kritisch bewustzijn.
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Maar er waren in Zuid-Afrika niet alleen onderdrukte witte Afrikaners. Er waren
ook Khoi-khoi, San, Nguni (waarbinnen de Xosa's en de Zoeloes weer verschillende
volkeren zijn), er waren Tswana, Sepedi en Sesotho, Swazi en Ndbele, Tsonga, Venda
en Kalanga. Er waren volkeren van Indische afkomst: Tamil, Gujarat, Urdu en Telegu.
Er waren nakomelingen van slaven die werden geïmporteerd uit West-Afrika en
nakomelingen van contractarbeiders uit Indië en Indonesië, allen met eigen talen en
culturen. Zuid-Afrika is een land geweest met een enorme culturele diversiteit en
rijkdom. In al die verschillende talen bestonden orale literaturen, mythen,
volksverhalen, rituele religieuze teksten en liederen. Witten hebben deze literaire
culturen voor een groot deel vernietigd, door de mensen te vernietigen, door ze op
te drijven, hun land af te pakken, ze op te sluiten in ‘thuislanden’. Door zwarte
kinderen te dwingen wit-Afrikaans te leren op school. Onze schoolboeken beschrijven
een zeer selectief deel van de culturele situatie in Zuid-Afrika: wél de underdog-positie
van het Afrikaans ten opzichte van het Nederlands en het Engels, niet de
onderdrukkerspositie van die taal ten opzichte van de andere talen. Elke hint daarnaar
ontbreekt. Die praktijk heeft gediend als een uitgestrekte legitimatie van wit
Zuid-Afrika. Zuid-Afrika kwam in het klaslokaal ter sprake in positieve zin (cultuur,
humanisme, gedichten), nimmer in verband met de vraag welk aandeel de witte
cultuur heeft gehad in de destructie van de autochtone zwarte culturen.
Deze beschouwing staat nog los van de teksten zelf, die tot deze witte cultuur behoren.
Ik wil nu zo'n tekst voorleggen, met het doel een leeswijze te presenteren waarbinnen
politieke en ideologische aspecten niet worden onderdrukt, maar worden betrokken
in het lezen. Ik pleit voor een ‘politiek lezen’ van in principe elke tekst, wat vervolgens
weer consequenties krijgt voor de zo hoog geprezen ‘autonomie van het literaire
werk’, maar daarover straks. De tekst is van Dirk Opperman, naast Van Wyk Louw,
Uys Krige en Elisabeth Eybers een van de bekendste moderne wit-Zuidafrikaanse
dichters.

Boer
Hy stap van soggens vroeg
agter vier osse
en die ploeg,
om aarde, son en wind
en reën in mielies
te verbind;
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in ryke saad waaruit
fabriek en stad en
nasie spruit.

Dirk Opperman, uit: Heilige Beeste, 194515.
Een boer, die van 's morgens vroeg achter vier ossen en de ploeg stapt. Het beeld is
pastoraal en positief. Er zijn diverse literaire stereotiepen van de boer in omloop en
dit is er een van: de eenvoudige, hardwerkende landman. In de tweede strofe krijgt
de boer een bijna magisch vermogen toegedicht: hij is in contact met de elementaire
kosmische krachten: aarde, zon, wind en regen, die hij ‘in mielies (maïskolven)
verbind[t]’: hij zet de elementen in maïskolven om. Maar de boer doet nog meer: hij
verbindt de elementen niet alleen tot mielies, maar ook tot rijk zaad, waaruit fabriek
en stad en natie voortspruiten. In de laatste strofe krijgt het gedicht een plotselinge
wending naar de metafoor. Rijk zaad is het beeld/de vergelijker voor het verbeelde/de
vergelijker rijkdom, waardoor fabrieken, steden, ja de natie zelf wordt geschapen.
De opklimmende reeks fabriek/stad/natie is de ‘vrucht’ van het ‘rijke saad’. De boer
wordt hier gepresenteerd als de grondlegger van de hele Zuidafrikaanse samenleving.
Er wordt een idyllische continuïteit gepresenteerd tussen de geïndustrialiseerde natie
en het handwerk van de boer.
Je kunt dit gedicht naïef lezen en op zijn woord geloven, je kunt ook de achtergrond
waarnaar het indirect verwijst bij de interpretatie betrekken. Dat keuzemoment moet
benadrukt worden, omdat het niet vanzelf spreekt. In de meeste poëzie-interpretaties
blijven referenties naar wat buitentekstuele gegevens lijken achterwege. Dat heeft
verschillende redenen: de eerste reden is een hardnekkig en dogmatisch geloof in de
‘autonomie van het literaire werk’. De criticus/ca mag zich alleen maar bezighouden
met ‘the words on the page’ niet met het leven van de auteur of andere gegevens van
buiten de tekst. In deze visie zet men zich ook sterk af tegen het idee dat literatuur
representatie van een werkelijkheid zou kunnen zijn. Literatuur moet serieus genomen
worden als literatuur en niet worden misbruikt als document van sociale, filosofische
of biografische geschiedenis.
De tweede reden is dat de achtergrond of context vaak vanzelf spreekt, omdat de
lezer en de tekst zich bij voorbaat al samen in dezelfde wereld bevinden. Schrijver
en lezer van de tekst zitten in dezelfde psychosociale ‘cirkel’. Er bestaat een relatie
van continuïteit en wederzijdse bevestiging tussen tekst en lezer. We weten al dat
om die reden mannelijke critici vaak geneigd zijn om andere mannen, vooral als die
hun ideeën en esthetische waarden delen, goede schrijvers te vinden, terwijl ze
vrouwen niet of veel minder lezen, als tweederangs ervaren of niet begrijpen.
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Maar het leesproces wordt veel interessanter, want explicieter, wanneer lezers/essen
hun eigen context bewust laten ‘botsen’ met de context die de tekst introduceert.
Judith Fetterly spreekt - in het verband met vrouwen die seksistische mannenboeken
lezen - van de ‘resisting reader’.16. ‘Resisting readers’ stellen vragen over,
bijvoorbeeld, het ideologisch karakter van teksten en over hun politieke werking.
Als de lezer/es de twee contexten niet laat botsen worden die vragen niet gesteld.
Het ideologische van de tekst blijft onzichtbaar. Men laat zich al lezende ‘meevoeren’,
men vindt de tekst ‘mooi’. Maar nu terug naar Oppermans ‘Boer’.
Ik kies ervoor de tekst te voorzien van de volgende context: in 1913 en 1936
werden in Zuid-Afrika de ‘Natives Land Acts’ van kracht, die voorzagen in een
segregatie van de landbouwgrond van witte en zwarte boeren.17. Dat betekende dat
vele zwarte boeren van hun boerderijtjes verdreven werden. In de decennia die daarop
volgden werd de zelfstandige zwarte boer steeds verder weggejaagd naar de
onvruchtbare gebieden die in 1950 tot ‘thuislanden’ werden verklaard. Zwarte boeren
werden afhankelijke arbeiders/sters op witte boerenplaatsen, en industriearbeiders
die in getto's leefden. In 1945, het jaar waarin ‘Boer’ gepubliceerd werd, kan met
deze boer alleen een witte boer bedoeld zijn. De witte boer is het subject van deze
tekst, gepresenteerd als de bijkans mythische bouwer van de natie. Maar witte boeren
liepen niet ‘van soggens vroeg agter vier osse en die ploeg’. Witte boeren lieten het
zware werk doen door hun zwarte landarbeiders/sters. De systematische toeëigening
van zwarte arbeidskracht wordt aldus in dit gedicht voortgezet: degene die het werk
doet wordt gesubsumeerd, onzichtbaar gemaakt achter zijn baas. Heden ten dage
verkondigen de nazaten van de Afrikaans-sprekende boeren nog steeds dat zij ‘dit
land hebben opgebouwd’ en het dus niet willen ‘weggeven’ aan de zwarte bevolking.
In die retoriek is dezelfde mythe werkzaam als die in het gedicht ‘Boer’. Het gedicht
reproduceert een witte leugen.
Ik tracht dit gedicht te lezen als een antiracistische ‘resisting reader’. In dit
leesproces breng ik een geëxpliciteerde botsing tot stand tussen mijn context en de
context die ik - beargumenteerd - toeschrijf aan het gedicht. Ik arrangeer die botsing.
Ik bevestig het gedicht niet, zoals witte Zuidafrikaanse lezers dat waarschijnlijk wel
zullen doen, en mooi vinden is al helemaal niet meer aan de orde. Het gedicht is een
voorbeeld van een literatuur die de realiteit verdoezelt en die de witte
superioriteitswaan schraagt.
Ik ben er niet voor dat de neerlandistiek de band met de wit-Zuidafrikaanse
letterkunde in stilzwijgende verlegenheid loslaat. Ik ben ervoor dat die literatuur
wordt herlezen, vanuit een politiek perspectief. We moeten hem niet gegeneerd
terzijde schuiven, maar er een polemische verbinding mee aangaan. Als we dat niet
doen impliceert dit, dat de neerlandistiek, althans gedeeltelijk, een wetenschap is die
racistische kennis heeft geprocuceerd en daarvoor
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vervolgens geen verantwoordelijkheid wil nemen.
Ik pleit, in het algemeen, voor ‘politiek lezen’ van in principe alle teksten. In elk
leesproces kan de lezer/es zich rekenschap geven van de continuïteit of discontinuïteit
tussen de eigen wereld en de wereld die in de tekst tegenwoordig wordt gesteld.

De politiek van het lezen 2: Surinaams-Nederlandse letterkunde
Het voorstel om ‘politiek te lezen’ is ook vruchtbaar voor een andere groep van
teksten waarvan de studie tot de neerlandistiek behoort: de Surinaams- en
Antilliaans-Nederlandse letterkunde. Edgar Cairo, Anton de Kom, Julian With,
Charietje Choenni, Bea Vianen, Albert Helman, Frank Martinus Arion en Astrid
Roemer brengen in hun teksten bijna altijd op een of andere wijze de zwarte cultuur
van hun land van herkomst en de Nederlandse aanwezigheid in Suriname/de Antillen
ter sprake. Niet alleen op manifest-thematisch niveau: het zit in hun taal, hun beelden,
hun interactie met orale cultuur, hun literaire strategieën, hun gebruik van genres.
Hoe en in welke mate deze literatuur zich in zijn eigen sociale en literaire context
beweegt is nog nauwelijks onderzocht.18. De omvang van het onderzoeksveld is
vergelijkbaar met de boekenkasten vol die feministische criticae inmiddels hebben
geschreven over het specifieke van literaire vrouwentradities, waarbij ook de context
- en niet alleen op thematisch niveau - in het geding wordt gebracht. De belangrijkste
sta in de weg voor de integratie van dit soort onderzoek is de hardnekkige mythe die
de literatuurstudie koestert: dat er Eén Literatuur is en Eén Literatuurgeschiedenis
waar al het geschrevene op een of andere wijze in zou passen, als het maar Goed
Genoeg was.19. Teksten die niet gewenst zijn in deze Grote Traditie krijgen het etiket
slecht (want ‘volks’, ‘obsceen’, ‘triviaal’, gebonden aan een voorbijgaande ‘mode’,
‘nieuwe meiden’, ‘damesromans’ ‘propaganda’, ‘tendensliteratuur’, enzovoort). Pas
als de mythe van de Ene Literatuur wordt losgelaten, wordt het mogelijk om te denken
in termen van een veelvoud aan literaire tradities, die elkaar weliswaar overlappen,
maar die allemaal apart onderzocht kunnen worden. De zwarte literatuur is zo'n
traditie op zichzelf, die haar eigen onderzoeksvragen, haar eigen context en haar
eigen evaluatiecriteria met zich meebrengt.
Een interpretatie van een Surinaams-Nederlandse, of Antilliaans-Nederlandse
tekst, die geen rekening houdt met het Nederlandse cultuurimperialisme dat de
bestaansmogelijkheid van Surinaamse en Antilliaanse literatuur lange tijd tot nul
reduceerde, is literaire struisvogelpolitiek. De context van de conflictueuze verbinding
tussen de twee culturen is in deze teksten bijna altijd geïmpliceerd. De botsing tussen
lezerscontext en tekstcontext betekent hier: het binnenhalen van het Nederlands
koloniale verleden. In de sociale werke-
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lijkheid heeft Nederland zijn koloniale verleden altijd buiten de deur gehouden: nu
komt het binnen, door de aanwezigheid van zwarte Nederlanders om ons heen, een
confrontatie waarvoor vele Nederlanders zich wensen af te sluiten. Witte Nederlanders
gaan niet met zwarte Nederlanders om, of eisen dat zwarte Nederlanders hun eigenheid
verbergen. De kwestie is: herhaalt de literaire interpretatie dat, of kiest zij ervoor
zwarte literatuur in zijn eigenheid te leren kennen?
Een voorbeeld: een gedicht van Astrid Roemer, uit de bundel Noordzeeblues
(1985).20. Het motto van die bundel is:
mi kant' o mi d'ete
mi kant' o mi d'ete
bigi bot'e kant o ma mi de ete
bigi bot'e kant o ma mi de ete
ik maak slagzij maar ik red het
ik maak slagzij maar ik red het
oceaanstomers komen om maar ik blijf
oceaanstomers komen om maar ik blijf.

Bij dit motto tekent Roemer aan: ‘naar een anonieme kaseko’. Zij maakt veel
intertekstueel gebruik van elementen uit Surinaamse volksliteratuur en muziek. In
dit motto, en in de rest van de bundel, presenteert zij haar teksten als tweetalig en
twee-culturig, en dwingt daarmee de lezer/es tot een confrontatie met de achtergrond
van die tweetaligheid en twee-culturigheid. Voor die achtergrond moet je terug naar
de (cultuur)geschiedenis van Suriname. Myriam Diaz en Gloria Wekker21. wezen
erop, met betrekking tot zwarte Noordamerikaanse en de Surinaamse poëzie, dat
elke reflectie over deze teksten moet beginnen met reflectie over de
ontstaansvoorwaarden ervan: zwarte literatuur is van het begin af aan getekend door
het gegeven dat leren lezen en schrijven aan slaven op straffe des doods verboden
was. Zwarte literatuur is, van oorsprong, schrijven tegen het verbod in. In analyses
van witte vrouwenteksten hebben we geleerd hoe belangrijk de ontstaansvoorwaarden
zijn: het schrijfverbod, het ‘toewijzen’ aan vrouwen van laaggewaardeerde genres,
het uitsluiten van vrouwen uit de dominante literaire traditie is constitutief. Even
relevant is het nadenken over de ontstaansvoorwaarden van Surinaams-Nederlandse
literatuur.
Ten tijde van de slavernij mochten zwarte mensen geen Nederlands spreken. De
koloniale strategie was een zo groot mogelijke afstand te houden tussen de zwarte
en witte cultuur. Evenals in de Verenigde Staten was het slaven verboden te leren
lezen en schrijven. In dat verbod wordt de angst
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zichtbaar, dat slaven in de witte cultuur zouden kunnen doordringen. Veel later, in
de twintigste eeuw tijdens de ‘emancipatie’ moet Suriname ‘beschaafd’ worden. Dan
worden Surinaamse kinderen gedwongen om Nederlands te leren.22. Veel van onze
zwarte landgenoten herinneren zich dat. Troetje Loewenthal schreef dat zij haar
mond moest gaan spoelen als ze op school Papiamentu sprak.23. Voor Edgar Cairo is
het litteken op zijn voorhoofd een symbool van de dwang tot aanpassing: hij werd
geslagen door zijn onderwijzer toen hij Sranantongo sprak.24.
Beide vormen van cultuurpolitiek, isolatie en gedwongen integratie, zijn uiteraard
twee kanten van dezelfde angst voor de Ander. De angst om ‘besmet’ te worden door
de cultuur van zwarte mensen in de koloniale tijd zette zich om in de stigmatisering
ervan. Het bestempelen van zwarte cultuur als minderwaardig en onbeschaafd was
alleen een andere manier om haar om zeep te helpen. Het verplicht stellen van het
Nederlands op alle Surinaamse scholen ging gepaard met een systematische culturele
hersenspoeling. Surinaamse kinderen leerden de Nederlandse vaderlandse geschiedenis
in plaats van hun eigen geschiedenis, en konden het rijtje
Groningen-Appingedam-Roodeschool-Delfzijl-Stadskanaal blindelings opzeggen.
Dat vervreemdende onderwijs heeft een niet te beschrijven schade aangericht aan
het voortbestaan en de ontwikkeling van de verschillende zwarte culturen.
Maar de Surinaamse cultuurgeschiedenis is ook een geschiedenis van verzet. In
de jaren veertig en vijftig propageerde de Surinaamse nationalist en onderwijzer
Koenders (‘Pappa Koenders’) tegen de verdrukking in alfabetisering en onderwijs
in het Sranantongo. Nederlands als cultuurtaal betekende volgens hem taalmoord:
de eigen taal moest de basis van het toekomstig zelfrespect zijn. Koenders gaf tien
jaar lang het literaire blad Foetoe-boi uit. Hij vertaalde Willem Kloos en Hélène
Swarth in het Sranan. In dezelfde periode vormde de Surinamer Eddy Bruma in
Nederland de groep ‘WES’, die de Surinaamse literatuur bevorderde en waartoe
auteurs als Trefossa (Henny de Ziel) en de Nederlandse professor Jan Voorhoeve
behoorden. In 1952 werden een aantal Surinaamse teksten vertaald in het Fries - een
van de meest ontroerende coalitievormingen die ik ken.25. Pas de laatste jaren wordt
het Sranan grammaticaal beschreven, wordt het Nederlands als cultuurtaal afgeschud
en wordt onderzoek gedaan naar de Surinaamse volksliteraturen. Dat is allemaal te
lezen in het tijdschrift voor surinamistiek OSO,26., dat ieder instituut voor
neerlandistiek zou moeten hebben.
Deze hele cultuurhistorische context is in het geding bij het werk van Surinaamse
auteurs. Edgar Cairo, die op allerlei manieren het Sranan en elementen uit de
Surinaamse volksliteraturen verwerkt, kan alleen maar gelezen worden binnen die
geschiedenis.27. Dat geldt ook voor Astrid Roemer. Roemer presenteert in haar
gedichten een poëtische persona die zich in twee
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talen en culturen beweegt. In de bundel Noordzeeblues wordt alleen in het
bovengeciteerde motto de ene cultuur verstaanbaar gemaakt voor de andere: onder
de Sranan-tekst staat de Nederlandse vertaling. Later in de bundel neemt Roemer
een aantal onvertaalde Sranan-gedichten op die voor verreweg de meeste witte
Nederlanders niet leesbaar zijn. Zijn die Sranan-gedichten daarmee voor ons
betekenisloos? Nee. Roemer keert er de koloniale verhoudingen mee om. Deze teksten
vormen een confrontatie met de levende Surinamiteit, die in Suriname zo systematisch
werd gesmoord in isolatie en gedwongen aanpassing. Dat vormt precies de betekenis
die je als witte lezer/es aan deze teksten kunt toekennen. De Sranan-gedichten
fungeren als tekens van in het beschavingsoffensief niet gedomesticeerde zwartheid.
ju di mi prakseri ben lon so na baka
fu ori tenapu na mi egi njan-gron
baj ju wan winti, na moro
gran winti was' nanga ju
tjar'ju wan jeje, na moro
krin jeje srafu gi ju
ofru wan bere, na moro
dip'bere par' nanga ju
ju di mi prakseri ben lon so na baka
fu ori tenapu na mi egi njan-gron
fu pre njof'-njof' pre keba fu bar' bigi lafu
fu gi adjers'-tori keba fu sribi makandra
teeeeee: k'ba f' ala sani un kon tron ertin-tori.

Uit: Noordzeeblues (1985): 39.
De botsing tussen de context van de (witte) lezer en de context van de tekst is hier
natuurlijk uitdagend gearrangeerd en onontkoombaar.
Tegelijk met de bundel van Roemer las ik de schitterende roman van Keri Hulme,
Kerewin28. waarin veel Maori-zinnen voorkomen. Ofschoon je die niet begrijpt als
je geen Maori kent, ben je toch telkens even getuige van de intieme communicatie
tussen mensen van een andere cultuur die een wereld op zichzelf is. In de
Nieuwzeelandse samenleving zijn Maori's een door witten
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uitgebuit en veracht volk. Door het gebruik van de Maori-taal in Kerewin wordt de
menselijke waardigheid van de Maori's heroverd en als vanzelfsprekend geponeerd.
Wij zijn hier in een wereld waarvan Maori's de subjecten zijn. Zo werken ongeveer
ook de Sranantongo-gedichten in Noordzeeblues.
Maar Roemer schrijft niet alleen Sranan, zij schrijft ook Nederlands. Het nu
volgende gedicht brengt een psychosociale context met zich mee waarin je je moet
verdiepen als je het gedicht betekenis wilt geven. Ik citeer de eerste helft van het
gedicht, daarna volgt een interpretatie:
zij zien ons vergaan als mislukte oogst
schudden de christelijke hoofden
wij zwijgen als velden
jammeren niet
gij hebt het gedaan
zien verbaasd elkaar in de ogen
hijgen in de smog van verval
Laten Wij Liefhebben
Laten Wij Liefhebben
trouble in mind cry me the blues sister
blus de hitte van mijn pijn
cover me spread your love all over me brother
hoofden vol vlechten en krullen
onthullen de zalvende schijn
stir it up stir it up people
laten we verstrengeld en moisty en hot
samen de laatste plebejers zijn
we are the toughest we are the toughest
Laten We Nobelnaakt Maar Nooit Bang Zijn
be black and be proud
brult de panter in afrika
uhuru, jankt mijn ziel
white christmas lord a wonderful white world
rinkelt santa claus in het westen
uhuru, jankt mijn ziel.

Uit: Noordzeeblues (1985):829.
De eerste strofe is chronologisch opgebouwd. Ik lees hem als een blik in het
collectieve zwarte verleden, te beginnen bij de slavenarbeid, waar generaties
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slaven op de plantages stierven. De tegenwoordige tijd actualiseert de geschiedenis.
Het gebruik van ‘ons’, ‘wij’ roept die collectiviteit op en spreekt de zwarte lezer/es
direct aan als deelhebbend aan deze gemeenschappelijke geschiedenis. Mensen die
op het veld staan kunnen gezien worden als de ‘oogst’ van dat veld. Tegelijk is dit
het perspectief van de christelijke planter, die een generatie verloren slaven niet
beschouwt als een generatie mensen, maar als verloren bezit: alleen maar de mislukte
oogst van een jaar. ‘Wij zwijgen als velden/ jammeren niet’ suggereert de passiviteit
waarmee (wij) zwarten dat ‘vergaan’ ondergingen. (Hoewel er vele slaven wegliepen
en er regelmatig slavenopstanden uitbraken waren er ook generaties van slaven zo
murw gemaakt dat ze geen verzet boden.) ‘Zien verbaasd elkaar in de ogen/ in de
smog van verval’ is te lezen als het elkaar voor het eerst werkelijk zien na die
slavernij, in het tijdperk van de industrialisatie (smog). ‘Smog van verval’ impliceert
ook een omgekeerde visie op die industrialisatie, die kennelijk niet als ‘vooruitgang’
maar als verval wordt gezien.
‘Laten Wij Liefhebben’ vormt de inleiding tot de tweede strofe, die de troost van
het gezamenlijke verdriet en een opstandige seksualiteit beschrijft. Die tweede strofe
staat vol citaten uit bekende blues- en reggae-liederen, die klassieke genres van de
zwarte muziek. Ook de tweede strofe is chronologisch opgebouwd: de treurende
zwarte blues gaat historisch vooraf aan de zelfbewuste reggae. Verdriet ontwikkelt
zich hier tot rebellie. Seksualiteit en politieke opstandigheid zijn hier trouwens op
intrigerende wijze met elkaar verbonden. De derde strofe verlegt het perspectief van
het collectieve ‘wij’ naar ‘ik’. ‘Ik’ beschrijft haar eigen positie tussen de twee polen:
Afrika en de witte westerse wereld. De ‘panter’ die brult ‘be black and be proud’
lijkt een verwijzing naar Black Panther, die de ‘black pride’ propageerde, hier
gepersonifieerd tot een zwarte panter in Afrika. Afrika is in veel zwarte poëzie - ook
bijvoorbeeld bij Gwendolyn Brooks en Audre Lorde - een symbool voor de zwarte
oorsprong en de ongeschonden zwarte identiteit.30.
De derde strofe is eigenlijk een samenspraak tussen zwarte cultuur, witte cultuur
en ‘ik’ die zich daar tussenin bevindt. De zwarte panter brult ‘be black and be proud’
en het antwoord van ‘ik’ daarop is instemmend. Het wordt ook gegeven in een
Afrikaanse taal: ‘Uhuru’ is Swahili en betekent vrijheid. Dan mengt Santa Claus zich
als derde partner in de samenspraak. Hij is het symbool van de letterlijk en figuurlijk
witte cultuur. Santa Claus draagt ook de betekenis van sentimentele nep, ‘a wonderful
white world’ heeft een cynische klank. Santa Claus (Jingle Bells) rinkelt: er ontstaat
in het gedicht een tegenstelling tussen het machtige brullen van de panter en het
nietige, speelgoedachtige gerinkel van Santa Claus. ‘Ik’ kiest voor herhaling van het
instemmende antwoord aan de zwarte panter, ‘Uhuru’.
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Het is karakteristiek voor Roemer, en misschien zelfs karakteristiek voor zwarte
poëzie in het algemeen, dat zij propvol intertekstualiteit zit met andere zwarte, niet
per se ‘literaire’ teksten. Constitutief voor deze poëzie is het meerlagige: geografische
lagen, historische lagen, intertekstuele lagen. Het is een poëzie die met elk woord
verbonden is aan de zwarte sociale en culturele ervaring. Witte lezers die niet bereid
zijn zich daarin te verdiepen komen onvermijdelijk tot een schrale betekenisgeving
van een dergelijk gedicht. Op die manier wordt in de literaire kritiek vaak verschraald
betekenis gegeven. Teksten die contexten oproepen waarvan de criticus/ca geen weet
heeft omdat hij/zij zelf deel uitmaakt van een andere context, worden vaak afgedaan
als marginaal, irrelevant, niet ‘universeel’. Natuurlijk is geen enkele literatuur
universeel. Het hele proces van marginalisering van het Andere is nog altijd wezenlijk
koloniaal. Antillianen moeten Hollanders worden. Surinaamse muziek is burengerucht.
Vrouwen moeten schrijven als mannen. Volksliteratuur is geen literatuur.
Elke literatuur is een deelliteratuur, die zijn eigen context en zijn eigen
intertekstuele universum met zich meebrengt. Daaruit hoeft niet te volgen dat teksten
alleen gewaardeerd kunnen worden door mensen die in dezelfde culturele context
leven. Vaak verwijst de kritiek zowel zwarte auteurs als witte vrouwelijke auteurs
terug naar een specifiek eigen publiek, de eigen ‘peer group’. Volgens dezelfde
redenering kun je natuurlijk ook zeggen dat de boeken van Mulisch en Claus alleen
maar interessant zijn voor mannen in de overgang, Gerard Reve alleen voor katholieke
homoseksuelen, Jan Arends alleen voor geestelijk gestoorden en dichters alleen voor
andere dichters, dat wordt dan het idee. Universaliteit is het ideologeem dat
vertegenwoordigers van dominante literatuurbeschouwing inzetten tegen elke
literatuur die niet past in de context waarin zij zich wensen te verdiepen. Op die
manier tracht een groepsbelang zich te handhaven.
Tot besluit van deze paragraaf citeer ik een voorbeeld van een kritisch debat - onder
mannen - dat de controverse tussen verschillende literaire groepsbelangen goed
weergeeft. In een studie over de zwarte dichter Langston Hughes, verschenen in
1977, vergeleek Onwuchekwa Jemie Hughes' cyclus ‘Madame’ met een cyclus van
T.S. Eliot (‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’) en met een cyclus van Ezra Pound
(‘Hugh Selwyn Mauberly’). Onwuchekwa Jemie merkt in die vergelijking op, dat
de gedichtencycli van alle drie dichters ‘in taal, toon en attitude consistent zijn met
het psychosociale milieu dat erin wordt geëxploreerd; het getto-dialect, de vrijpostige,
sappige humor (in Langston Hughes), de cynische, gepolijste taal van de Londense
literaire wereld (in Pound) en het geobsedeerd herkauwen van boeken van Prufrocks
actieve geest in een inactief lichaam (in T.S. Eliot)’. Hij concludeert: ‘een
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gedicht verwijten dat het niet meer lijkt op een ander gedicht omdat je je niet verdiept
in het onderwerp en de stijl van dat gedicht, betekent falen in je oordeel’. Daarmee
stelt Onwuchekwa Jemie zich op het principiële standpunt dat literaire teksten binnen
hun eigen context verstaan en beoordeeld dienen te worden. Een bespreker van
Jemie's boek, die dit punt geheel had gemist, viel in Times Literary Supplement
snerend uit over deze ‘pijnlijk irrelevante vergelijkingen’. De ingezonden brief die
daarop volgde van een andere zwarte criticus laat aan duidelijkheid niets te wensen
over:
‘Pijnlijk voor wie? Irrelevant voor wie? Voor aanbidders van wit genie? Wie zegt
dat Shakespeare, Aristophanes, Dante, Milton, Dostojevski, Joyce, Pound, Sartre,
Eliot enzovoort het laatste woord zijn in literaire prestatie, nooit en nergens
geëvenaard?... Het doel van deze vergelijkingen (zoals Jemie die maakt tussen Hughes,
Pound en Eliot) is niet om een zwart gezicht te duwen tussen deze lokale idolen van
Europa, die, tot onze ernstige schade, zijn opgeblazen tot “universaliteit”. Het doel
is veeleer ze uit onze weg te tillen, ze van onze horizon te verwijderen om duidelijk
te maken dat wij, onder onze eigen auteurs, de gelijken en beteren van deze heertjes
hebben. In onze tijd tellen Britse voorkeuren niet in de Zwarte Wereld. Zoals Langston
Hughes het zelf zei, een halve eeuw geleden: “If white people are pleased, we are
glad., If they are not, it doesn't matter.”’31.

Wit-feministische literatuurkritiek en zwarte dichteressen
Als wij ons, als witte literatuurwetenschapsters, gaan bezighouden met het werk van
zwarte schrijfsters, moeten we ons rekenschap geven van onze leeswijzen, onze
analyse-instrumenten, onze eigen witte context. Het ongereflecteerd opnemen van
zwarte schrijfsters in onze - onuitgesproken - witte canon is een ‘snufje zwart’ en
niet de kwalitatieve omslag waar Loewenthal en Kempadoo het over hebben. Het
opnemen van zwarte schrijfsters is nog maar een eerste stap. Het is ook een stap die
nog gezet moet worden. De literaire vrouwenstudies en het eraan gerelateerde literaire
vrouwencircuit moeten om te beginnen onderzocht worden op
uitsluitingsmechanismen en eurocentrisme. Hoe nodig dat is bleek op het tweede
Amazone-dichteressenfestival in april 1986, waar bijna uitsluitend was gedacht aan
witte dichteressen. Omdat vrouwen alleen maar banden van vriendschap en
samenwerking hebben met witte culturele vrouwennetwerken, bleven de zwarte
netwerken onaangesproken. Witte vrouwen kennen geen zwarte dichteressen en
performers en de cirkel is weer rond: het Amazone-festival, bedoeld om het aanwezige
talent te laten horen en te stimuleren, heeft voor zwarte vrouwen zijn doel gemist.
Dat bevestigt op zijn beurt weer de mythe ‘dat er geen zwarte dichteressen zijn’. De
uitsluitingsmechanismen van de samenleving ten aanzien van zwarten en
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migranten herhalen zich, bitter genoeg, vaak onverkort in onze vrouwencultuur.
Samenwerken, in alle aspecten van literaire vrouwencultuur, met zwarte en
migrantenschrijfsters is een kwestie van politieke wil. Vaak ontbreekt het aan die
politieke wil, zoals op het dichteressenfestival bleek.
De volgende stap is de vraag naar de adequaatheid van onze eigen theorieën en
benaderingswijzen. Bij al onze concepten en theorieën zouden we ons af moeten
vragen: leiden ze ook tot een beter begrip van zwarte vrouwenteksten, of is hun
bruikbaarheid beperkt? En als een theorie een beperkt bereik heeft, zijn we daar dan
expliciet over?
Ik beperk me tot één voorbeeld van een kritische ondervraging van een concept.
Witte feministische literatuurwetenschapsters hebben tot nu toe veel werk gemaakt
van de continuïteit tussen de leeservaring en de levenservaring van vrouwen.
Vrouwelijke lezers vinden literaire teksten mooi als zij ze herkennen. De
‘herkenbaarheid’ wordt vaak gesteld tegen de niet-herkenbaarheid - voor vrouwen
- van mannenteksten.32. Volgens Elaine Showalter, Hannemieke Stamperius en vele
andere feministische criticae, zouden vrouwen in vrouwenteksten de eigen of verwante
‘female experience’ onder woorden gebracht zien en daarmee zelf bevestigd worden
in de validiteit van haar eigen levensvragen.33. Gezien het gebrek aan representatie
van vrouwenlevens is dat inderdaad begrijpelijk. In het licht van het dominante geloof
in de Ene Echte Literatuur is het ongetwijfeld ook een historische en noodzakelijke
stap geweest om te poneren dat er zoiets bestaat als een, even Echte, literaire
vrouwencultuur; dat de ‘mannencirkel’ niet de enig denkbare is. In haar artikel
‘Herkenbaarheid als literair criterium’ bedoelt Hannes Meinkema dat vrouwelijke
schrijfsters en lezeressen ook in zo'n wederzijds bevestigende cirkel zitten. Daarmee
is de mythe van de Ene Echte Literatuur weliswaar opengebroken, maar verdere
evolutie tegelijkertijd lamgelegd. Met ‘herkenbaarheid als literair criterium’ wordt
uitgesloten dat er wel eens enorme botsingen kunnen zijn tussen vrouwelijke lezers
en vrouwelijke teksten, op grond van de verschillende contexten van schrijfster en
lezeres bijvoorbeeld. Ook om andere redenen heb ik die ‘herkenbaarheid altijd al
een dubieus begrip gevonden. In het leesproces gebeurt er tussen tekst en lezer altijd
veel méér dan wederzijdse bevestiging. Volledige continuïteit zou lezen overbodig
maken. Als een tekst alleen maar teruggeeft wat je al weet, wordt lezen saai. Het is
juist de ‘vreemdheid’ van literaire teksten die fascineert en aantrekt; het is precies
de ‘botsing’ die lezen tot zo'n aantrekkelijk, creatief proces maakt.34. Maar het gaat
mij hier vooral om de ideologische en politieke kant die aan dit herkenningscriterium
zit. De vooronderstelling ervan is dat alle vrouwen hetzelfde zijn. De ‘herkenning’
is de literaire versie van de kritiekloze uitbreiding van de eigen feministische context
tot de gezichtsloze, rasloze, klasseloze categorie van ‘alle
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vrouwen’.35. Nog afgezien van de vraag of literaire teksten wel ‘weerspiegelend’ zijn,
is de ene ‘female experience’ de andere niet. Afhankelijk van de lezeres vormen
lesbische teksten, heteroteksten, zwarte of witte teksten, zeer seksuele teksten,
expliciet-politieke teksten, alle teksten een invitatie tot de creatieve botsing. Wanneer
die botsing in herkenning wordt gesmoord is het lezen gedepolitiseerd.
Wat we nodig hebben is een benadering van het lees- en interpretatieproces, die in
kaart kan brengen wat er gebeurt als literatuur tegen de borst stuit, of ervaringen ter
sprake brengt die de lezer/es niet deelt, of literaire strategieën hanteert die hij/zij niet
kent, of een ‘vreemdheid’ presenteert die hem/haar losrukt uit de sociale constructie
van de realiteit. We moeten ook dringend nadenken over de manier waarop literaire
waardeoordelen tot stand komen. Vaak wordt in de kritiek het waardeoordeel al
gegeven, lang vóórdat er iets heeft kunnen plaatsvinden tussen tekst en lezer.
Waardeoordelen functioneren veelvuldig als escape uit het lezen. Het oordeel wordt
een excuus om de confrontatie die mijn inziens bij elke interpretatie hoort, niet te
hoeven aangaan. Herhalen van die oordelen wordt een manier om ongewenste teksten
systematisch te weren uit de Canon, dat wil zeggen uit de reeks van literaire werken
die door de dominante groep cultuurbezitters wordt aanvaard als Groot of Belangrijk.
Op die manier kan de mythe van de Ene Echte Literatuur overeind blijven. Critici
zijn niet gewend hun eigen activiteiten te zien als politiek, maar dit is de literaire
versie van ‘vreemdelingen het land uit’.
Kritiek als uitsluitingsmechanisme komt ook onder witte feministische criticae
voor. Barbara Smith citeert als voorbeeld Sara Blackburn, die in The New York Times
Book Review over Toni Morrisons Sula schreef: ‘Tony Morrison is veel te begaafd
om zich te beperken tot het op schitterende wijze vastleggen van het zwarte deel van
het Amerikaanse leven-in-de-provincie. Als zij het grote en serieuze publiek wil
behouden dat zij verdient, zal zij een riskanter moderne realiteit moeten aansnijden
dan zij doet in deze mooie, maar niettemin afstandelijke roman. En als zij dat doet
dan kan zij, dunkt mij, gemakkelijk uitgroeien boven die eerste en onbedoeld
beperkende classificering als “zwarte schrijfster” en haar plaats innemen onder de
meest serieuze, belangrijke en getalenteerde moderne Amerikaanse romanschrijvers.’36.
Het commentaar van Smith: ‘Terwijl Blackburn Morrisons bijzondere talent
onderkent, beweert zij schaamteloos dat Morrison “teveel talent” heeft om zich bezig
te houden met alleen maar die zwarte vrouwen. Om aanvaard te worden als “serieus”,
“belangrijk”, “getalenteerd en “Amerikaans” moet zij haar energie kennelijk richten
op het vastleggen van het leven van witte mannen.’ Wat mij verder in dit citaat treft
is het verwijt, geïmpliceerd in ‘riskanter’ (je maakt het jezelf gemakkelijk) en het
dreigement: omdat je goed bent mag je
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meedoen, maar dan moet je wel over iets anders schrijven, anders verlies je het
serieuze publiek!
Mijn voorstel tot ‘politiek lezen’ betekent dat het literaire waardeoordeel een andere
plaats krijgt. Het komt later, na de botsing. Het oneigenlijk gebruik van het
waardeoordeel moet worden afgeschaft. Misschien moeten critici het soms opschorten,
en bijvoorbeeld erkennen dat zij niet of nog niet in staat zijn tot een oordeel, omdat
ze nog niet voldoende contact hebben met de psychosociale context van het te
beoordelen werk. Het toegeven van het eigen onvermogen om een werk te beoordelen
zou de literaire kritiek zoveel minder rigide maken. Nu fungeert het oordeel in de
kritiek vaak als een fetisj, die de potentie van de criticus moet bewijzen. Feministische
critici slaan in het algemeen al een andere toon aan dan niet-feministische: met name
het soort literatuurkritiek dat in Lover wordt bedreven betekent een waarlijke
vernieuwing van de kritische taal en toon. Lover-criticae zijn er in het algemeen op
uit om de tekst te veroveren, om persoonlijike leeswijzen te presenteren, niet om het
gevecht met de tekst lam te leggen onder een oordeel. Desalniettemin wordt er in
feministische kritiek ook geoordeeld, en is het de moeite waard te onderzoeken op
welk punt het oordeel wordt ingezet. Ook de feministische kritiek heeft haar
stokpaardjes, haar blinde vlekken, haar selectiemechanismen en haar methoden van
uitsluiting.
Voor beter begrip van zwarte teksten en voor een politiserende reflectie op onze
eigen feministische benaderingswijzen kunnen we in de leer gaan bij de zwarte
literatuurtheorie, en daarbinnen vooral bij zwarte feministische criticae. Baanbrekend
was, in 1977, het essay van Barbara Smith ‘Toward a Black Feminist Criticism’. Dat
essay is het begin geweest van een zwarte feministische literatuurkritiek, die hand
in hand ging met de creatieve uitbarsting van zwarte schrijfsters en dichteressen in
de Verenigde Staten. Iedereen kent inmiddels Toni Morrison, Alice Walker, Paule
Marshall, Ntozake Shange, June Jordan, Nikki Giovanni, Pat Parker en Audre Lorde.
Barbara Smith vindt het belang van literaire kritiek in het algemeen dat die een ‘body
of literature’ zichtbaar maakt. Wij kunnen nu spreken over de stijlen en thema's van
zwarte vrouwenliteratuur, niet alleen vanwege de stortvloed aan teksten maar ook
omdat de kritiek die teksten voor ons herkenbaar heeft gemaakt.
Smith formuleert de volgende principes die een zwarte critica zou kunnen
gebruiken. ‘Zij zou zich primair moeten verbinden aan onderzoek naar hoe seksuele
en raciale politiek enerzijds, en zwarte en vrouwelijke identiteit anderzijds
onlosmakelijk verbonden elementen zijn in het schrijven van zwarte vrouwen. Verder
zou zij ook moeten werken vanuit de vooronderselling dat zwarte schrijfsters een
identificeerbare traditie vormen.’ Een zwarte critica moet zeer belezen zijn in de
zwarte vrouwenliteratuur, waardoor zij kan
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constateren dat zwarte schrijfsters ‘thematisch, stilistisch, esthetisch en conceptueel’
grote overeenkomsten met elkaar vertonen, ‘als direct resultaat van de specifieke
politieke, sociale en economische ervaring die zij gedwongen met elkaar hebben
gedeeld. Het is niet toevallig dat bijvoorbeeld Zora Neale Hurston, Margaret Walker,
Toni Morrison en Alice Walker traditionele Zwarte vrouwenactiviteiten in hun
verhalen weven als het zoeken en gebruiken van wortels en kruiden, het hanteren
van voortekens en voorspellingen, het helpen bij bevallingen. Evenmin bijkomstig
is hun gebruik van specifieke Zwarte vrouwentaal in hun werk. Het gebruik van de
taal en de culturele ervaring van zwarte vrouwen resulteert in een wonderlijk rijke
vereniging van vorm en inhoud, en plaatst hun werk ver buiten de beperkingen van
witte/mannelijke literaire structuren.’
Uit het idee van een zwarte vrouwelijke literaire traditie volgt dat de critica kijkt
naar precedenten en interpretaties in het werk van andere zwarte vrouwen. Die
procedure versterkt deze traditie tegelijkertijd. Door dat te doen denkt en schrijft zij
vanuit haar eigen identiteit en probeert zij niet de ideeën en methodologie van het
witte/mannelijke literaire denken aan de zwarte vrouwenkunst op te leggen. Tenslotte
moet de zwarte feministische critica zich bewust zijn van de politieke implicaties
van haar werk en moet zij de relaties leggen tussen dat werk en de politieke situatie
van alle zwarte vrouwen. Zwarte feministische kritiek is een onderdeel van een zwarte
feministische beweging en het draagt tegelijk bij aan de ideeën die vrouwen in die
beweging kunnen gebruiken.37.
Barbara Smith ziet zwarte vrouwenliteratuur dus als met duizend draden verbonden
aan de context van zwarte vrouwenlevens en zwarte vrouwengeschiedenis. Zij probeert
een leeswijze te ontwikkelen die recht doet aan die specifieke context. In de
bovenstaande analyse van het gedicht van Roemer heb ik getracht volgens die
principes te werk te gaan. Natuurlijk moet er nog veel meer gebeuren. Roemers
thema's en literaire strategieën moeten vergeleken worden met die van andere
Antilliaanse en Surinaams-Nederlandse dichteressen. Het analysemodel dat Myriam
Diaz ontwikkelde38. voor haar vergelijkend onderzoek naar zwarte Afro-Amerikaanse
dichteressen kan zeer produktief zijn voor de studie van Surinaamse en Antilliaanse
poëzie. In haar prachtige artikel ‘Sta op en roep haar naam’ in het vorige nummer
van Lust en Gratie, gebruikte Gloria Wekker de methode van Diaz al voor Astrid
Roemer. Kortom: werk aan de winkel.
Smith richt zich in eerste instantie op zwarte feministische criticae, maar ook witte
criticae kunnen haar aanbevelingen volgen. Smith's doel is het scheppen van een
‘black feminist critical perspective’: het gaat om een ideologiekritische positie, die
naar mijn mening niet noodzakelijkerwijs gebon-
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den is aan de kleur van de critica. Op dezelfde manier is het feministisch perspectief
een ideologiekritische positie, die niet per se gebonden is aan de sekse van de critica.
Mannen (in de feministische kritiek) en witten (in de zwarte kritiek) moeten bereid
zijn het werk te doen dat dit werkterrein vereist. Zij moeten zich in eerste instantie
laten onderwijzen door de ‘authority of experience’ van de critici van de ‘peer group’,
en ze moeten zich voortdurend bewust zijn van hun eigen witte c.q. mannelijke
sociale positie en belangen. Ze moeten toegewijd zijn aan een herformulering van
de eigen belangen. Zoals mannen ertoe kunnen komen het korte-termijnbelang van
handhaving van de mannelijke privileges op te geven voor het lange-termijnbelang
van feminisering van de cultuur, zo kunnen ook witten inzien dat wij uiteindelijk
een dieper belang hebben bij het opgeven van de witte privileges.
De literatuurwetenschapper Jonathan Culler wijdde in zijn boek On Deconstruction
een uitstekend hoofdstuk aan feministische literatuurkritiek onder de titel ‘Reading
as a Woman’.39. Ook hij wijst erop dat het feministisch perspectief in laatste intantie
een ideologiekritische positie is, die door iedereen kan worden ingenomen, maar
gaat vervolgens de consequenties van zijn eigen idee uit de weg door het niet uit te
werken voor mannen. Maar wat zou het niet kunnen betekenen als feministische
mannen ook het genderspecifieke van hun leeshoudingen en betekenisgevingen
zouden bestuderen! Wanneer krijgen we eens een artikel te lezen van een heer, onder
de titel ‘reading as a man’? Impliciet verwijst Culler het ‘reading as a woman’ toch
weer geheel naar vrouwen terug. Het lijkt mij zeer revolutionair als mannen wel het
initiatief op dit terrein aan vrouwen laten en haar ‘authority of experience’ erkennen,
maar de nieuwe inzichten óók trachten te verbinden met wat zij als mannen kunnen
weten van de vernietigende westers-patriarchale socialisatiepraktijken.
Voor mij, als witte literatuurwetenschapster, openen de zwarte kritische
perspectieven de mogelijkheid om een visie te ontwikkelen op lezen, op literaire
kritiek en op literatuurgeschiedenis, die democratischer zou kunnen zijn, opener,
veelzijdiger en interessanter. Zwarte perspectieven repolitiseren: op straat, bij de
bakker en in de literatuurwetenschap.
Amsterdam, 6 oktober 1986
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Zeven maal Vonk
Ankie Peypers
Gedichtencyclus
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aan igna

I
alle uren die ik
met juffrouw vonk doorbreng
zijn niet beschikbaar
voor anderen
begrijp je dat?
je kan vragen waarom
ik niet thuis ben het antwoord
is niet beschikbaar
want vonk is er
miss j.w. vonk
als je het weten wilt
ze heet ter huiskamp-vonk
zo staat ze ook dit
jaar nog in het
telefoonboek
maar sinds ze barrevoets is weggelopen
zonder schoenen aan en zonder kousjes
noemt ze zich jw of jeetje
ik warm haar voeten streel ze baad ze
omdat het daar bij haar is in gaan zitten
omdat het aldoor pijn doet in haar voeten
alle uren
die ik met juffrouw vonk doorbreng
zijn uren met een inboorlinge uit overijssel uren
in een bootje dat over rivieren balanceert en
zich in kalme ochtenden gedraagt als in wild water
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ze weet nog steeds niet zeker of ze mij
of blotevoetendokteressen
of watervrouwen of chiropraktes wil of wie?
om eindelijk uiteindelijk weer in het zand
te kunnen staan waarop haar schaduw valt
een lange schaduw als het avond wordt de mooiste
die uren
ben ik er voor anderen niet
behalve om te zeggen te verzwijgen
hoe ze vragend
haar linkervoet weer
voor de rechtervoet zet
zich weer voorttilt
p.s.
haar linkervoet is
met een klein verschil
dat we gemeten hebben
groter
dat weet ze nu pas
sinds we het gemeten hebben
op het telefoonboek
toen het stil was
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II
als ik geboren ben
met de bedoeling
om op te groeien
om haar voet te zien
hoe die zich neerzet
argeloos
of wantrouwend
of hard als muziek
of als mist stil
als ik bedoeld ben
om de voet te zien
die ik bemin
als ik in mijn begeerte
wit als de himalaja of
van koper en blik
als een straatorgel ben
dan wilde ik
dat mijn moeder
zo oud als ik
hier naast me zit
en dat ik haar vertel
over de gekte
van die voet
dat ik haar vraag
of ze dat kende
zo oud als ik
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of eerder of nadien
en haar vragen of het kan
dat ik daarom
geboren ben

III
op die rij met witte vaasjes lijk je
met plantjes die hun bladeren een beetje krullen
zo loop je
je springt de gracht niet in al sta je zo
lang op de brug bij de munt met om je en om
je zoveel stilte die ik niet horen kan
soms versteen je wit en treurig in mijn ogen
mensen mengen zich niet met je het verkeer niet
en niet in de valkuil van vier uur de
stompe toren met het zilver van haar carillon

IV
omdat ik windstreken ken en geleerd heb
en vrouwen beter dan hem
kon ik de wind benoemen
en de vrouw die ik tegenkwam
vraagt ze me wat ik vind en waarom
dan zoek ik naar luchtdrukverschillen
en wakkert de zuidwester weer aan
die haar hier bracht
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mijn antwoord gaat in het geraas verloren
haar naam klinkt zacht ze schrijft iets op
ze schrijft een woord dat waait en lacht

V
ze zegt: de letters lokken nietwaar?
ze zijn bijvoorbeeld het enige
zover ik weet dat met je verandert dat van
de echo die je achterlaat de klank benoemt
die later tegen je aan stoot
tegen je huid muur aan je binnenkant
letters lokken toch naar hoe het was?
zeggen als een oude dichteres
ay en minne en iegelyck
uitheems en onverstaanbaar
en drijven je?

VI
kijk maar
al heeft ze lang
de scherven van
woorden opgeraapt
de randen
de botheid
de scherpte betast
in het verdachte
ketsende licht
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al heeft ze
in het donker
rondgekropen
getast
verzameld
wat gebleven was
kapotte stukken
aan elkaar gelegd
vergruizeld
gekoesterd
een naakt leven lang
tussen scherven gezocht
voel maar
haar handpalm is zacht

VII
het was moeilijk om uit bed te komen
sinds mensenheugenis waren we het matras
waren we het donsbed en de paardedeken
en de zoete taaie lijm van liefde
de wekkerradio
gaf langer mozart dan de nieuwsberichten
en het landschap dat je was was
dichterbij dan afrika of chili
de gordijnen lieten licht door maar
getemperd en onze monden waren
niet getraind om leugens te weerspreken
onze liefde onze hoop op veiligheid
had haar handen vol ze reikten
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sinds mensenheugenis niet verder
dan het bed die handen en we likten
van onze vingertoppen weg wat we
gehoord hadden we lazen aten
uit eikaars handen in een ploegendienst
met helmen lampen cao's
van liefde om te overleven
en als we opstonden
hingen er kranten voor de spiegels
met berichten die je weg moest scheuren
om jezelf te zien
zullen we opstaan? vraag je
en ik draai me naar je om
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De val
Birgit Verstappen
Kort verhaal
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Zeven maal zeven jaar waren ze getrouwd geweest. Vaak had het eindeloos lang
geleken, soms een verdwaalde seconde. Albert, tot voor kort burgemeester van
Diemen, en zij, delend in zijn aanzien.
Albert was niet meer. Sinds enkele dagen was zijn scherpe stem haar bespaard
gebleven, maar langzaam begon het haar te dagen. Na de aanvankelijke opluchting
drong het Weten tot haar door. De condoleancekaarten brachten die kennis zonder
pardon over. Medeleven met een boodschap, op onpersoonlijke kaartjes in drukletters;
er kwam geen einde aan de stroom. Ze wist wat het betekende. Voor haar was het
nu voorbij, vrouw van een invloedrijk man voorgoed voltooid verleden tijd. De twee
dochters waren blind voor het lot dat haar wachtte, ze hadden het te druk met het
voorbereiden van hun eigen onvermijdelijke val.
Ik moet ze alsnog waarschuwen, vertellen van hetgeen hen wacht. Onrustig schoof
ze heen en weer over de glad geboende kerkbank, haar vingers volgden een ingekerfd
hart met S-pijl-B in het hout vóór haar. Ze zijn beiden jong genoeg om voor zichzelf
te beginnen, hun leven in eigen hand nemen. Maar de woorden in haar vonden geen
klank en dwarrelden als verdorde bladeren voor haar voeten. Eén blik op hen was
voldoende. Ze had hen zo opgevoed te zijn zoals zij was geweest en nu niet langer
meer was. De tijd gaat door, het draaiboek ligt klaar, dacht ze bitter, hier en daar nog
een kleine ingreep mogelijk, maar niets fundamenteels, daarvoor was het te laat, een
oude boom kon je niet verplanten. De jaren in het verschiet zouden eenzaam zijn en
lang. Nog langer dan haar huwelijksjaren, zeven maal zeven.
Met haar ogen strak op de kist voor het altaar gericht begon ze zachtjes te praten.
Het was net alsof ze bad, alleen zijzelf en misschien God wisten wel beter. ‘Ik dacht
dat tijd iets statisch was’, prevelde ze onverstaanbaar, ‘gebeurd, voor altijd
onveranderlijk vastgelegd als een foto. Nu pas besef ik hoe wreed ik mij hierin heb
vergist. Jij hebt een gemene streek met mij uitgehaald Albert, waarom moest jij eerder
dood dan ik? De tijd dat ik gelukkig dacht te zijn heb je mij ruw ontnomen. Het is
voorbij met al die leugens die ik mijzelf als waarheid voorhield, weg mijn zekerheden
waarin ik me koesterde, glashelder zie ik nu wat ik ben en beteken: een oude vrouw
die het leven aan zich voorbij heeft

Lust en Gratie. Jaargang 4

90
laten trekken. Ik heb mijn leven letterlijk opgehangen aan dat van jou. De strop trekt
strak. Het enige dat mij gebleven is zijn vervreemde dochters, vervreemde dochters
van veranderde moeder.’
De gedachte aan haar kinderen maakte haar woedend. Haat welde op, ze schrok
ervan. Haatte ze haar eigen vlees en bloed? Ze durfde het antwoord niet uit te spreken.
Verwarde gedachten volgden elkaar in snel tempo op en raakten verstrikt in haar
hoofd. Het zweet brak haar uit. Ik zweet toch nooit? wilde ze vragen, maar er was
niemand om iets aan te vragen, ook zijzelf was verdwenen in een zwart gat ergens
voorbij vraag en antwoord. Tranen vermengden zich met zweet, ze liepen over haar
oude, uitgehangen wangen en drupten langzaam op haar zwarte jurk. Ontroerd keek
haar jongste dochter haar aan. ‘Moeder hield veel van hem’, fluisterde ze vervolgens
voldaan in de glimmende oren van haar man. Alles was precies zoals het hoorde te
zijn.
De rituelen in de koude kerk kwamen tot een eind. Een priester met een kleurloos
gelaat daalde de trappen van het altaar af. Even, heel even maar, bleef zijn blik rusten
op de oude vrouw in de eerste bank. Met keurig afgemeten stappen liep hij langs de
rijen banken richting deur. Nog niet zo lang geleden hadden daar de mannen links
en de vrouwen rechts gezeten. Lange preken, bevroren voeten.
De kist was al halverwege het gangpad, maar in moeder was geen beweging te
krijgen. Ze staarde nog steeds met natte ogen naar de lege plek waar de kist had
gestaan. Zonde is verspeelde talenten, hamerde het in haar hoofd, en ik heb gezondigd,
tegen mijzelf en tegen mijn dochters en misschien wel tegen alle vrouwen.
Ze was zo diep in gedachten verzonken dat haar mond openviel en vocht tussen
haar tanden door naar buiten sijpelde. Bedachtzaam zoog ze het weer terug, een
sissend geluid dat de doorslag gaf. Haar jongste trok haar niet al te zachtmoedig
overeind. Tussen haar beide dochters ingeklemd, schuifelde ze even later de kerk
door, de kist achterna. Deze gedachte scheen haar bijzonder komisch en ze herhaalde
hem enkele malen. Ze wilde lachen maar omwille van de twee vrouwen naast haar
hield ze zich in, in plaats daarvan keek ze naar de stenen vloer en probeerde ze niet
op de lijntjes te trappen.
Het kerkhof lag niet ver van de kerk. Een hoek om en ze waren er al. Abrupt
hielden haar dochters halt en ze tuimelde half voorover. Hard werd ze weer omhoog
getrokken. Ze voelde hoe er boven haar hoofd blikken gewisseld werden die zeker
niet pasten bij een droeve dag als deze.
Overal om haar heen klikten paraplu's open en ze mocht even alleen staan. Met
een ruk wierp ze haar hoofd in haar nek en ze genoot met volle teugen van de zachte
regen die haar grijze haren donker maakten, een gratis verjongingskuur.
De priester sprak gehaast enkele woorden. Te snel waren daar de twee
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handen weer, ze sloten zich om haar armen en wilden haar omdraaien. Ze verzette
zich krachtig en schreeuwde luid: ‘De kist, we moeten de kist nog in de grond zien
zakken, het afscheid moet nog plaatsvinden.’ Nu namen de beide schoonzoons
resoluut haar armen over. Haar jongste siste haar toe dat het altijd zo ging. ‘Dat weet
je best!’ ‘Doe toch normaal’, zei de oudste kwaad, waarna ze zich met een
verontschuldigend lachje tot de rij wachtende mensen wendde. ‘Moeder is wat van
streek’, sprak ze, een tikkeltje te koel. Zwijgend vertrok de stoet naar de auto's voor
de kerk. Moeder stribbelde nog slechts zwakjes tegen. Zelfs de regen werd haar nu
ontzegd, een grote paraplu zweefde boven haar hoofd.
Kaarsrecht zat ze in haar stoel, centraal, alle overzicht was voor haar. Ze maakte er
volop gebruik van. Langzaam dwaalden haar ogen over de etende gasten, haar dochters
wisselden weer blikken maar aten toch door, als ze maar rustig bleef zitten.
Niemand rouwde, iedereen at. Haar blik bleef rusten op een oud tandeloos echtpaar,
al zolang bij elkaar dat ze een niet meer te onderscheiden geheel waren gaan vormen.
Ze spraken geen van beiden. Hun mond was volledig gevuld met eten, het vocht zich
een weg naar binnen langs hard gehemelte naar donkere diepten.
Niets of niemand ontkwam aan haar priemende blik; ze nam alles in zich op, zoog
indrukken gretig naar binnen, een laatste blik op haar voorbije leven. Ze wist hoe
het zou gaan, ze had dit zelf ook bij andere vrouwen kunnen gadeslaan. Ze zou
langzaam vergeten worden, maar dat was nog het ergste niet, eenzaamheid viel te
dragen, dat wist ze uit ervaring, leedvermaak echter, nu al tastbaar aanwezig, was
onuitstaanbaar.
Een vrouw met zwart geverfd haar lachte onbeschaamd luid. Het stak haar, maar
niemand scheen zich er aan te storen of het misplaatst te vinden. Daar begon het al,
dat zou tot voor kort anders geweest zijn. Ze schraapte haar keel nadrukkelijk.
Niemand reageerde, het maakte haar woedend. Fel keek ze rond, ze voelde de woede
omslaan in razernij, die onbezonnen door haar lichaam joeg. Hard stak ze haar vork
in haar hand, bloed stroomde triomfantelijk op het witte tafellaken. Gefascineerd
keek ze ernaar en lachte luid. Ze zag in hoe een grap zich meester van haar had
gemaakt. Overmeesterd door een grap! ‘Ha, ha’, gierend boog ze zich over haar
koude soep. ‘Soep met vork’, schreeuwde ze vervolgens wild. Haar lachen verstomde
even plotseling als het opgekomen was. Zwijgend keek ze rond. Haar stilte vermengde
zich met de stilte van de geschokte anderen en groeide als een donker dreigend beest,
het klom tegen haar op en drong zich een weg naar binnen. ‘Een komplot’, sidderde
haar stem onheilspellend. ‘De kist achterna jullie’, riep ze met rauwe stem steeds
harder en onbeheerster. ‘De kist achterna, vuilakken. Daar horen
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jullie thuis!’ Ze greep naar de bebloede vork en zwaaide wild om zich heen. ‘Naar
de kist jij en jij en...’ Ze klom via haar stoel op de tafel, maar de stoel schoof onder
haar vandaan en ze maakte een enorme smak. Voordat ze overeind kon krabbelen
werd ze hardhandig de lucht in gehesen. Toen ze de ijzeren greep om haar armen
voelde brak er iets in haar. Willoos liet ze zich het vertrek uitdragen door de twee
sterke schoonzoons. De twee dochters liepen er hoogrood en snikkend achteraan, de
gasten verbaasd en geschokt achterlatend.
Een jongen giechelde zenuwachtig, de spanning brak, als op een sein begon
iedereen druk door elkaar te praten. Het oudere echtpaar liet een boer en de vrouw
met de zwarte haren gilde overal hoog bovenuit.
In een groot huis, even buiten de stad, zat een oude weduwe opgesloten. Voor de
derde maal in haar leven, na ouders en echtgenoot nu door haar twee kinderen. Maar
het deerde haar niet, ze voelde zich best en zong luid een lied.
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Beeldende kunst in Nijmegen
Vanaf september 1986 tot september 1987 worden in twee galeries in Nijmegen
exposities gehouden van (voornamelijk) vrouwelijke kunstenaars. Zie voor een
inleiding op dit initiatief Lust en Gratie nr. 12 (winter) 1986, pp. 77-79.

Tentoonstellingen
De Hollandsche Spoorweg
* 26 februari t/m 8 maart: Hanni Stolker, wandobjecten.
* 12 maart t/m 22 maart. Karin Elfrink, schilderijen. Opening 11 maart, 20 uur.
* 26 maart t/m 5 april: Lies Vliegers, schilderijen en aquarellen. Opening 25
maart, 20 uur.
* 9 april t/m 19 april: Romualda Bogaerts. Opening 8 april, 20 uur.
* 23 april t/m 3 mei Philo Welters, schilderijen Opening 22 april, 20 uur.
* 7 mei t/m 17 mei. K Carpay, tekeningen en schilderijen. Opening 6 mei, 20 uur.
* 21 mei t/m 31 mei: nog niet bekend. Opening 20 mei, 20 uur.
* 4 juni t/m 14 juni: Elli Slegten, schilderijen. Opening 3 juni, 20 uur.

Basta En Route
*
*
*
*

5 t/m 29 maart: Berenice Witsen Elias. Opening 6 februari, 17 uur.
2 t/m 26 april: René Brouns. Opening 3 april, 17 uur.
30 april t/m 24 mei. Loes van den Putte. Opening 1 mei, 17 uur.
28 mei t/m 21 juni. Thea Veel. Opening 29 mei, 17 uur.

Lezingen:
* 5 maart: Daan van Speybroek (filosoof), ‘Sprekende ervaring’.
* 9 april: MIDIM-groep, sonologie Utrecht - Jos Jansen (componist, sonoloog),
‘Over het creeren van muzikale taal via o a. de computer’.
Voor evenementen die nog niet in de agenda zijn opgenomen, bellen met de
contactpersoon.

Adressen
De Hollandsche Spoorweg: Kannenmarkt 6, Nijmegen. Geopend do t/m zo van 13-17
uur. Contactpersoon: Dorian Hiethaar, telefoon: 080-226519.
Basta En Route: Pijkestraat 4, Nijmegen. Geopend do t/m zo van 13-17 uur.
Contactpersoon: Gerda van der Krans, telefoon: 080-559915/232219.
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Medewerksters
Judy Grahn (1940). Geboren in Chicago en opgegroeid in New Mexico. Ze woont
nu in Oakland, Californië. De indrukken van haar werk als, onder andere, serveerster,
vleesinpakster, dienstmeisje en secretaresse en haar ervaringen in het ‘gewone leven’
verwerkt ze in haar poëzie. Haar vijf verhalende gedichten ‘Edward the Dyke and
Other Poems’, ‘The Common Woman’, ‘She Who’, ‘A Woman is Talking to Death’
en ‘Confrontations with the Devil in the Form of Love’, zijn gebundeld in The Work
of a Common Woman, St. Martin's Press (New York) 1978 (ook verschenen bij de
Diana Press, 1977), De inleiding van Adrienne Rich bij deze bundel is afgedrukt in
Bloed, Brood en Poëzie, essays van Adrienne Rich, Sara (Amsterdam) 1985.
An Hauser (1918). Rekenwonder met ijzersterk geheugen voor namen en
telefoonnummers, dat ook van pas komt tijdens het bridgen. Telepathisch vermogen
tot het innen van (abonnements)gelden. May-moeder.
Maaike Meijer (1949). Werkt bij Algemene Literatuurwetenschap en Vrouwenstudies
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Bezig aan een proefschrift over Nederlandse
dichteressen vanaf 1935: een voorstudie, ‘M. Vasalis en het interpretatiekader van
de mystiek’, verscheen in Forum der Letteren, december 1986. Maakte eind 1986
samen met Annettje Dia Huizinga de bloemlezing uit Nederlandse vrouwengedichten,
Dit maakt ons ademloos bij haar geluid, Sijthoff (Amsterdam). Begin 1987 samen
met Jetty Schaap de bundel Historiography of women's cultural traditions, Foris
(Utrecht), papers van het gelijknamige onderdeel van het symposion ‘Language,
Culture and Female Future’, gehouden te Utrecht in 1986.
Ankie Peypers (29-9-1928, Amsterdam). Poëzie: ‘Zeventien’ (1946), ‘Oktober’
(1951), ‘Taal en teken’ (1956), ‘Woorden als jij’ (1963), ‘Binnenland’ (1967), ‘Tussen
tekst en uitleg’ (1968), ‘Drempel van ontheemden’ (1971), ‘Over Derwisj en het
nabije westen’ (1974), ‘Verzamelde gedichten’ (1976). Romans: Geen denken aan
(1961; bekroond met de Anne Frankprijs 1962), Tussentijds (1967), De vallei van
Obermann (1969). In 1982 verscheen de
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dichtbundel ‘Voor en tegen mensen’, in 1983 ‘Met welke maten’.
Sonja Pos (1936, Amsterdam). Doctoraal Romaanse taal en letterkunde, Universiteit
van Amsterdam (cum laude). Gescheiden, moeder van twee zonen. Publiceerde in
studentenpers, daarna in Vrij Nederland, Het Parool enzovoort, artikelen en interviews
betreffende Franse letterkunde. Dichtbundel in 1963, ‘Het efficiënte vergeten’,
Arbeiderspers (Amsterdam). Was acht jaar docente Frans. Raakte in 1974 door
verergering van de spieraandoening waaraan zij sinds haar zestiende lijdt volledig
verlamd. Herstelde moeizaam, traag en gedeeltelijk. Hervatte het schrijven en
publiceerde sindsdien artikelen, interviews, gedichten, vertalingen en haar
debuutroman Een paar woorden per dag, Contact (Utrecht), 1985. Schrijft nu verder
aan haar tweede roman en bereidt de publikatie voor van haar tweede dichtbundel.
Ida Rouwenhorst (1954). Stadsacademie Maastricht 1975; Nederlandse taal en
letterkunde 1976-1978; Gerrit Rietveld Academie 1978-1983. Is nu werkzaam als
zelfstandig grafisch ontwerpster.

Godelieve Smelt (31-3-1951, 's-Gravenhage). Wonende te Amsterdam (telefoon
020-832510). Opleiding: Gerrit Rietveld Academie. Beroep: schilderes en grafica.
Birgit Verstappen (1961). Studeert theologie aan de KUB in Tilburg. Het in dit
nummer van Lust & Gratie afgedrukte verhaal De val is haar eerste publikatie.
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[Nummer 14]
Redactioneel
Voor u ligt het zomernummer van Lust en Gratie met verhalen, poëzie en beeldende
kunst.
Op 21 maart j.l. werd in Utrecht de nacht van de Poëzie gehouden. Het is treurig
dat in het jaar waarin er geen dichteressenfestival zal zijn, de organisatie het niet
nodig achtte meer dan vier vrouwen uit te nodigen. Dat dit haast geen toeval kan zijn
bleek tijdens de VPRO Nacht van de Voordrachtskunst op 22 april in Amsterdam:
slechts 2 van de 21 optredenden waren vrouwen. Maar kwaliteit laat zich niet
verloochenen. Dat bewijst een vrouw als Chawwa Wijnberg, van wie u tien, tot nu
toe ongepubliceerde gedichten kunt lezen. Vitale poëzie van een van de vijftien
‘Nieuwe Wilden’, een groep dichteressen onder leiding van Elly de Waard. In mei
verscheen van deze groep een bundel getiteld De Nieuwe Wilden in de poëzie.
In het decembernummer (nr. 12) van Lust en Gratie besprak Gloria Wekker een
aantal zwarte dichteressen, waaronder Cheryl Clarke. Omdat toen wegens plaatsgebrek
haar prozagedicht De johnny cake niet kon worden afgedrukt, maken we dit keer dat
verzuim goed. De verrassende wending die de gebeurtenissen in Clarke's gedicht
nemen, wordt zeker geëvenaard in het verhaal Olijfje van Helga Ruebsamen, waarin
de schrijfster genadeloos de hoogtepunten en het verval van een bijzondere relatie
registreert. Dit verhaal is afkomstig uit de in 1971 verschenen bundel De ondergang
van Makarov, die helaas alleen nog te verkrijgen is in de tweedehands boekwinkel.
Ten onrechte, zoals u zelf zult kunnen vaststellen. Het verheugt ons te kunnen
meedelen dat na een jarenlange stilte, dit najaar een nieuwe verhalenbundel van
Helga Ruebsamen zal verschijnen bij uitgeverij Querido.
Een belangrijk thema in het werk van Leïla Sebbar is het gevoel een bannelinge
te zijn die zich tussen twee talen en twee culturen bevindt: ‘een kruising van vlees
en bloed’. De poëtische getuigenis Als ik de taal van mijn moeder
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spreek is een weerslag van de zoektocht naar haar identiteit, haar eigen naam. Voor
een inleiding tot het werk van deze in Algerije geboren schrijfster met de Franse
nationaliteit verwijzen wij naar het artikel ‘Schrijven uit zelfbehoud’ van Flora van
Houwelingen.
Van de in Nederland wonende Amerikaanse Mary Wings drukken wij een nog
ongepubliceerd verhaal af, Koude kunstjes. Deze schrijfster, van wie vorig jaar bij
uitgeverij Furie een misdaadroman getiteld Zij kwam te laat verscheen, laat zien dat
zij naast de misdaad ook belangstelling heeft voor andere onderwerpen.
De litho's en schilderijen zijn van de jonge kunstenares Birgitta Vereecke; de
gedichten van Eugenie de Munck fungeren als motto bij haar werk. Vergankelijkheid,
de angst daarvoor, het gevecht om te handhaven, de tegenstellingen die overal in te
vinden zijn en het verlangen, zijn onze belangrijkste thema's, zegt Eugenie. Daarbij
gaat Birgitta veelal uit van ‘tot op het bot, het bekken’ om haar gevoelens vorm te
geven, terwijl Eugenie veel natuurbeelden gebruikt die zijn verweven met de
menselijke natuur.
Omdat er in het gedicht ‘Couveuse’ van Sonja Pos uit het vorige nummer enkele
hinderlijke fouten waren geslopen, drukken wij hierbij het gedicht opnieuw af. En
tot slot vestigen wij uw aandacht op de Beeldende kunst in Nijmegen, waarvan deze
zomer nog enkele tentoonstellingen te bezichtigen zijn.
Wij wensen u veel leesplezier!
De redactie
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Cheryl Clarke
De johnny cake
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(voor Charley)
De dood maakt mensen vrij voor nieuwe ervaringen.
Op de begrafenis van de moeder van mijn vriend zou ik dat ontdekken.
Omdat in mijn familie toen nog niemand om wie ik gaf was doodgegaan
wist ik niets van verdriet.
Het was de tijd van het jaar dat het stormde.
De moeder was plotseling gestorven.
Mijn vriend en ik reden op weg 95 richting zuiden, als dieven.
Meedogenloos als jagers.
Door een stortvloed van regens.
Onder bladergewelven door.
Nu en dan een dwergpalm.
De auto en onwennigheid tussen ons.
Kilometers lang bochten en afslagen naar zijn ouderlijk huis
waar het lichaam zou liggen.
We kwamen aan bij het houten huis.
De avond tropisch.
De muggen hardnekkig.
Met haar geur die ons omhulde als de oceaan
verwelkomde ons een vrouw, de tante,
met haar lichaam.
Haar ogen nootbruin als die van hem
in hun cacao-kleurige huid.
Hij huilde die hele nacht tegen haar borst.
Zij wiegde hem in ritmisch verdriet.
Ik keek naar ze vanaf mijn veldbed op de grond.
Hun geluiden hielden me waakzaam.
Ik stond bewust vroeg op.
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Ze liep al rond door de kamers.
Ogen topazen signalen.
Tepels zich aftekenend tegen de doorschijnende ochtendjas met bloemen.
De dekens vielen van me af.
Haar volgend zag ik uit mijn ooghoek
de zwarte naakte schoonheid van mijn vriend die sliep
en het lichaam van de moeder
in haar kanten lijkwade.
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In de keuken
stopte de tante me perziken toe
en liet me stadse foto's zien:
zij met vlinderdas en bretels
geleund over de moeder,
met monocles in en gekleed in donkere kostuums
een sigaret rokend.
Achter hen tafels in eindeloze rijen
met vrouwen en nog eens vrouwen.
Indringende mensen.
Zonder plichtplegingen liep de tante weg
en ging mijn vriend weer troosten.
Tegen de middag lag de keuken volgepakt met eten.
De kamers werden gevuld met het gepraat van brutale
vrijgevochten vrouwen die de tante kwamen troosten
en haar prezen omdat het lijk er zo mooi bij lag.
Met mijn vriend bemoeiden ze zich niet zo.
Van hun borden
boden ze me vorken en lepels vol
van het overdadige eten aan dat ze hadden meegebracht.
Ze verslonden mij met hun ogen.
Die dag
stond mijn vriend uren bij het lijk van de moeder.
De tranen stonden in zijn ogen, amber gespikkeld.
Steeds als zijn tranen gingen stromen
drukte de tante zijn lichaam tegen zich aan.
Heimelijk vermaakte ik me met foto's
in dozen onder bedden
met een legpuzzle waaraan de moeder was begonnen
en met het gepraat van de brutale
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vrijgevochten vrouwen.
Vroeg op de avond
bracht de tante me een mierzoete perzikvlaai
en keek toe terwijl ik at en mijn bord aflikte.
Toen likte zij het bord ook af.
De dood maakt mensen vrij voor nieuwe ervaringen.
Dat zou ik ontdekken op de begrafenis van de moeder van mijn vriend.
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Omdat nog niemand om wie ik gaf was doodgegaan
wist ik niets van verdriet.
Tegen de schemering van de volgende dag
had ik negentig kaarsen aangestoken
op aanwijzing van de tante
in de kamer waar het lichaam lag opgebaard.
Een zoete geur draalde om de kist.
In de tuin kwamen de brutale
vrijgevochten vrouwen samen
gekleed in pastel en warme kleuren.
Hun rouw een stralend schouwspel.
Magnifiek.
Een koor van vier liet swingend spirituals horen.
Mijn vriend komt de tuin in
zwaar leunend op de tante
een paarse sluier voor haar gezicht.
Ik baan me achter hen
een weg tussen wilde rozen
azalea's
en purperen geraniums.
Door het verrassend gaas
staart de tante mij aan.
Ze streelt mijn huilende vriend tussen zijn dijen.
Het lichaam in de grond gelegd.
De geraniums geplant.
Het begrafenisritueel voltooid.
Mijn vriend beseft weer waar hij is.
Merkt nu de tante op.
De familie neemt hem weer op.
Hij nodigt de brutale
vrijgevochten vrouwen uit om terug te komen in huis.
Hij vraagt de tante in plaats van maïsbrood
johnny cake te bakken.

Johnny cake: verbastering van Shawnee-cake, een soort brood gemaakt door Shawnee
Indianen.
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Ze lacht en grijpt me speels.
Trekt me de keuken in.
Lange momenten
omhelzen we elkaar.
Tongen in kelen.
In de andere kamer
praten mijn vriend en de brutale
vrijgevochten vrouwen
over auto's
het weer
en de route van mijn terugreis.
In de keuken
schuift de tante haar hand tussen mijn dijen.
Dezelfde hand waarmee ze deeg maakt.
Ik trek voor haar mijn hemd tot boven mijn borsten.
Ik hoor ze in de andere kamer
praten over de moeder
de tante
hoe ze leefden in het houten huis.
Dankbaar laat ik haar hand mijn broekje binnengaan.
En kom die dag voorlopig
voor de eerste keer klaar.
Met dezelfde hand kneedt ze het deeg
luchtig
en vraagt niets terug.
Ik geef haar mijn tong op plekjes die ze is vergeten.
En raak haar daar aan.
Een hete oven.
In de andere kamer
trekken de stemmen zich terug in de verste hoek.
Druipende boter uit het warme, gare brood.
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De dood maakt mensen vrij voor nieuwe ervaringen.
Dat ontdekte ik op de begrafenis van de moeder van mijn vriend.
Omdat toen nog niemand om wie ik gaf was doodgegaan
wist ik niets van verdriet.
Ik vertrok snel daarna en alleen.
Voor de reis terug
laadden de tante en mijn vriend de auto vol
met wilde bloemen
gestolen meloenen
ingezakte cake.
Grimmige luchten.
De bladeren vormen spitsroeden.
Nu en dan een dwergpalm.

(Vertaald door Monica Linschoten, met dank aan Martha Vooren en May van Sligter)
Uit: Living as a Lesbian, Firebrand Books, Ithaca (New York), 1986.
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Leïla Sebbar
Als ik de taal van mijn moeder spreek
Inleiding van Flora van Houwelingen: Schrijven uit zelfbehoud
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Schrijven uit zelfbehoud
Leïla Sebbar heeft de Franse nationaliteit maar is geboren in het koloniale Algerije
van de jaren veertig als dochter van een Franse moeder en een Algerijnse vader. Op
achttienjarige leeftijd vertrok zij naar Frankrijk om letteren te studeren en zij woont
er nog steeds. In het kader van haar journalistieke werk voor het immigrantentijdschrift
Sans Frontière raakte Sebbar betrokken bij de gang van zaken ten aanzien van
immigranten in openbare instanties en immigrantenwijken in Parijs. Zij bestudeerde
dossiers van kinderrechters en voogdijraden en informeerde zich bij betrokkenen
aan beide kanten. Dat inspireerde haar tot het schrijven van romans als: Fatima ou
les Algériennes au square (1981), Shérazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts
(1982), Parle mon fils, parle à ta mère (1984), Le Chinois vert d'Afrique (1984) en
Les carnets de Shérazade (1984). Drie van deze romans zijn intussen ook in het
Nederlands vertaald.1.
Algerije is voor Leïla Sebbar ver weg. Ze heeft het twintig jaar geleden verlaten,
maar juist die jarenlange ballingschap stelde haar in de gelegenheid een grote
fijngevoeligheid te ontwikkelen voor wat zich bij immigranten in Frankrijk afspeelt:
‘Ik leef niet echt in de wereld van de migranten’, vertelt ze, ‘Ik heb ook geen job in
die sector, maar ik ben er emotioneel wel heel erg bij betrokken. Ik ben zelf een
bannelinge die zich tusen twee talen en twee culturen bevindt. In Frankrijk heb ik
het gevoel dat ik iets mis en in Algerije is het net zo. Ik heb altijd weer de indruk dat
ik moet kiezen.’2.
Sebbar zegt van zichzelf dat zij aan een paar bizarre obsessies lijdt: ‘Wat me altijd
boeit zijn zwarten, vrouwen, kinderen en Arabische migranten. Voor mij is er geen
verschil tussen de situatie van bijvoorbeeld zwarten en vrouwen, ze werden allen
gekoloniseerd.’3. Schreef zij in de jaren zeventig nog journalistieke artikelen en essays,
nu keren deze obsessies voortdurend terug als thema's in haar romans. Beelden als
de Arabischtalige moeder die spreekt met haar Franstalige kind en de jonge
immigrante die vlucht, wegloopt van huis... zijn niet weg te
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denken uit haar literaire werk. In Fatima ou les Algériennes au square staat het
vijftienjarige meisje Dalida op het punt de deur achter zich dicht te trekken en ze
laat haar jeugd in de immigrantenwoonwijk nogmaals de revue passeren. In Parle
mon fils, parle à ta mère en Le Chinois vert d'Afrique zijn het zoons die weggelopen
zijn van huis en bij hun moeder langs komen om te genieten van haar ‘galette’ die
zo eigen is aan de Noordafrikaanse keuken.
De avontuurlijke romans Shérazade en Les carnets de Shérazade gaan over een
zeventienjarig Algerijns meisje ‘met groene ogen en bruine krullen’, aldus het
signalement van de politie. Zij is weggelopen uit een buitenwijk van Parijs, zwerft
door de binnenstad, woont in kraakpanden, bezoekt discotheken en... bibliotheken.
Shérazade is namelijk stapelgek op lezen! Zij blijft ongrijpbaar en onvindbaar, net
als haar makkertjes die ook clandestien als ballingen leven en zich ontworteld voelen.
Zij steekt de draak met het gezag, steelt om te overleven, komt in aanraking met het
terrorisme, doorkruist de prostitutie- en drugsscene en dringt door in de rijke modeen reclamewereld. Shérazade is vrijgevochten, liefdevol, gewelddadig, avontuurlijk
en intelligent tegelijk. Zij incarneert de nieuwe normen over liefde, geld, tijd en stad
van de jonge generatie immigranten. Sebbar geeft als commentaar: ‘Ik stel heel veel
hoop in die woelige, rusteloze immigrantenjongeren. Zij dragen de wil tot verandering
in zich en zijn niet zo afschuwelijk gericht op zekerheid en pensioen. Ze staan aan
de kant van het leven en niet volop in de consumptiemaatschappij, want dat is een
maatschappij van doden. Ik houd van die rebelse non-conformisten. Ze zijn turbulent,
ze derangeren. Ze willen weg uit het getto waarin hun ouders leven en een eigen
plaats veroveren in de maatschappij, zonder zich te gedragen volgens de normen. Ik
denk dat zij de enigen zijn die de Franse, de Westeuropese samenleving wakker
kunnen schudden. Ze zijn opstandig, stellen eisen, raken soms verslaafd aan heroïne
of komen in de prostitutie of delinquentie terecht. Maar ze leven! Ze nemen risico's.
Ze willen geen slachtoffer meer zijn, zoals zoveel van hun ouders. Ze rebelleren
tegen hun eigen ouders en de Arabische tradities, maar ook tegen de westerse
normen.’4.
In Les carnets de Shérazade lift Shérazade mee naar Marseille met een Franse
chauffeur van een bestelwagen. Ze luisteren samen naar de radio, praten met elkaar
en kibbelen. Shérazade schrijft in haar dagboek en vertelt Gilles fantastische verhalen
over haar liefdesavonturen, haar angsten en haar dwaasheden. Zo traceert zij op een
wijze die doet denken aan de verhalen van Duizend-en-
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een-Nacht haar persoonlijke geschiedenis in Frankrijk en verzint een nieuw land
waar het Oosten en het Westen elkaar kruisen.
In het thema van weggaan, een tocht afleggen, vindt Sebbar de emotie die zij zoekt.
Iets wat zij zelf als ‘kruising van vlees en bloed’5. altijd al kwijt is. De enige emotie
die voortdurend terugkeert in haar boeken: ‘dat ogenblik van ontmoeting, ook al is
het gewelddadig, tussen de Europeaan/se en de Ander (de immigrant/e) is eigenlijk
het enige wat me wezenlijk boeit. Het enige wat me van verveling afhoudt. (...) Door
die vlucht, die in al mijn romans terugkeert, wil ik aantonen dat immigrantenkinderen
uit dat migrantenmilieu weg moeten. Hoe zwaar ook, dat vluchten kan vruchtbaar
zijn. Vluchten betekent namelijk ook: de Anderen kruisen en als er iets is waar ik in
geloof, dan zijn het culturele kruisingen. In die zin gaat Shérazade confrontaties aan
met anderen èn met wat ze zelf is; die culturele kruisingen zullen de kracht van
Europa worden.’6.
Volgens Sebbar doen vooral meisjes hun best om uit het getto te raken, naar school
te gaan, intellectuele wapens te vergaren. Meestal worden ze hierin bijgestaan door
hun moeder. Sebbars moeders zijn echte romanfiguren. Ze spreken Frans, de enige
taal waarin de schrijfster zichzelf uit kan drukken, want Arabisch beheerst zij niet.
Een taal die Arabische immigrantenmoeders in werkelijkheid vrijwel nooit tegen
hun kinderen zullen gebruiken. Zo praat de Arabische moeder in Parle mon fils,
parle à ta mère volgens Sebbar te intiem en te veel tegen haar zoon voor een
Arabische vrouw. Maar ze staat wel model voor alle Arabische moeders en de
luisterende zoon is een symbool van de migratie.
Sebbars eigen moeder is Française. In de poëtische getuigenis Als ik de taal van
mijn moeder spreek, die zij in 1978 publiceerde en die in dit nummer van Lust &
Gratie is opgenomen, schrijft zij over haar zoektocht als ‘dochter van een vader in
ballingschap in de cultuur van de Ander, de Kolonisator, ver van familie en vrienden
en in onmin met de islamitische religie en de Arabische tradities èn dochter van een
moeder in geografische en culturele ballingschap, die met een drama een familie van
landbouwers uit de Dordogne had verlaten om een Arabier te volgen naar een ver
land.’7. Sebbar beschrijft in deze getuigenis de relatie tot haar moeder, een stijve,
strenge lerares Frans die geen woord Arabisch spreekt en haar dochter heeft gevangen
in de Franse taal, de taal van de Ander, de Kolonisator. Hoewel haar vader van huis
uit Arabischtalig is, heeft hij nooit een dusdanige vat op Leïla's opvoeding gekregen,
dat zij ook Arabisch heeft geleerd. Hij was zelf
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Leïla Sebbar. Foto: Omer d'Hoe

Lust en Gratie. Jaargang 4

20
leraar Frans op een Franse school en sprak thuis met haar moeder ook altijd Frans.
Het enige woord dat aan de taal van haar moeder ontsnapt is, is dan ook haar naam:
Leïla Sebbar. Pas na vele omwegen komt Leïla tot het inzicht dat ze trots kan zijn
op die naam. Vooral door het onderzoek Le mythe du bon nègre ou l'idéologie
coloniale dans la production romanesque du XVIIIe siècle, dat zij tijdens haar
letterenstudie uitvoert, realiseert zij zich dat ook zij, net als haar vader, een ‘goede
neger’ is zolang zij haar eigen naam ontkent.8. Gevangen in de taal van haar moeder
is dat immers het enige woord dat haar nog met de taal en cultuur van haar vader
verbindt. Zij eindigt haar getuigenis dan ook met Leïla Sebbar, een naam waar ze
eindelijk trots op kan zijn, omdat ze begrepen heeft hoe belangrijk die is voor iemand
als zij, ‘een culturele kruising, geboren uit liefde tussen het Oosten en het Westen’.9.
Het is alsof je haar hoort zuchten: ‘Nu weet ik eindelijk wie ik ben!’ Maar nee, vijf
jaar later start zij een intensieve correspondentie met de Canadese schrijfster Nancy
Huston over hun leven in ballingschap. Deze correspondentie die heeft geduurd van
mei 1983 tot januari 1985 is gepubliceerd in Lettres parisiennes (1986). Huston is
geboren op het Noordelijk Halfrond, in het Engelstalige, door de Verenigde Staten
‘overheerste’ Canada. Sebbar is geboren op het Zuidelijk Halfrond in het Franstalige
koloniale Algerije. Ze zouden elkaar waarschijnlijk nooit hebben ontmoet als zij niet
samen in de jaren zeventig in de vrouwenbeweging hadden gesproken over revolutie...
Ze vinden herkenning bij elkaar in dezelfde opstandigheid, dezelfde taal, hetzelfde
werk, beiden ver van het geboorteland. Het is alsof zij twintig jaar lang zonder
heimwee in Frankrijk hebben gewoond. En dan opeens ontdekken zij dat Parijs hun
ballingsoord is. Anderhalf jaar lang schrijven zij elkaar, traceren de zoektocht naar
hun identiteit, koesteren hun ballingschap en leggen de subtiele lijnen bloot die hun
positie als vrouw, schrijfster en bannelinge met elkaar verbindt.
Maar het is nog treffender dat beide vrouwen ‘kruisingen van vlees en bloed’ zijn
en al dan niet buiten hun eigen wil om concessies hebben gedaan. Nancy Huston
heeft van vaders kant wortels in Ierland en van moeders kant wortels in Schotland,
Frankrijk en Duitsland. Zij is in haar jeugd zo vaak verhuisd dat ze pas haar rustpunt
vond in Parijs waar ze van taal kon veranderen. Sebbar sprak de Franse taal al, maar
had juist verandering van omgeving nodig. Beide schrijfsters zijn op enkele korte
vakantiebezoekjes na nooit meer naar hun geboorteland teruggekeerd. Via deze
‘autopsie de l'exil’ komen zij erachter dat
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deze ballingschap in ruimte en taal hen de inspiratie tot schrijven geeft, Leïla schrijft
bijvoorbeeld aan Nancy:
‘In fictie voel ik me vrij subject (vrij van vader, moeder, clan, dogma's...) en sterkt
de last van ballingschap me. Alleen daar verenig ik lichaam en ziel en sla ik een brug
tussen twee wallen. Als ik ergens mijn tijd niet kan besteden aan schrijven, voel ik
me nooit lekker, voortdurend op het punt van hysterie en depressie..., van criminele
dwaasheid jegens iedereen die het me onmogelijk maakt te bestaan op die unieke,
eenzame, ongerepte plek.’
Uit: Lettres parisiennes (1986: 138)
Leïla Sebbar is dus al twintig jaar weg uit Algerije, maar heeft er in haar jeugd
zeventien jaar geleefd. Ze is bang om naar Algerije terug te gaan, want ze wil er niet
op een nostalgische manier naar toegaan. Ze vreest dat zij er vooral het vage Algerije
van haar kindertijd zal gaan opzoeken en zo haar inspiratiebron droog zal leggen:
‘Ik zou me beroven van een soort inspiratie die de mijne is. Als ik schrijf zoals nu
over Algerijnse en Maghrebijnse10. toestanden, dan doe ik dat omdat ik Algerije
mis.’11.
Sebbar zet in één van haar brieven aan Huston uiteen hoe de bewustwording van
haar positie als bannelinge haar heeft duidelijk gemaakt waarom ze in de studentenen de vrouwenbeweging altijd toeschouwster was; een situatie die haar doet schrijven.
Rekent zij in Als ik de taal van mijn moeder spreek nog alleen af met de Franse
onderdrukker, in deze correspondentie kritiseert zij ook onverdraagzame Arabische
immigranten:

Parijs, 16 maart 1984
Nancy,
(...) Men heeft mij vaak mijn vage, onduidelijke identiteit verweten. De houding van
journalisten tegenover mijn boeken heeft me dat duidelijk gemaakt. Ik weet zelf zo
ongeveer wie ik ben en wat ik ben en ik kan het vertellen. Maar zij begrijpen er niets
van, informeren zich ook niet goed (...) en hebben me soms Maghrebijnse of
Algerijnse en dan weer immigrante of dochter van immigranten genoemd.
Ballingschap leidt onherroepelijk tot misverstanden.
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Telkens als ik over mezelf moet praten als schrijfster van boeken, moet ik uitleggen
dat ik van gemengde afkomst ben, herhalen dat Frans mijn moedertaal is, uitleggen
waarom ik geen immigrante of ‘beur’12. ben maar gewoon een bannelinge (...),
afkomstig uit het land van mijn vader waaraan ik herinneringen heb en wonend in
het land van mijn moeder, mijn taal, mijn werk en mijn kinderen, waar ik niet echt
mijn draai vind...
Telkens als ik me tegenover een onbekend, gemengd publiek bevind en gedwongen
word mijn identiteit te verklaren, heb ik moeite om uit mijn woorden te komen. Ik
betrap mezelf op de woorden: ‘dat is nogal gecompliceerd... dat is een heel verhaal...
dat kan ik niet zo snel beantwoorden...’ Of ik hoor mezelf presenteren in negatieve
termen: ‘Ik ben niet de persoon die u denkt, die u zoekt, die u wenst... (...) Ik ben
geen Franstalige Maghrebijnse schrijfster... Ik ben niet van Franse afkomst... Arabisch
is niet mijn moedertaal... Wanneer er in het publiek Maghrebijnse intellectuele
ballingen of immigranten zitten die er niet in slagen mijn identiteit vast te stellen
worden die opmerkingen bitter teruggekaatst en word ik met name door de mannen
aangevallen omdat ze erachter willen komen wie ik ben, met welk recht ik in mijn
boeken Arabische mensen introduceer, terwijl ik geen Arabisch spreek en waarom
ik er behoefte aan heb over Arabische mannen, vrouwen en kinderen te spreken als
ik geen volbloed ben... Als ik zeg dat ik geen Arabisch spreek veroorzaak ik meestal
een schandaal. Een Marokkaanse student in Lyon eiste eens van me dat ik van naam
zou veranderen. Hij voelde zich bedrogen omdat hij met mijn naam een Arabische
vrouw had verwacht die Arabisch zou spreken en daarmee het recht had om over
Arabische mensen te schrijven. Ik ben voor hen op slag verdacht, nog meer dan voor
Fransen. Die begrijpen niet dat ik de naam van mijn vader heb behouden om te
schrijven in mijn moedertaal, Frans, en toch deel uitmaak van de Franse literatuur
als Frans schrijfster... Om zowel de ene als de andere groep tevreden te stellen, zou
ik een anonieme, universele schrijfnaam moeten hebben; dan zou ik identificeerbaar
zijn als schrijfster in de functie van schrijfster met de naam van een schrijfster... Hoe
kan ik nu snel uitleggen wat al moeilijk is om aan mezelf duidelijk te maken? Als ik
over ballingschap praat, en dat is de enige manier waarop ik mijn tegenstrijdigheden
kan verklaren, is dat zó complex dat ik mezelf iedere keer kwalijk neem dat ik het
heb gesimplificeerd. Als ik over ballingschap praat, bedoel ik ook culturele kruisingen,
want op dat trefpunt van ontmoeting en
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scheiding leef en schrijf ik. Hoe kan ik dan een eenvoudige identiteit accepteren?
Maar voortaan weet ik dat ik die ambiguïteit zonder schuldgevoel moet kunnen
toegeven, verklaren en bevestigen en de tijd moet nemen om de subtiliteiten van
mijn bijzondere positie uiteen te zetten: ‘Ik ben Française, Frans schrijfster van Franse
moeder en Algerijnse vader... en de thema's van mijn boeken zijn niet mijn identiteit;
ze zijn het teken, de tekens van mijn geschiedenis als kruising, als iemand van
gemengde afkomst die geobsedeerd is door haar zoektocht en uitvluchten, de
surrealistische ontmoeting van de Ander en de Zelf, de kruising van platteland en
stad, verstand en gevoel, traditie en moderniteit, Oosten en Westen. (...)
Leïla
Uit: Lettres parisiennes (1986: 124-126)
Leïla Sebbar schrijft uit noodzaak voor haarzelf èn om mensen zoals zij bestaansrecht
te geven op literair vlak in een taal - de taal van haar moeder - die zeer ver van het
Arabisch staat, de taal van een bepaalde geschiedenis. Een eerste stap op weg naar
die ‘Zelf’ kunt u hierna lezen in Als ik de taal van mijn moeder spreek; een
ontdekkingsreis naar de waarde van haar naam.

Eindnoten:
1. Leïla Sebbar. Fatima, de Algerijnse vrouwen op het plein. Vertaling van Truus Boot. Amsterdam:
Van Gennep, 1985.
Leïla Sebbar. Praat jongen, praat tegen je moeder. Rotterdam: Hiwar, 1986.
Leïla Sebbar. De Chinees uit Afrika. Vertaling Truus Boot. Amsterdam: Van Gennep, 1987.
De Franse romans zijn gepubliceerd bij uitgeverij Stock in Parijs.
2. Vgl. Katelijne Hermans. ‘Open ogen boven een gesloten sluier’, in: De Wereld Morgen, 21e
jrg. (december 1986), p. 28.
3. Vgl. Jos Smets. ‘Interview met Leïla Sebbar’, in: Wereldwijd, 18e jrg, nr. 171 (februari 1987),
p. 12.
4. Zie Katelijne Hermans (noot 2), pp. 28-29.
5. Leïla Sebbar en Nancy Huston. Lettres parisiennes, Autopsie de l'exil. Paris: Bernard Barrault,
1986. De vertaling van de Franse citaten is van mij.
6. Zie Jos Smets (noot 3), pp. 12-13.
7. Zie Leïla Sebbar (noot 5), p. 50.
8. Leïla Sebbar. ‘Le mythe du bon nègre ou l'idéologie coloniale dans la production romanesque
du XVIIIe siècle’, in: Les Temps Modernes, 29e année, no. 336 (juillet 1974), pp. 2349-2613.
Deze mythe is te vergelijken met de mythe van ‘de nobele wilde’.
9. Zie Leïla Sebbar (noot 5), p. 125.
10. De Magreb bestaat uit Marokko, Algerije en Tunesië.
11. Zie Jos Smets (noot 3), p. 12.
12. In 1983 trok een grote stoet van duizenden immigrantenjongeren door Frankrijk en ‘bezetten’
Parijs: de ‘Marchè des Beurs’. In Nederland is deze actie bekend geworden als ‘Blijf van mijn
makker!’ Sebbar maakt geen deel uit van deze jongerenbeweging, maar schrijft erover in haar
romans.
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Leïla Sebbar
Als ik de taal van mijn moeder spreek

Olieverfschilderij van Myriam Ben
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Hoe ik weer tot mezelf ben gekomen? Zoals je bij bewustzijn komt nadat je bent
flauwgevallen. Ik heb nooit echt het bewustzijn verloren. Ik ben niet schreeuwend
en met mijn armen zwaaiend gevallen zoals in romans, ik ben niet langzaam met
slingerende armen ineengezakt, ik heb niet mijn hoofd gestoten aan de rand van een
badkuip... Ik heb me nooit op die manier aan de wereld, aan anderen onttrokken.
Wel door stilzwijgen. Of door met starende ogen en een kaarsrecht verstijfd lijf te
verdwijnen naar een elders. Ik ben niet weggelopen. Ik ben altijd weggegaan met
tenminste een mondelinge of stilzwijgende toestemming.
Ik hoorde over me praten. Door mijn moeder. Ze sprak met andere vrouwen, met
vriendinnen. Ik zei niets. Ik wist dat ze sprak over mij omdat ze naar me wees of
mijn naam noemde. Als ze over mijn haar streelde, zoals moeders doen als hun kind
nog klein is en niet boven hun schouder uitsteekt, bewoog ik mijn hoofd om de druk
van haar hand van me af te schudden. - Ik hield niet van dat gebaar dat me alleen
overkwam wanneer mijn moeder met anderen over me sprak. - Maar ik bleef staan.
Ik hoorde haar altijd hetzelfde zeggen. Toch luisterde ik. Het ging over mij, als mijn
moeder zei: ‘Ze is een beetje mager’, of ‘Ze is niet ijverig, handig en aandachtig
zoals haar zuster. Ze doet nooit iets thuis, zelfs niet voor haar poppen. Je moet haar
dwingen. Het is verschrikkelijk...’ Dat ging over mij. Ik wachtte op het vervolg en
mijn moeder ging door: ‘Altijd met een boek. Daar houdt ze alleen maar van. Ze is
lui...’ Ze zei ook... en ik wist dat het over mij ging vanwege mijn haar. Ze liep voor
me - maar ik hoorde haar - met twee vrouwen, twee zusters die ik knap vond zonder
het me echt te realiseren. Ze waren niet kuis zoals mijn moeder. Hun lichaam, hun
heupen, hun borsten - herinner ik me - waren soepel en vol in de overhemdblouse
en de plooien van hun getailleerde rok. Ik wilde niet naar mijn moeder kijken die in
badpak op het zand zat. Naar hen keek ik wel. Ik wilde het lichaam van mijn moeder
niet zien. Ze was dertig jaar. De andere vrouwen ook. Ze maakten pret in het water.
Van mijn moeder weet ik het niet meer. Op een dag liet een van de zusters, de jongste,
aan ons, kleine meisjes, zien hoe wit haar huid was op de plek waar zij niet bruin
was geworden. Ze had een groen katoenen badpak aan dat ze samen met haar zusters
en mijn moeder had geknipt en genaaid op het terras. Ze liet het
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driehoekige stukje stof zakken en ik zag haar witte ronde borst met de tepel. Ik heb
de borsten van mijn moeder nooit gezien. Ze sloot zichzelf op in de badkamer met
mijn vader. Of haar badpak haar borsten helemaal bedekte ben ik vergeten. Ze kon
niet weten wat een verrassing en genot het zien van die ontblote borst, die onmiddellijk
weer werd bedekt, teweegbracht. Wat een ontroering. Haar borst was haar ontglipt,
zij was per ongeluk uit het topje gegleden en voor het eerst begreep ik dat de borsten
van vrouwen... Als ik hen daar uitgestrekt in het zand zag liggen, ontroerde het me.
Of ik het precies op dat moment heb begrepen, weet ik niet zeker. Toch... denk ik
nu, dat de borst van die vrouw die ik maar een keer heb gezien me op de een of andere
manier in verwarring heeft gebracht. Ze had nogal droevige, groene ogen. Ze liepen
alle drie voor me. Ze praatten. Het was 's avonds na de laatste zwempartij. Op de
landweg langs het strand. Mijn moeder zei: ‘Het komt door de zee. Als de zon onder
is. Een beetje vochtigheid, zeezout - ik kende dat woord niet - en haar haar krult, het
is bijna kroes. Ze heeft mooi haar.’ - De zusters keken naar me en zeiden: ja - dat is
waar -’. Een van hen streelde over het gekrulde haar bij mijn slapen en op mijn
voorhoofd. Mijn moeder herhaalde: ‘Ze heeft mooi haar. Ik zet graag krulspelden
bij haar in als ik haar kap.’ Ik hield er niet van dat mijn moeder voortdurend zei dat
ik mooi kroeshaar had. Ik had liever glad haar gehad. Geen kroes zoals dat van de
Arabische kinderen die ik op straat zag.
Ik ben weer tot mezelf gekomen. Van verre. Na een hele lange tijd. En ik heb dat
moment lang uitgesteld. Al die uitvluchten. Om te begrijpen dat ik een meisje ben?
Het kleine meisje was ik vergeten, had ik achtergelaten in een uithoek van mijn
geschiedenis.
Ik begreep eerst wat ik niet was. Ik was geen jongen.
Ik was geen echte moslim - men zei ‘moslims’ om niet te spreken van Arabieren,
net zoals men later sprak van ‘gebeurtenissen’ in plaats van de Algerijnse oorlog dat hoorde ik tenminste buitenshuis zeggen. Ik luisterde en praatte weinig. Ik was
geen Française want ik had een Arabische naam. Ik wist niet wat ik moest antwoorden
als de meisjes me ondervroegen. Ze stelden me altijd dezelfde vragen. Over mijn
afkomst. Ik zei niets. - ‘Draagt je moeder een sluier?’ - Is je broer besneden?’ - Eet
je vader varkensvlees? Viert hij ramadan?...’ Ik antwoordde met ja en nee zoals bij
een verhoor. Mijn moeder was er niet om over me te vertellen wat ik was. Ik was
sprakeloos. Ik sprak noch tegen de Arabische
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meisjes die ik weinig zag, noch tegen de praatzieke, domme dochters van ambtenaren,
kolonialisten en handelaren met wie ik op kostschool zat en die ik minachtte maar
benijdde omdat zij wisten wie ze waren - dochters van..., die wonen in..., gingen
naar..., en het was altijd goed, het beste.
Ik ben mezelf erin kwijtgeraakt. Door niet te antwoorden. Niet te zeggen wat ze
zouden hebben afgekeurd. Ook te verzwijgen wat ze verwachtten dat ik zou zeggen.
Wie kon me erkennen? Mijn vader. Mijn moeder. Waar maakte ik kans erkend te
worden? Achter het hek van de binnenplaats, in het veilige huis, met mijn broer en
mijn zusters - de binnenplaats, het grasveld, de tuin, het terras, de veranda.
Om eens weer tot mezelf te komen, had ik boeken als uitvlucht nodig. Een politieke
uitvlucht zou ik het noemen. De oorlog als uitvlucht.
En tenslotte vrouwen als uitvlucht.
Wat was mijn positie?
Meisje of jongen?
Aan de kant van de gekoloniseerden of de macht?
Een voorbeeldig meisje of opstandig?
Ik moest niet van de Franse parachutisten houden. Ze waren de vijanden van mijn
vader, onze vijanden. Als ze aan de andere kant van de binnenplaats langs het traliehek
liepen, keek ik naar hen. Ik kon het niet laten. Ik was verontrust, voelde me schuldig.
Op een dag zijn ze gekomen, hebben mijn vader meegenomen en hem in de
gevangenis gegooid. Het was oorlog.
Ik begreep dat mijn vader Arabisch was. Ik ook? Ik sprak de taal van mijn moeder.
Mijn vader leerde de taal van mijn moeder aan Arabische kinderen op de SCHOOL
VOOR INHEEMSE JONGENS zoals de hoofdletters boven de hoofdingang aangaven.
Hij leerde hen Frans lezen en schrijven - het Frans uit de schoolboeken:
Fragment uit: Bonjour l'Ecole
Lecture et langue française (Ier livret)
é, è, ê.
Bonjour Léila!
1. Voici la maîtresse! Voici la nouvelle élève ‘bonjour, la nouvelle’.
2. - Je m'appelle Léila.
- Bonjour Léila!’
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3. - Tu es belle, tu ris joli, dit Dalila. Lève la tête, Léila, élève Léila.’
4. - L'élève Léila lève la tête et rit. Elle entre dans la classe.
Hij was een goede onderwijzer.
Een goede vader.
Een voorbeeldige echtgenoot. Voor mij.
Was mijn moeder een strenge schooljuf.
Voorbeeldige moeder. Voorbeeldige echtgenote.
Opgesloten in de taal van mijn moeder, verstond ik alleen maar wat van Haar kwam,
die taal die door Haar gevoerd, opgelegd, toegestaan, geduld, geleerd en uitgespuwd
werd. Van het bestaan van de Arabische taal wilde ik niets weten. Ik sprak het niet.
Mijn moeder ook niet. Ze heeft het nooit gekund. Ik ook niet. Het was de taal van
mijn ongeletterde grootmoeder, van A. Analfabeet, van de vrienden van mijn vader
die met mijn vader en moeder spraken in de taal van zijn moeder. Het was de taal
van de kinderen buiten het hek op straat die ons, van de andere kant, uitscholden. Ik
leerde scheldwoorden om ze door de poort en op weg naar school te schreeuwen als
de jongens met obscene gebaren, waarvan ik beschaamd de betekenis begreep, achter
ons aan renden. Ik verstond - NEUKEN - het woord dat steeds weer terugkwam en
gepaard ging met een voorwaarts wippende beweging van het bekken. Ik haatte ze.
Mijn zusters en ik hielden elkaar bij de hand en haastten ons gedrieën naar de
Franse school.
De taal van mijn moeder blokkeerde me, blokkeert me nog steeds. Mijn moeder
heeft me opgesloten in haar taal, alsof ik me nog in haar buik bevind. Ik heb mezelf
opgesloten in de boeken - op school, op kostschool, tijdens de studie (ik heb
LETTEREN gestudeerd) - In Frankrijk. In de moedertaal. Ik heb andere talen met
dezelfde oorsprong geleerd: alleen Romaanse talen.
En wie was Ik, meisje, in dit verhaal van taal en afkomst?
Ik was de dochter van mijn moeder - ik sprak haar taal - ik bestond als ik tegen
mijn ondervraagster zei: ‘Mijn moeder is Française.’ En ik voegde eraan toe: ‘Uit
het moederland, uit Frankrijk.’ Mijn wortels lagen daar waar mijn moeder was geboren
en had gewoond. Ik werd erkend in mijn Franse identiteit. Via mijn moeder. - ‘Is je
vader Frans? Waarom heet je zo? Dat is geen Franse naam.’ - ‘Ik heet ook N.’ Ik
noemde een hele Franse voornaam die ik naast de mijne geschreven had zien staan
op een geboorteakte. - ‘Maar je vader? Is hij
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Frans?’ - Ik antwoorde niet. ‘Is hij moslim?’ Ik zei: ‘Nee. Hij is geen moslim. Hij is
niet gelovig.’ - ‘En jij?’ - ‘Ik?...’
- ‘Waarom heb je zwart kroeshaar zoals Arabieren?’ - ‘Ik weet het niet.’ Ik wist
dat mijn vader kroeshaar had net als het mijne. Mijn zusters hadden het haar van
mijn moeder. Glad.
- ‘Spreek je Arabisch?’ - ‘Nee.’
- Vier je de ramadan?’ - ‘Nee.’
- ‘Ga je op bezoek bij de moeder van je vader?’ - ‘Nee.’
Soms gingen we op bezoek bij mijn grootmoeder die in Tenès, een dorp aan zee,
woonde. Ze was heel klein en had doordringende ogen. Ze sprak met mijn vader in
het Arabisch. Mijn moeder zat kaarsrecht op een stoel en lachte voortdurend. Mijn
vader vertaalde van zijn moeder aan zijn vrouw en van zijn vrouw aan zijn moeder.
Wij, kinderen, waren netjes gekleed met strik, witte sokjes en gebloemde jurkjes en
bleven glimlachend op het tapijt om de ronde tafel zitten. We aten. De moeder van
mijn vader en haar dochters die bij haar woonden omringden en omhelsden ons en
praatten tegen ons... Wij antwoordden al etend. Zij propten ons vol met eten. Ze
zeiden in hun taal: ‘Eet, mijn dochter, eet.’ Mijn vader vertaalde voor ons die woorden
die bij iedere hap en bij iedere rust van een van ons die zich verzadigd had aan liefde
en voedsel werden herhaald. Ze praatten tegen ons als moeders: ze streelden ons
zoals mijn moeder ons nooit streelde, ze voedden ons met een hartstocht, een
moederlijk geluk. We brachten de middag door op de binnenplaats. Op matten, onder
de vijgeboom. Mijn moeder mocht altijd op een stoel zitten. Mijn vader nam foto's,
beloofde ze op te sturen en heeft ze altijd opgestuurd naar zijn moeder en zijn zusters.
En we vertrokken weer. Zonder dat we de zee hadden gezien.
- ‘Ken je de moeder van je vader? Ga je bij haar op bezoek?’ - ‘Nee.’
Ik heb de moeder van mijn vader niet vaak gezien. Ik weet dat mijn vader van haar
hield. Ze had alleen vijf kinderen grootgebracht. Ze had haar twee dochters aan
impotente, alcoholische echtgenoten opgeofferd en twee van haar zoons opgevoed
voor de koloniale Maatschappij. Kader is in Tenès gebleven, trouw aan de
koranwetgeving, zijn moeder en zijn zusters.
Zij is ongeveer drie jaar geleden gestorven. Ik weet het niet precies meer. Mijn
vader heeft er weinig over gepraat. Mijn vader is een man van weinig woorden. Hij
verwacht dat anderen praten. Hij luistert. Hij is de Geduldige,
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volgens zijn naam, getranscribeerd in Franse letters. Erkent hij dat? Ik kende alleen
die naam zoals hij door het Franse Bestuur op de identiteitspapieren van mijn vader
en die van mij, waarop ik de naam van mijn vader draag, was geschreven. Als ik een
Arabier de naam van mijn vader hoorde zeggen wist ik niet meer of het ook de mijne
was. En als een Fransman hem uitsprak, had hij onmiddellijk een Franse klank waarin
ik mezelf herkende. Telkens als ik mijn naam moest noemen, moest ik hem spellen
en een paar keer herhalen. Ik wachtte altijd tot men tegen me zei: ‘Wat is dat voor
naam?’ of ‘Dat is geen Franse naam.’ Ik zei dat het mijn naam was en werd met rust
gelaten.
Op een dag zei een vrouw die uit Frankrijk kwam tegen me: ‘Je hebt een mooie
naam. Leïla Sebbar: dat is mooi.’ - Het was oorlog.
De kostschool beschermde ons, meisjes, tegen de aanslagen.
Mijn vader was uit de gevangenis teruggekeerd. Hij heeft er niet over gesproken.
Ik heb alleen achterin de lade van de spiegelkast in hun kamer de bundel brieven
gezien die mijn moeder van mijn vader uit de gevangenis had ontvangen. Ik heb ze
nooit gelezen.
Eens zal ik ze lezen.
Ik wil niet zeggen wanneer.
Ik wist dat mijn vader Arabisch was. Ik wist dat ik ook Arabisch was van vaders
kant. Ik hield van de vrouw die gezegd had dat ik een mooie naam had. Ik hield van
haar omdat ze de taal van mijn moeder sprak zonder het accent van de Françaises
van hier. Voor mij op dat moment een heldere, zuivere taal die niet bezoedeld was
door de koloniale taal.
Ze had groene ogen.
En ik hoorde haar graag praten.
Die vrouw kwam uit Frankrijk, net als mijn moeder. Ze was daarginds geboren.
Ze sprak dezelfde taal. Ze leek op mijn moeder, maar was jonger. Ze had mijn moeder
niet kunnen zijn. Ze had de leeftijd van mijn moeder toen die met de twee zusters,
haar vriendinnen, langs het strand wandelde en over mij sprak. De vriendinnen van
mijn moeder, die aan zee naast haar liepen, spraken haar taal. Ik wist dat ze
vreemdelingen waren. Ik wist het door hun lach, hun wulpse, volle, soepele lijf, hun
gebaren. Ze waren niet zo stijf als mijn moeder. Ze hadden dikke dijen waarop de
kinderen konden gaan zitten.
Ze praatten en wij liepen erachter of holden naast hen. Ik luisterde naar
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hen als ze over me spraken of ik mijn naam hoorde.
Ze had tegen me gezegd dat ik een mooie naam had. Toen heb ik hem gehoord.
Herkend. Dat was mijn naam. Die van mijn vader - een Arabische naam - de naam
die voorop stond. Die voornaam die bij mijn geboorte aangaf dat ik een meisje was
en dochter van een Arabier. De naam die ze voor me hadden gekozen en die ik
uitspreek als men mij vraagt: ‘Hoe heet je?’ De naam die ik hoor als iemand me roept
en ik weet dat ik het ben.
Als ik hem hoor raak ik in de war. Alsof ik door hem te noemen tegen mezelf zeg:
‘Ik houd van je.’
Meestal word ik niet bij de naam genoemd, maar aangeroepen, zodat men zich
niet hoeft te begeven in het verplichte lyrisme van mijn voornaam; men spreekt hem
niet uit. Of men uit een gebaar, een groet, een schreeuwerige, ongearticuleerde kreet:
‘hé!, ho!’ of ‘hé zeg 's...’ of, als men dichtbij staat, praat men tegen me zonder mijn
naam te noemen. Ik hoor de stemmen die mijn naam uitspreken en ze ontroeren me.
Zo'n soort echo die me telkens raakt bij het horen van mijn naam. Waar is die
vibrerende voornaam in mij ingeschreven, hoe heeft hij mij getekend? Die
vrouwennaam die niet hier vandaan komt. Ik zeg lachend: ‘Vrouw van de zandvlakten,
vrouw van de hoogvlakten, Arabische van woestijn en zee.’
Ik zou de voornaam soms vrij van naam wensen, zodat hij zelf naam wordt. En
als ik hem hoor is het alsof het mijn naam is en niet de naam die ervoor, erbij staat.
Hij staat daar, wordt genoemd, uitgesproken - zoals toen mijn moeder over me zei:
‘Leïla houdt niet van huishoudelijk werk.’ Ze herhaalde het vaak... Mijn moeder riep
me ook altijd binnen voor een huishoudelijk klusje of huiswerk, maar niet uit liefde.
Ik herinner me niet het te hebben gehoord als een liefdevol appel. Of ik ben het
vergeten.
Mijn naam van mijn moeders kant betekende eerder berisping, boosheid, tot de
orde roepen en teleurstelling. Mijn moeder de onderwijzeres. Meesteres des huizes.
Misschien heeft ze me, toen ik ziek was - liefdevol - bij mijn naam genoemd, alsof
ik dood zou gaan, maar ik herinner het me niet meer. Als ik in haar huis flauwgevallen
zou zijn zou ze me weer bij bewustzijn hebben gebracht, ze zou ongerust en wanhopig
een paar keer mijn naam hebben gezegd zodat ik haar zou horen. Eindelijk zou ze
ontroerd en liefdevol zijn. Ik zou het niet hebben gehoord.

Lust en Gratie. Jaargang 4

33
Ik ben nooit flauwgevallen.
Mijn moeder roept me nog steeds, zoals vroeger thuis in mijn kindertijd.
Leïla. Het enige woord dat aan de taal van mijn moeder is ontsnapt. Het enige
woord dat ik nog hoor en dat in zekere zin verloren op een bladzijde of door iemands
stem aanwezig is en aanstoot geeft. Het enige woord dat er nu blijk van geeft dat de
taal van mijn moeder mij, net als mijn vader, geweld heeft aangedaan.
Via hem, die naam, de mijne, heb ik in oude vergeten boeken en de catalogi van
de Nationale Bibliotheek in Parijs de goede neger Adonis gezocht. Ik wist niet wie
ik terugvond in de negerslaaf Adonis; in alle Afrikaanse slaven van de koloniale
anekdotes uit de 18e eeuw. Ze hadden geleerd de taal van de Franse meester te spreken
en de meester had hen gezegd dat ze goede negers waren. Sommigen zijn leraar
geworden, leraar Frans.
Ik heet Leïla en ik leer de taal van mijn moeder aan mensen die hem spreken omdat
ze de taal van hun moeder spreken.
En ik schrijf in de taal van mijn moeder.
Om weer tot mezelf te komen.
Ik was een goede gekoloniseerde. Net als mijn vader. Ik was geen meisje.
Parijs.
Boeken.
Politieke bijeenkomsten.
Mei '68.
Actiecomités. Wijkcomités.
Vietnam. Emigranten. Arbeidersklasse.
Wie heeft me bij de naam genoemd?
In de liefde begreep ik dat ik een naam had en dat ik een vrouw was. Maar de
liefde ontweek men volgens mij in politiek en strijd, omdat dit tot wanorde zou leiden.
Ik praatte niet op bijeenkomsten. Ik praatte thuis, tijdens het liefdesspel.
Waar bestond ik?
Waar was ik een vrouw?
Wie kende mijn naam? Als je strijdt, moet je je naam vergeten. Ik streed anoniem.
S.N.P.: zoals het Koloniale Bestuur de mensen had aangeduid die niet waren
geregistreerd en van wie de oorspronkelijke Arabische naam zogenaamd
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onuitspreekbaar, onverstaanbaar en niet te ontcijferen was. S.N.P.: Sans Nom
Patronymique.
Ik had geen naam.
Ik had zelfs net als de anderen voor mezelf een clandestiene naam verzonnen. Als
de politie in '68 onze namen had geregistreerd - dachten we - zouden we aan haar
onderzoeken ontsnappen...
Ik droeg dus een bijnaam en de mijne werd goed verstopt. Zeven jaar later noemde
een vrouw die ik had leren kennen in die momenten die we samen hadden beleefd,
me bij die valse naam. Ik was hem vergeten. Het was een Franse voornaam van het
platteland, die van mijn moeders moeder, een vrouw uit de Périgord, had kunnen
zijn.
De Vrouwenbeweging.
Ik zag in dat ik Leïla heette. Ik praatte over mezelf. Ik was alles vergeten. Ik dacht...
Met andere vrouwen zocht ik mezelf - als klein meisje - in de kindertijd van vrouwen.
Om te begrijpen.
Ik ben weer tot mezelf gekomen.
Het was een lange weg.
Het is nog steeds moeilijk.
Die geschiedenis die ik met vrouwen deel.
Als ik mijn naam onder de tekst schrijf, verlies ik hem omdat ik hem niet meer
hoor. En als ik hem niet schrijf, verlies ik mezelf.
Leïla Sebbar
(Vertaald door Flora van Houwelingen)
Oorspronkelijke titel: ‘Si je parle la langue de ma mère’. In: Les Temps
Modernes, 33e jrg. febr. 1978, nr. 379, pp. 1179-1188.
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Chawwa Wijnberg
Gedichten
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een vreemde
staart me uit de spiegel aan
met bange, boze ogen
ik weet niet wat ik heb gedaan
dat ik zo ver van mij moet staan.
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een dode vulkaan is het verleden
asresten van verre niet te zien
ingevreten in de rotsen
de sporen
waarlangs het leed zich repte
overwoekerd
aan mij is niets te zien
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ik ben niet bang, want in het licht
is alles waar, van wat ik zie
zijn de contouren tastbaar
de open deur laat muggen binnen
maar in het donker van de avond
doe ik de deur dicht voor vandaag
en wacht
en zie mijn bange tasje angstverhalen
want het is nacht als ze je komen halen
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ik wankel in de bek van zeker weten
de honger snauwt en wil weer eten
buiten dreigt het leven
ik durf niet, wat - dat ben ik al vergeten
de aarde trekt mijn slaperige lijf naar binnen
de zware nacht moet nog beginnen
met beter weten
wat ik met het leven moet, verzinnen
kan ik alles, zoals zes prinsessen spelen
draken tekenen of zingen, krijsen, kwelen
uit barsten van mijn ziel lekt energie
ik vang het op en voed het klein genie
dat in mij woont en heel mijn leven werkt
zij vangt de monsters, ik voel me weer gesterkt
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Ik gooi geen stenen in je vijver ziel
oh god ik wil zoveel vertellen
maar woorden zijn voor jou
zoveel als grind
ze knarsen en je vindt
de grond niet die ze rammelend bedekken
je maakt er monsters van
die in je trekken
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Zelfs herfstig kan ik van je houden
zichtbaar door de tranen
die de morgenwereld weent
kleef ik gewichtloos aan je
bevend in de kille wind
vallen schitterende tranen
van koele vruchtbaarheid
luchtig leunend, niet om steun te vragen
maar ragfijn als een kanten voile
versier ik jou, ik wil behagen
prachtig zijn we samen:
struik en web
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Het landschap
het landschap van je kleine teen
is grootser dan de Himalaya
je stap - de wereldzeeën wijd
je hand - met warm omvattend strelen
zo zacht, bezielend ook de tijd
voordat ik wist dat jij bestond
mijn lief
mijn wereld - eeuwigheid ik moet je leren kennen
zo nieuw ben jij
ik zal nooit aan je wennen
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laten we varen door de nacht
zeilen in de schemering
golven van vertedering
bij het laatste licht
het anker halen
kom mijn lief een storm steekt op
de duisternis is vol verhalen
springtij volle maan en vloed
wat vrijen wij toch samen goed
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twee dagen, achtenveertig uur is lang
gangen straten stegen lopen
jurken bloezen schoenen kopen
kan ik in die tijd
twee dagen achtenveertig uren bang
gevallen ben je, of bezopen
nagewezen weggelopen
kan je in die tijd
zijn twee dagen honderdtweeënzeventig kwartier
hoeveel keer geademd en geslikt
of juist niet en net gestikt
oh ik mis je
nu al twee dagen, achtenveertig uren lang
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liefste luister
de merel zingt de maan voorbij
zij trilt de aarde wakker
de zon gehoorzaamt aan haar stem
zo wil ik wezen hoor je mij
zo onopvallend sterk
een stem, de nacht wegzingend
en later achteloos verend in de berk
luid lyrisch van verlangen
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Mary Wings
Koude kunstjes
Erotische vertelling

TEKENING: KARIN VAN ELDEREN
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Je bent er goed in. Dat weet je. Niet zozeer omdat je nooit klachten hebt ontvangen,
maar omdat je het zelf zo lekker vindt. Je bent zo opgeladen dat je weet dat al jouw
opwinding als elektriciteit op haar overspringt; ze stroomt door je poriën en zindert
door je vingertoppen: een opwindende aanvulling op je niet geringe techniek. Bijna
altijd wordt zij even nat als jijzelf.
Je kent de gevarenzone van verwachtingen. Je weet met je macht te spelen. Je kunt
opstaan en weglopen, haar sidderend op bed achterlaten, als straf voor dat moment
van aarzeling omdat ze er zo naar verlangt, er zo'n behoefte aan heeft. Maar haar
lichaam moet erom smeken, dat laatste beetje onzekerheid overwinnen. Het is de
vraag of je terugkomt. Zo houd je de spanning er lang in.
Je accu raakt nooit leeg, al hebben die liefdes voor één nacht hun charme inmiddels
voor je verloren. De tweede keer, dan kom je lekker op dreef, en pas bij de derde
keer is het tijd voor de echte hoogstandjes. Maar voor een tweede keer moet er een
eerste zijn.
Ze bespaarde je een hoop giswerk door de manier waarop ze je vanaf de dansvloer
opnam. Je kende haar uit de verhalen. Dat ze fantastisch gitaar speelde. Dat ze het
laatst met een psychologe geweest was, een loodgietster, een akela, een
filmproducente, een miljoenen-erfgename, een invloedrijke politica. Wat deed het
ertoe. Volgens een wederzijdse kennis kwam ze hier vaak. Ze danste zonder dat haar
voeten van hun plek kwamen, met haar armen maakte ze watertrappelende
bewegingen, haar hoofd boog zo nu en dan achterover, haar mond snakte naar adem.
Totdat ze jou vroeg. Dansen was geen probleem; jij zwom je eigen slag en sloot je
ogen, net als zij. Samen naar bed gaan was evenmin een probleem. Het was laat, het
was spannend. Het was winter, en gehuld in jacks en sjaals stapten jullie de buitenlucht
in. Jullie gingen naar haar huis, een benedenverdieping.
Ze is arm en mooi, een sprookjesprinses die een moeilijke tijd doormaakt. Ze is
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trots; met een bijpassend lapje stof heeft ze een gat in haar divan versteld. Haar
keuken, waarin geen twee dezelfde kopjes te vinden zijn, is schoon; ze biedt je fruit
aan. Zelf eet ze een banaan. Ze heeft de onderkant van het deksel van haar vuilnisbak
schoongemaakt. In haar zitkamer staat een grote, mahoniehouten kast. Het is een
hoge ladenkast, ingelegd met bloemen van rozehout, en met handgrepen in de vorm
van leeuwekoppen. Het hele geval rust op bolpoten. Hij was van mijn oma, legt ze
uit, terwijl ze langs het monsterlijke ding loopt om de gordijnen te sluiten.
Ze vertelt over zichzelf. Ze werkte in een bibliotheek en werd ontslagen. Ze krijgt
een uitkering. Leesmateriaal ligt hoog opgetast op haar bureau. Ze maakt zich geen
zorgen, ze neemt de tijd, voor het leven en voor jou.
Je vraagt haar ernaar. Ze speelt geen gitaar. Genoeg gebabbeld, zegt ze, laten we
naar bed gaan.
Je timing is volmaakt, telkens laat je haar wachten, telkens kom je weer terug. Je zal
pas echt op je doel afgaan als zich dat duidelijk begint af te tekenen, een eigen leven
gaat leiden. Je laat het niet zover komen, nog niet. In plaats daarvan begin je van
voren af aan; ze kreunt. Je beschikt over een onuitputtelijk arsenaal aan variaties,
manieren om haar te laten wachten.
Je bent mager, een gespierd riet. Je gaat op haar liggen en je bent niet zwaar. Je
heupen bewegen en haar huid rekt een paar millimeter met je bewegingen mee, en
wanneer je het niet verwacht slaakt ze een kreet en klemt zich aan je vast waarna je
haar nog harder berijdt en zij je nog steviger vastgrijpt en er een geluid als een
weeklacht opstijgt. Het geluid is te groot, het is bijna leeg, als een sirene onderweg
naar een patiënt. Het geeft je een eenzaam gevoel. Haar vingernagels trekken zich
terug uit je huid.
Naderhand kijk je naar haar hoofd op het kussen. Haar gezicht is mooi. Als een
schilderij, als een geschenk.
Het is ochtend en jullie liggen niet meer samen in bed. Je staat op en ze is kleiner
dan je dacht. Je gaat op een met plastic beklede stoel zitten en haakt je voeten
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achter de chromen poten en kijkt hoe ze koffie zet.
Ze komt uit New Jersey. Haar vader woont in Idaho. Ze heeft een nutteloze
doctoraaltitel klassieke geschiedenis. Ze heeft twee zusters en is allergisch voor
katten. Ze brak het hart van de psychologe; van de loodgietster kreeg ze genoeg. De
akela blijkt een verzinsel uit het roddelcircuit te zijn. Alle anderen waren slechts
korte verpozingen op haar weg. Ze bespeelt geen enkel snaarinstrument. En... ze
komt niet klaar. Ze krijgt geen orgasme. Nooit gehad. Ze weet dat er technieken zijn,
apparaten, masturbatiegroepen, geleide fantasieën, vibrators, seksuele stimulantia.
Ze heeft ze nooit uitgeprobeerd. Onbevredigd zijn is niet onbevredigend. Zegt ze.
Eerst weet je niet wat je moet zeggen. Dan zeg je van alles en nog wat. Je zegt dat
je zo seks zonder begin of einde kunt hebben, je zegt dat je het eigenlijk al dacht. Je
zegt dat het niets uitmaakt. Maar je denkt dat jij er wel raad mee weet. Je houdt wel
van vrouwen met een kleine onvolkomenheid.
Het is tijd om naar je werk te gaan. Ze loopt met je mee naar de deur; jullie nemen
afscheid met kussen die nu beloftes voor onbepaalde duur zijn. Met verbazing kijk
je naar de zachtheid van haar bruine ogen. Je vraagt je af of ze masturbeert.
De volgende dag belt ze je op. Voor ze ophangt haalt ze diep adem, een vraag die
ze besluit niet te stellen. In plaats daarvan zegt ze je dat het een heerlijke nacht was.
Nooit eerder heeft ze zich zo gevoeld. Zo dichtbij, zegt ze. Je voelt haar wachten aan
de telefoon, een stilte kruipt door de telefoondraad.
Je zegt: ‘Ik zie je morgen. En ik ben van plan je de hele nacht bezig te houden.’ Geen
begin, geen einde. Maar voor je naar haar huis gaat doe je een louche buurt aan waar
je een winkel binnenloopt met alleen platen triplex in de etalage. Je kiest uit een
grote hoeveelheid apparaten die voor het merendeel in Japan zijn gemaakt.
Het is klein. Het is groot. Het heeft een handvat. Het heeft geen handvat. Het is van
hard plastic. Het is van zacht rubber. Het is zwart, wit, roze, vleeskleurig.
Het heeft de vorm van een teddybeer, van een beeld van de heilige
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maagd, van een penis. Sommige hebben aderen, andere niet. Het hoest en pruttelt
als een motorfiets. Het snort als een naaimachine. Het zoemt als een honingbij die
zich een weg baant tussen je vochtige lippen.
Je koopt het gestileerde penismodel van zacht rubber, zwart, met de zoem van een
honingbij. Er zit een elektriciteitsdraad aan en er is een afstandsbediening bij met
drie snelheden. De batterijen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Je gaat naar haar huis. De gordijnen zijn nog open. Rechts staat de mahoniehouten
ladenkast met daarop een handgeblazen vaas en een lelijk geschikt boeket witte
irissen. Ze doet de deur open in een jogging-pak. In een oogwenk liggen jullie op de
grond. Daar doe je je jack uit en je sjaal af. Voor haar is het makkelijk; onder haar
jogging-pak draagt ze niets. Je weet zeker dat ze helemaal niet gejogged heeft.
Je vingers zijn een melodie, ze reizen omhoog en omlaag langs haar zij, bespeuren
maar net de ribben onder haar zachte, lichte huid. Het tempo versnelt met haar
ademhaling. Een kneepje in haar tepel is een verrassend contrapunt, gevolgd door
een klankcontrast van zachte, zachte kussen in haar hals, een verbale suggestie om
in bed door te gaan.
Daar breng je haar langzaam op temperatuur; ze is moe, een massage die begint bij
haar vingertoppen en eindigt bij haar tenen waar je een voor een op sabbelt. Ze kreunt.
Je draait haar op haar rug, en terwijl haar hoofd zich omdraait schenkt haar gezicht
je een glimlach, veelbetekenend en vol vertrouwen. Je leunt achterover tot haar lippen
beven en begint weer bij het begin. Je vindt het heerlijk. Zij ook.
Je vertelt haar over het speelgoed dat je hebt aangeschaft. Geritsel van de plastic tas,
herinneringen aan mamma met poppen die ze uit papier knipte op een regenachtige
zaterdagmiddag.
Maar deze pop is anders; deze zoemt en nadat je haar voldoende hebt gelikt, haar
kut een soppende spons is, laatje haar lippen wennen aan het rubber.
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Als je hem aanzet moeten jullie allebei lachen, maar haar glimlach verdwijnt als haar
heupen gaan bewegen om dat ding daar te krijgen waar ze hem voelen wil. Ze
concentreert zich, dat zie je tussen haar wenkbrauwen, dat voel je in haar benen. Het
is als een probleem uit de zen-wiskunde. Er klopt niets van als je naar de getallen
kijkt. Ze probeert het op te lossen. Ze zoekt, geeft het op, het komt uit zichzelf terug,
ze treedt het tegemoet, het duikt weer weg.
Dan wil ze alleen nog de vibrator in zich hebben en je leidt de rubberen kop naar z'n
plek, maar hij is te groot en je kunt haar opening niet vinden, dus gaan je vingers
eerst op zoek en langzaam duw je het ding tussen de plooien en voorbij die nauwe
plek waarin het lijkt weg te zinken om door haar verzwolgen te worden. Je gaat
voorzichtig te werk, geleid door de woordeloze instructies van haar stem.
Je draait het, plaagt de ingang die het vastklemt, of bewerkt haar er van binnen mee;
ze probeert het ding naar buiten te duwen. Dan een krampachtige tempoversnelling,
je hand stoot en trekt, versmelt met het ding, beweegt ritmisch in haar zachte cilinder.
Weer klauwt ze haar nagels in je rug, en dan schreeuwt ze, als een vrouw die juist
de bus heeft gemist, als iemand die getuige is van een ongeluk.
Als het ochtend is, zit je op de stoel met de plastic bekleding en de chromen poten
terwijl zij koffie zet; je krijgt dezelfde mok. Ze is gedeprimeerd omdat ze geen baan
kan vinden. Ze is verkouden aan het worden. Uitlaatgassen van auto's liggen als een
film op haar ramen en ze moet ze vaak lappen. Ze wil de stad uit. Ze wil een baan,
aan een universiteit klassieke geschiedenis doceren. Ze wil veel dingen die ze niet
kan krijgen.
Het is tijd om naar je werk te gaan. Ze loopt met je mee naar de deur, haar handen
rusten op je billen terwijl die heen en weer bewegen. In de hal word je bedolven
onder haar kussen. De zon schijnt en je beseft dat in haar benedenwoning geen zon
doordringt. Je gaat.
Een windvlaag dringt door de voorkant van je jack. Dat kan omdat je je sjaal bent
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vergeten. Je loopt terug naar haar huis, je benen genieten van de herinneringen, die
sterker worden naarmate je de ramen aan de voorkant van haar huis nadert.
Ze heeft de gordijnen al open. Je kunt de witte irissen op de ladenkast zien staan en
daaronder haar gestalte gehuld in een zwarte badjas. Je vermoedt dat ze de bloemen
opnieuw gaat schikken; naar jouw idee stonden ze veel te dicht op elkaar.
Je overweegt tegen het raam te tikken, maar je ziet dat ze niet recht staat, maar licht
naar voren gebogen. Ze heeft de vibrator in haar hand en je gaat ervan uit dat ze haar
grootmoeders ladenkast als bergplaats zal gebruiken, en dat klopt.
Je kijkt toe terwijl haar vingers zich langzaam om een leeuwenkop op een van de
laden sluiten. Je ziet haar elleboog schokken; het oude mahoniehout is kromgetrokken
en gekrompen, de lade zit vast. Maar met een felle ruk krijgt ze hem open. Ze zal de
dildo erin leggen, denk je.
Maar je weet niet wat te denken als ze de la verder opentrekt. Ondanks de uitlaatgassen
zijn haar ramen schoon genoeg om je een uitmuntend gezicht op de inhoud te bieden
en je ogen zien goed genoeg om te zien wat daar in die la ligt te wachten.
Er ligt een heel assortiment van die dingen. Ze zijn klein. Ze zijn groot. Ze hebben
een handvat, of ze hebben geen handvat. Er zijn teddyberen, mariabeelden en penissen
met en zonder aderen. Ze zijn roze, zwart, wit, vleeskleurig. Van zacht plastic, hard
rubber, hard plastic, zacht rubber.
Je sjaal hoef je niet meer. Je rent de straat uit, hoopt dat je de bus nog haalt.
(Vertaald door May van Sligter, met dank aan Rita Meijer)
Oorspronkelijke titel: ‘Mighty Muff’. Dit verhaal wordt opgenomen in de
nog te verschijnen bundel Sex stories.
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Birgitta Vereecke
Hoe de emotie
Schilderijen en litho's, met gedichten van Eugenie de Munck
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Zich zelf realiserende zomeravond
Sluipend wordt het idee gevormd
tot 'n vastberadenheid.
Niet meer kapot te krijgen
en al lang geen leuk
idee meer, gaat het over
in angst voor verlies
van het eens spontaan
ontstane, gewoon omdat
de aandacht rijp was
voor iets of iemand.
Hoe de emotie
ontstaan en verlies kan volgen
is voor iedereen 'n ander
soort leven en dood
en noodzakelijk genot.
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Zoveel in een nacht
als jij wil en ik wil
dat alles in een keer
toevallig langs komt,
al het kunstig maken
en praten moeiteloos
uitmondt in dat
wat we zoeken.
Bijna alles droomt
van die nacht
en verder gaan we
gewend aan vriendschap
en troost.
Tevreden daarmee.
Weg met die vleugels
ik ben bang voor je vleugels.
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Helga Ruebsamen
Olijfje
Verhaal
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Voor Puck Hornstra
Olijfje en ik betrokken onze laatste haveloze zolder, omdat we uit alle nette kamers
gelazerd werden, want we waren oud maar opgewekt en lustten een slokje. Ons kon
het trouwens niet meer schelen waar we overwinterden. We waren van laag naar
hoog gerezen en weer in sneltreinvaart naar beneden geraasd, wij hadden het allemaal
wel gezien. We hadden ons misdragen in park Marlot en we waren voor hoer
gescholden op het Zieken, we toefden als dames op het buiten van graaf Loeki tot
hij de laatste adem uitblies, we voeren over de Hollandse binnenwateren en de Zeven
Zeeën in de zeezeilwaardige bark van schout-bij-nacht b.d. Hendrickx, met c k x en
we hadden patat verkocht in een kraam bij het voetbal-VUC-terrein waar we onder
de toonbank sliepen, alle drie, inclusief immers Pimmetje de hond, kortom, wij keken
niet zo nauw meer.
Behalve dat we graag een glaasje meedronken daar waar het voorhanden was,
beweerden boze tongen dat Olijfje en ik het met elkaar hielden. Misschien was dat
soms zo, maar we hadden ook veel andere zaken aan ons hoofd, bij voorbeeld hoe
op onze leeftijd, bejaard maar nog te ver van onze AOW vandaan, aan contanten te
komen. Wij trokken natuurlijk, elke maandagmorgen haalden wij elk fl. 80,- bij de
Beierse Bank, maar dat was een basisbedrag en daar konden we niet van leven zoals
ons paste. We deden dus nu en dan zwart werk, maar zo min mogelijk omdat er
weinig bevredigend zwart werk te verrichten valt en wij bietsten een los tientje hier
en een los geeltje ginder - wat nog steeds aardig opliep al was het niets meer
vergeleken bij de vrije ontvangsten van weleer. Daarom treurden we niet, want onze
behoeften waren ook teruggelopen. We hoefden ons zozeer niet meer te kleden en
te soigneren. Dat zou in mijn geval toch geen rendement meer opleveren. Het had
ook nooit écht zoden aan de dijk gezet, voor wat mij betreft.
Olijfje dirkte zich bewust niet meer op, anders had ze ongetwijfeld nog goed uit
de voeten gekund, beter dan menig jong ding, mager en sjiek als ze was. Maar ze
had er genoeg van, zei ze. Al haar vroegere verdiensten, die niet gering waren, zijn
als as door een zuchtje wind weggeblazen en waarom zou ze zich nu nog meer
uitsloven dan nodig was? Olijfje had rijk kunnen zijn en zeer goed getrouwd, van
adel desnoods en alles, als ze er niet te aardig voor was geweest. En
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te onverschillig. Haar devies was dat alles of uit de lengte of uit de breedte moest
komen. Waarmee ze bedoelde dat ze, als ze bij voorbeeld wél met graaf Loeki
getrouwd was, nu vermoedelijk dood getreiterd zou zijn door zijn nabestaanden en
als ze haar gelden wél had beheerd, nu wel een huis had gehad, maar geen vrolijke
herinneringen, wel alle kopzorgen die bezit geeft. Zo dacht Olijf en vanzelfsprekend
dacht ik zo ook.
Wie Olijfje een hoer noemde, had het mis. Ze was alleen voor alles te vinden en
als dat toevallig geld opbracht sloeg ze het niet af. In plaats van hoerig was ze gewoon
nieuwsgierig, zo nieuwsgierig als ik helaas nooit meer iemand zal meemaken. Wat
geld aangaat, ze gaf haar privé-genoegens altijd voorrang en iets uit pure berekening
doen, dat kon ze niet. De manier waarop ik haar leerde kennen bewijst dat wel. Het
is dertig jaar geleden.
Ik maakte een moeilijke periode door en zat op een verschrikkelijke zondagmiddag
vol motregen en grauwe smoelen buiten, in mijn mansarde op een houtje te bijten.
Daar heb je nu je mms-diploma voor gehaald, zou mijn moeder zeggen, maar een
van de redenen voor mijn wanhoop waren de vijf jaren waarin ik dat had moeten
klaarspelen, laverend langs de klippen op die school vol meisjes, om nog maar te
zwijgen van sommige leraressen met hun broeierige blikken en om maar helemaal
niet te denken aan mijn verwarringen op de feestjes met de jongens van de hbs aan
de overkant. Het enige aantrekkelijke aan die jongens was dat ze stoer flesjes drank
naar binnen smokkelden en als ik daaruit een paar slokken had mogen meedrinken
verdween mijn verwarring en ging ik op de houten banken tussen de muurbloemen
zitten, wat gezellig was en warm.
Op die zondagmiddag was er een half blikje sardines dat ik met de poes zou delen
en geen druppel te drinken, behalve leidingwater. Het werd toch nog, stukje bij beetje,
vijf uur en ik lag nu eens languit op bed en liep dan weer naar mijn pick-up om mijn
ene plaat van Big Bill Broonzy te draaien en dan ijsbeerde ik wat en rolde mijn
zevenenveertigste sjekje en vroeg me af waarom ik me in godsnaam had aangekleed.
De poes zat in het dakraampje zielstevreden regendroppels te tellen en ik benijdde
haar en besloot dat ze de jongen, die ze kreeg, allemaal zou mogen houden, zodat ik
omringd zou zijn door schoonheid en zorgeloosheid en je-m'-enfoutisme.
Toen kwam mijn benedenbuurvrouw, een jongensachtig meisje dat in een
acrobatengroepje in nachtclubs werkte, naar boven en vroeg: ‘Zeg, heb jij het
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rambam gekregen? Je loopt maar heen en weer en dit is de zestiende keer dat je in
het laatste uur die nikker afdraait. Heb je nergens anders zin in?’
In jou niet, dacht ik.
‘Een pilsje misschien?’ vroeg ze.
Ze was eigenlijk heel lief, maar ik was toen nog afgunstig op het soort meiden dat
overal zo rond voor uit komt en nergens moeite mee schijnt te hebben.
‘Ga mee naar Olijfje,’ zei ze, ‘die heeft tegenwoordig zelfs op zondag nog volop
te eten en te drinken.’
Ik wilde in plaats van mijn pilobroek mijn enige keurige rok aantrekken, maar het
meisje zei: ‘Voor Olijfje hoeft dat niet. Kom liever gauw mee, want als haar vrijer
komt moeten we wegwezen.’
Ik zag weinig in het afleggen van zo'n visite, maar in de tram naar een luxe
Scheveningse buurt vertelde het meisje dat Olijfje sinds enkele maanden werd
onderhouden door Herr Doktor Von So-und-So, consul-generaal van So-und-So, die
ze via zijn chauffeur, Zachte Willem, had leren kennen en het meisje op haar beurt
kende Olijfje weer uit de nachtclubs, waar Olijfje na normale kroegsluitingstijd
verscheen en altijd zeer royaal en openhartig was. Von So-und-So was een waardige,
verlegen heer met een kale knar, een gouden bril en tranende ogen en Olijfje had
altijd meteen met ieder en alles medelijden, vandaar dat ze ook eeuwig omringd was
door straathonden en katten en zwervers en andere ongelukkigen, waarvan deze heer
er één was, had Olijfje gezegd, omdat hij gebukt ging onder zware complexen. Olijfje,
die zelden in onkiese details trad, had verteld dat ze zijn complexen verlichtte en in
ruil daarvoor verlichtte hij haar bestaan materieel.
Na dit verhaal raakte ik meer geïnteresseerd, maar toen we voor een kast van een
fin-de-siècle huis stonden wilde ik toch weer terug, want we zagen er niet uit. Het
haar van de acrobate, een atletische negerin, bolde door de regen als een plumeau
van miljoenen kroesjes om haar brutale hoofd en haar tricot pak van roze en
lichtblauwe bloemen plakte overal aan haar lijf zodat je kon zien dat ze verder niets
aan had, zelfs geen onderbroek. In de tram had ze haar vuurrode regenmantel
daaroverheen gehouden, maar nu liep ze onbekommerd en zoals dat heet, erger dan
naakt, het verzorgde tuinpad op. Ik had me dan wel aangekleed, zij het in een smerige
pilobroek en een vettige bloes, maar daar had ik het dan ook bij gelaten. Mijn haar
was half witblond, de oorspronkelijke kleur en half kastanjerood en
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hing in rafels om mijn gezicht, dat leek op een ouderwetse tekening van Olivier
Twist. Bovendien beefden mijn handen en lippen.
Maar Charmie zei dat Olijfje ons met open armen zou ontvangen.
Dat deed ze en ik was stomverbaasd. Want ze zag eruit als een Spaanse donna met
torenhoog opgestoken inktzwart haar en ze had een lange zwartfluwelen japon aan
met een witkanten jabot en manchetten en ze droeg oorhangers en ringen van robijnen
en diamanten. In het haar had ze een schildpadkam gestoken, ook al bezet met
robijnen. Ik had vast en zeker een kleine buiging gemaakt als ze niet direct zo
enthousiast van wal was gestoken.
‘Dat is goed, Charmie, dat je me komt opvrolijken, ik móét wat drinken met dit
weer en dan nog op zondag en ik kan niet alleen drinken, dat weet je.’
Ze gaf mij een hand en zei: ‘Is dat je vriendinnetje? Wie is ze, die kleine Olivier
Twist?’ terwijl ik dat net even van tevoren zelf had gedacht zei zij het en toen hoopte
ik, ja, wat eigenlijk precies, dat is zo moeilijk te reconstrueren na dertig jaar, misschien
hoopte ik toen al dat ik het verschijnsel Olijfje levenslang niet meer uit het oog hoefde
te verliezen, al kon ik er alleen maar vanaf een afstand naar kijken.
Binnen kwam een groot aantal flessen op tafel en kristallen glazen en Olijfje zei
dat we konden eten waar we maar behoefte aan hadden, maar voorlopig hadden we
geen behoefte aan eten, ik bijna zelfs niet meer aan drinken, omdat het net leek of
in die praalhanzerige kamer, met de uitbundige Charmie en de glanzende Olijfje, de
zon was opgegaan. Charmie en Olijfje staken een vuurwerk van verhalen af en ik
beperkte me tot lachen, wat ik hier tenminste van harte kon doen en alles ging
wonderwel hoewel ik, langzamer drinkend dan de opgetogen dames, merkte dat
Olijfjes statige uiterlijk gaandeweg begon te krakeleren. Haar haar raakte los, de
schildpadkam hing ergens tussen haar oor en schouder en ze had haar jabot
losgeknoopt en haar manchetten omgerold. De zwartfluwelen japon zat verder onder
de sigaretteas en de drankvlekken, maar ze had blosjes op haar olijfkleurige wangen
en haar ogen schitterden. Al drinkend vergeet je de tijd en het zal zeven uur 's avonds
zijn geweest toen een beschaafd belgeklingel klonk. ‘Jezesmarie, daar is-ie!’ riep
Olijfje, niet bang of verschrikt, maar gewoon als iemand die een afspraak heeft
vergeten. ‘Nou komt-ie zo met de sleutel binnen. Nou ja, niets aan de hand, Charmie,
Olivier, pak de drank en je glas en ga zolang de vensterbank in. Ik zal er wel een
beetje vaart achter zetten.’ Ze bracht ons naar
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zo'n diep uitgebouwde vensterbank, zette er flessen en glazen neer, wierp ons een
paar kussentjes toe en sloot de gordijnen. Wij bevonden ons in een kleine, door
velours en glas omsloten nis. Olijfje stak haar mooie gezicht nog even tussen de
gordijnen door en legde haar vinger op de lippen.

Foto: Nan Kooijman

Wij hoorden het binnentreden van Herr Doktor Von So-und-So en aangenaam
gekeuvel in het Duits tussen Olijfje en hem. Hij vroeg of er bezoek was geweest nou, dat was een beleefde vraag - en of ze plezier had gehad. Olijfje zei op alles ja
en amen en ik kon niet weten of ze zich anders gedroeg dan anders, maar ik meende
dat ze tamelijk haastig en gretig op zijn hofmakerijen inging en toen ik even door de
kier tussen de gordijnen gluurde zag ik dat ze bezig was hem praktisch te dúwen naar
de kolossale sofa, die ik precies in het vizier had.
Doktor Von So-und-So maakte verheugde trippelpasjes op de plaats, ik giechelde
onderdrukt en Charmie trok me weg om ook te kunnen gluren. Zij beheerste haar
giechelen minder goed dan ik en ik moest haar op haar plaats in de vensterbank
drukken omdat ze het gordijn zo liet golven. Maar ze was niet te
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houden en stond weer op om te kijken en ik nam een paar zenuwachtige slokken en
keek ook en verslikte me in een proesterig gelach. De Doktor had zich in die korte
tijd geheel ontkleed, op zijn gouden bril na en het was een kostelijk gezicht, dit
peervormige heertje dat wij kenden van foto's in de krant, bloot en roze te zien met
toefjes grijs stekelhaar hier en daar, als een voor straf in een zwijntje omgetoverde
hoogwaardigheidsbekleder. Hij poetste eerst zijn brilleglazen met een lila doekje,
zette zijn bril weer op en wreef met hetzelfde doekje zeer zorgvuldig zijn schedel
die al blonk als een spiegel. Ik kon dat allemaal uitstekend zien omdat zijn hoofdje
op de peluw in onze richting lag. Olijfje was uit de zwartfluwelen rok gestapt en
kleedde zich uit vanaf het middel, het bovenlijfje met de als een SOS-vlag erbij
wapperende jabot en de opgestroopte mouwen hield ze aan, dat kon het ventje zeker
niet schelen. Hij lag inderdaad te knorren als een zwijn, op zijn rug, met zijn handen
over zijn aan weerszijden uitpuilende buik gevouwen. Charmie stond erbij of ze de
paarderennen op Duindigt volgde, op haar tenen, met gestrekte nek. ‘Wat gaat 'r nou
gebeuren?’ fluisterde ze met haar schorre geluid. ‘De dokter kan niks klaarmaken,
dat zie je toch zo?’
Olijfje had het blijkbaar niet makkelijk, ik zag haar bij de sofa dralen en haar
schouders schokten. Het leek wel of ze ook haar lachen niet kon houden. Charmie
en ik keken nu gezamenlijk door de kier, we persten ons tegen elkaar aan, onze glazen
in de linkerhand. Toen besteeg Olijf vastberaden de peluw, ze hurkte boven het hoofd
van de doktor neer en hij sperde zijn mond open. Olijfje keek nu hulpeloos en
geluidloos hikkend en grinnikend naar onze kant en toen plaste ze plotseling, als een
karrepaard, het schreeuwende manneke onder, dat zijn handjes driftig hief en smekend
kraaide: ‘bitte, bitte, tropfenweise.’
Dat was de druppel die de emmer deed overlopen, want ofschoon Charmie en ik
probeerden elkaar in evenwicht te houden vielen we de verkeerde kant uit. De
gordijnen spleten open en daar tuimelden wij de kamer binnen, twee bonte, bezopen
harlekijnen, struikelend over elkaars voeten en zwaaiend met glazen. De hertogin
klapte ook in elkaar, ze wankelde nog even en bedolf toen, machteloos doorwaterend,
met haar billen het hoofd van Herr Doktor Von So-und-So wiens gouden bril, zoals
ik later hoorde, het niet overleefde. Wij verlieten in de hinkstapsprong de kamer en
verstopten ons in een ander vertrek waar Olijfje ons na een half uur, we hadden de
voordeur al horen slaan, uithaalde, schaterlachend.
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Ze liet alles achter. Ook de schildpadkam met robijnen die vertrapt op de grond lag.
De flessen drank evenwel verhuisden we in een boodschappennet naar mijn zolder.
Toen bleek al dat het Olijfje niets uitmaakte dat ze van de ene nacht op de andere
van een donzen hemelbed op een vochtige matras met een kapotte binnenvering
terecht was gekomen. Ze zette 's ochtends fluitend thee en maakte zich met mijn
goedkope rotzooi beeldschoon op in het beslagen spiegeltje boven de gootsteen. De
Herr Doktor liet van zich horen en wilde de relatie herstellen, maar Olijfje zei dat ze
na dit voorval nooit meer oprecht zijn complexen zou kunnen verlichten en daar
bleef het bij. Ze was toen al over de dertig, bezat kind noch kraai en was door niets
uit het veld te slaan. Behalve door iets wat ze me in zeldzame, sombere buien
toevertrouwde: ze wilde niet deugen. Wat ze ook deed of liet, zei ze, het oog van de
wereld zou haar altijd misprijzend bezien.
We waren niet altijd samen, maar onze wegen kruisten elkaar vaak en als Olijfje
even kans zag Olivier, zoals ze me was gaan noemen, ergens in te betrekken deed
ze het. Zo kwam het dat ik rondluierde in landhuizen en de zeven zeeën heb bevaren
en in het Alhambra een kleurenfoto heb gemaakt van Olijfje, in net zo'n zwartfluwelen
japon als ze toen in Scheveningen droeg en met bijna net zo'n kam in haar haar,
weliswaar zonder robijnen maar dat is op de foto toch niet te zien en dat ik Delos bij
maanlicht heb gezien en daar spook speelde met Olijf, tot grote woede van onze
gastheer, een culturele reder, die wanhopig uitriep: ‘Jullie trappen de historie met
voeten, meisjes’, en dat wij in de calèche van graaf Loeki, een van de laatste
alleraardigste, adellijke alcoholisten, en een van de laatste calèches in den lande,
getrokken door vier witte paarden door Amsterdam reden, waar wij zowel werden
toegejuicht als uitgejouwd omdat men dacht dat wij van vorstelijke huize waren.
Maar dit soort bizarre herinneringen zijn voor mij heus niet meer waard dan die aan
onze patattent bij het voetbalterrein, welke tent een totaal financieel echec werd
vanwege Olijfjes onvermogen om hongerige katten, kinderen, honden en zwervers
de deur te wijzen. Zodat het de hele dag stampvol zat met gratis patatvreters en toen
we er ook nog bier bij begonnen te verkopen was het snel met ons gedaan.
Ik herinner me ook een van onze vele dakloze nachten, waarin Olijfje en ik door
de sneeuw stapten en aan ieder autoportier voelden en hoe we toen in de
Surinamestraat een open Mercedes-Benz vonden met een stapel plaids op de

Lust en Gratie. Jaargang 4

71
achterbank. We sliepen zo weldadig sinds lange tijd, dat we pas wakker werden toen
we reden en gillend kwamen we overeind ter hoogte van Leiden, waar we prompt
tegen een vangrail opschoten omdat de bestuurder te abrupt met zijn passagiers werd
geconfronteerd. Het letsel was gelukkig gering en de bestuurder, een zenuwarts,
zorgde er door allerlei gewiekstheden nog voor dat wij buiten schot en uit het gevang
bleven. Maar wij hebben ons niet onder zijn behandeling gesteld.
Sommige dakloze zomernachten brachten we door in een klein, fraai bebost park
met een zeshoekig prieel dat in een vijver was gebouwd. Het ontwaken op de planken
vloeren was koud, maar we vergaten het omdat we waterlelies zagen opengaan in
de eerste zonnestralen en omdat er, terwijl we nog lagen bij te komen, onder ons
jonge eendjes rondzwommen en het niet mogelijk leek dat we ons wel degelijk in
een stinkende, verpeste kantoorstad bevonden. Tenminste, zo denk ik er nu over. Ik
zie dat opengaan, als op een vertraagde film, van de waterlelies, ik heb het dus toen
ook gezien, maar ik denk dat ik het toen toch voornamelijk koud en rot had. Nu pas,
nu ik het nog veel kouder heb, geeft die herinnering wat warmte af.
Op weg naar ons prieel in park Arendsburgh zagen we op een nacht een gestalte
gaan door het struikgewas. We hielden ons meteen levenloos. Na lange tijd drong
het tot ons door dat de gestalte vermoedelijk hetzelfde deed. ‘Dan is hij ook bang’,
zei Olijfje en we liepen vlug door en zagen hoe de gestalte als een groot wit hert voor
ons uitvluchtte. Dat maakte ons nieuwsgierig en wij renden er achteraan en als hij
niet was gestruikeld zouden we nooit hebben geweten dat niemand minder dan de
onverwoestbare Haagse Fries Hessel Pietersma, zijns zeggens een afstammeling van
Grote Pier, ons zo manmoedig was voorgegaan.
‘Twee ouwe wijven 's nachts in een bos, jelui moest je schaam'n’, zei hij, toen hij
ons opgelucht had herkend. Daarna wikkelde hij een olieverfschilderij, waarvoor de
kwalificatie ‘olieverf’ ruimschoots voldoende was, uit pakpapier om te zien of de
handel waarmee hij zich in leven hield, door zijn vlucht en zijn val niet had geleden.
Hij gaf nogmaals te kennen dat twee ouwe wijven zich schaam'n moesten en
verwijderde zich korzelig.
Dat gebeurde kort na graaf Loeki's dood en zo erg oud kunnen we nog niet geweest
zijn, niet meer dan een eindje in de veertig, maar het zette mij op de een of andere
manier aan het denken. En Olijfje misschien ook, al bespraken we
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zulke gedachten nooit omdat ze, hoe je het ook wendt of keert, mistroostig maken.
Je vraagt je dan af wat er mis kan zijn met je, dat je in een beschaafde stad als Den
Haag waar minstens een half miljoen mensen wonen en werken en gezinnen hebben
en zelfs tuintjes en verenigingen om de vrije tijd door te komen, dat je daar in een
park moet slapen waar je nota bene ook nog voor dag en dauw van je bank verdwenen
moet zijn voordat de vroege wandelaars met hun honden en de schoolkinderen
langskomen. Als wij nu zelf nog kinderen waren. Maar andere vrouwen, even oud
als wij, gingen 's morgens aan het werk of naar de stad en ze dronken, net als wij,
koffie om elf uur, maar niet in de stationswachtkamer van het Staatsspoor omdat je
er daar door de aardige obers nooit uit gelazerd werd, hoe onvast ter been je ook
binnenkwam en om één uur lunchten ze en gingen niet, zoals wij, voor een vloeibare
lunch een café binnen in de hoop dat daar al welgezinde bekenden zaten. Om zes
uur 's avonds bereidden ze een maaltijd en hadden ze niet, zoals wij, de hoogte en
stonden ze niet bij een juke-box ruzie te maken of zaten ze om geld vals te spelen
bij het klaverjassen. Hun honden kregen elke dag een eigen bak voer en aten niet,
zoals onze Pimmetje en zoals wij een gehaktbal uit een automaat. En dat, dacht ik
er in die vlagen van zelfbeklag nog bij, voor Olijfje, die een gravin had kunnen zijn
en steenrijk op de koop toe. Na zulke gedachten huurden we, zonder er verder iets
over te zeggen, van onze laatste centen een kamer. Dan begon het, in ons idee,
misschien weer ergens op te lijken.
Zo zaten we op een avond in een kabinet in de Hobbemastraat, een van die gore
graf-aan-graf straten die in Den Haag met zijn groen en zijn kapsones wel een zeer
zwaar odium van verdomhoekje dragen en daar zaten we tussen pisgeel geverfd
behang en op grijsblauw gescheurd zeil met 1 stoel, 1 bed en 1 wastafel voor 30 piek
per week en ik zei: ‘Ik ga me morgen melden als typekracht op een uitzendbureau.’
‘Ik ook’, zei Olijfje en hoewel haar talenten niet op dat gebied lagen, was het een
goed voornemen.
‘Laten we maar vroeg gaan slapen’, zeiden we en we hadden ons al uitgekleed
toen de hospita op de deur bonsde en vroeg of de dame met de hond al weg was.
‘Weg? Hoezo weg?’ schreeuwde Olijfje, die zeer vulgair uit de hoek kon komen
als ze wilde. ‘De dame met de hond heeft hier gehuurd.’
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De hospita trok de deur open, zag ons naakt op het zeil staan en Pimmetje toegedekt
aan het voeteneind van het bed en toen krijste ze er zo'n riedel gemenigheid uit, dat
we ons in die tijd aankleedden, de hond aangordden en de trappen al aan het afdalen
waren terwijl zij nog doende was vurige kolen op ons hoofd te stapelen.
Daar waren we weer dertig-vooruitbetaalde guldens kwijt en weer dakloos en dan
ga je de volgende dag natuurlijk niet werken. En dan zaten we weer ergens, op díe
volgende dag of een van de talloze andere volgende dagen, in een Indisch eethuisje
bij voorbeeld, op de pof maïskoeken te eten en er voegde zich een geheel vergeeld,
joviaal Indisch mannetje aan onze tafel die ‘mij en mijn vriendin’, zo sprak hij ditmaal
tot mijn verbazing tegen mij, uitnodigde om bij hem thuis zijn zelfgestookte
brandewijn te proeven. Hij bewoonde een riant huis in de vogelbuurt en vanuit zijn
propvol met Djokjaas handwerk gevulde huiskamer keken we op de duinen uit en
dronken rijstbrandewijn uit piepkleine porseleinen dopjes. Maar de moeilijkheid hier
was dat hij het op mij had begrepen. Ik zag er redelijk uit voor mijn leeftijd, misschien
wel omdat ik in alle gemoedsrust al die jaren had verkwanseld om niet, mijn haar
was nog steeds witblond en ik had nog steeds het rimpelloze gezicht van een hongerig
jongetje. Naast het niet kapot te krijgen fier, uiterlijk schoon van Olijfje viel ik echter
in het niet en zolang we maar samen waren had ik zelden of nooit mannelijke
belangstelling te duchten. Trouwens, zodra ze merkte dat ik in zo'n hachelijke situatie
verkeerde schoot ze me te hulp en de belagers veranderden dan altijd terstond van
gedachten. Hier haalden haar pogingen niets uit, Desiré - ‘zeg maar Desi of Deetje,
zoals je wilt, Roosmarijn’ - hield het koppig op mij gemunt.
Hij zat op de rand van mijn stoel, deed handjeplak en na het verhaal van Olijfje
hoe we van hotel naar hotel zwierven omdat we nog geen geschikte woning enzovoort
enzovoort, had hij ons logies aangeboden, ‘desnoods levenslang’, had hij glunderend
en knipogend tegen mij gezegd. Ik keek Olijfje voortdurend smekend aan en ze deed
haar best toen Desi vroeg: ‘Waarom noemt jou malle vriendin jou for the love of
Mike Olivier? Roosmarijnie?’ want daarop antwoordde ze met een dikopgelegde
veelbetekenende intonatie: ‘Tja, er zijn nou eenmaal vrouwen die een hekel hebben
aan vrouwennamen. Die wouen vroeger al een jongetje zijn.’ Hij riep niets begrijpend:
‘Onzin. Kletskulkoekerij. Allemaal wauwel. Roosmarijn is prachtnaam en past
precies.’ Olijfje gaf het op en 't is waar,
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we waren er meer dan beroerd aan toe en ik zag ook geen andere uitweg.
Het is trouwens de enige keer geweest dat ze me in de steek heeft gelaten, als je
dit in de steek laten kunt noemen. En eigenlijk liet ik haar ook in de steek, want ik
redde het niet met Deetje. Er bestond immers niets anders in mijn wereld dan Olijfje
en ik weet niet eens of je onze verhouding een verhouding kon noemen, want zij was
niet zo en ik meende en geloof nog dat het er voor mij niet toe deed of ze nu een
vrouw of een man was. Ik had haar toch ook, toen ik haar voor het eerst zag, bij mij
zelf een verschijnsel genoemd. Dat ik van haar hield was een vanzelfsprekende zaak,
ik was ervan overtuigd dat iedereen van haar moest houden en zo was het gelukkig
meestal ook, behalve dan toen bij die Deetje met dat bord voor zijn kop. Natuurlijk
kon Olijfje met haar ruimhartigheid niet beseffen wat voor gruwel het was voor mij.
Ze was uiterst verbaasd, maar heel lief toen ik in de ochtenduren huilend en rillend
bij haar op bed kroop, niet onder de dekens maar er bovenop, want ik kwam zo uit
het ledikant van Deetje, walgelijk nattig en vies. ‘Jeetje, Olivier,’ mompelde ze en
zoende me in mijn hals en aaide mijn tranen weg, ‘zoveel geweld kan dat aapje toch
niet gebruikt hebben?’
‘Als je wist wat hij deed,’ begon ik, maar ik stopte want ik bedacht dat zij met al
die dingen ervaring had en dat het maar ouwe koek voor haar zou zijn. Zij begreep
dat blijkbaar ook, maar ze zei schattig: ‘Ja, wat ze soms al niet in hun verkalkte harses
halen’, en ze troostte me langdurig, al duwde ik haar eerst weg omdat ik niet wilde
dat ze op de plaatsen kwam waar het aapje zijn sporen had nagelaten, maar zij zei:
‘Neenee, nou delen we ook alles en ik haal alle smetten weg en dan ben je weer
gewoon Olivier.’
Tijdens het troosten ontdekte Deetje ons, hij stond ineens op de drempel en
langzaam daagde het in 't oosten. ‘Tiens, tiens,’ zei hij, ‘c'est la vie. La vie est belle,
le ciel est bleu’, en daar sprong hij boven op ons en nestelde zich naast mij. ‘Continue,
continue, ma chérie.’ Als Olijfje niet in lachen was uitgebarsten, had ik hem geslagen
en hard ook. Zij danste op en neer in bed. ‘La vie parisienne,’ riep ze, ‘het is me toch
wat. A Paris à Paris sur un petit cheval gris. Hoor me onze bereisde geilaard eens
aan. Olivier, wij maken hem burgemeester. Monsieur le Maire de Paris.’ Vrolijk
deinend sloeg ze de dekens terug, haalde zijn miserabel geslachtsdeel te voorschijn
en begon haar nijver handwerk, terwijl ik verbijsterd constateerde hoe het aapje zich
dit verzaligd hijgend liet welgevallen en niet meer naar mij taalde. Ja, zei Olijfje
later, zo zijn kerels nou, Olivier, onder een hoedje te
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vangen, als makke schapen, kinderkens gelijk. Maar ik dacht er het mijne van.
Zo kan ik doorgaan met het ophalen van herinneringen. Ik herinner me alles wat
ons gebeurde, zelfs de gebeurtenissen uit onze duisterste dronkenschappen wellen
uit mijn onderbewustzijn naar boven en niet, zoals me dat wel eens overkwam, als
giftige gassen uit een moeras - ik kan ze me heel rustig en bijna naar keuze voor de
geest halen. Zoals een vrek de kostbare munten te voorschijn haalt, die hij jarenlang
in een grote kist heeft opgespaard. Jarenlang heeft hij er niet naar omgekeken, hij
weet niet meer hoe de munten die nu allang verlopen zijn er uitzien en als hij zijn
einde voelt naderen opent hij de kist en bekijkt ze één voor één. Dat ben ik aan het
doen, want verder heb ik niks. Iets uit de jaren van voor Olijfje kan ik niet vinden,
het is een compact blik jaren, meer niet, dat ik mijn einde voel naderen kan ik niet
zeggen, tenzij ik er zelf een eind aan zou maken en daar ben ik te laf voor en god zal
dus weten hoe het moet met mijn leven na Olijfje.
Ik vond Olijfje in een plas bloed, nee, geen plas, het waren dikke, vlezige, zwarte
klodders op haar witte kimono, terwijl ze op de divan lag en de televisie schetterend
aanstond en een komiek met konijnetanden in blauw licht de donkere kamer inkeek
- hij keek grinnikend naar Olijfje en zij keek met een oog terug en het andere was
weggedraaid. Eerst dacht ik dat ze geen adem meer haalde, maar toen kwam er een
gerommel als uit een onderaards gewelf en dat hield wel vijf, zes seconden aan en
daarna werd het weer doodstil. En na een halve minuut kwam het gerommel weer.
Toen ging ik in looppas de hel binnen. Wij hadden geen telefoon. Onze hospita
wilde ons niet van haar telefoon gebruik laten maken, ze had ons trouwens al laten
weten niet van ‘tegennatuurlijke vriendschappen’ te houden en ze haatte Olijfje omdat
die, oud als ze mocht zijn, de veel jongere man van de hospita om haar vingers wond,
daar probeerde ik het dus niet eens. Ik liep de straat op naar een telefooncel, er stond
een landerige jongen in, ik opende eindelijk de deur na lang wachten en zei: ‘Mijn
vriendin ligt op sterven’, ik wilde nog meer zeggen, maar hij zei: ‘Dan is er ook geen
haast bij’, en trok de deur weer dicht.
Ik ging een café binnen, bestelde een glas bier en vroeg of ik mocht telefoneren.
Het mocht. Ik belde de GGD en men zou komen, maar het kon wel even duren. Ik
belde de Zuidwal en ook daarvandaan zei men te zullen komen,
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men wist alleen niet exact wanneer. Ik belde de huisdokter, die op onze
ziekenfondskaart vermeld stond en zijn vrouw zei, dat haar man zou komen zodra
hij terug was. Steeds was ik mijn noodkreet begonnen met ‘mijn vriendin’ en toen
kreeg ik wat we allemaal wel eens krijgen, het gevoel dat ze ons soort maar aan het
lijntje houden omdat ze niet van ons gediend zijn en ik haalde mijn bier, belde weer
de GGD en zei met gebroken stem dat mijn man een ernstig ongeluk had gekregen
en zich bloedend naar huis had gesleept, ik gaf weer ons adres en ze zeiden weer dat
ze zouden komen en toen ik hollend bij huis aankwam reed daar net de ambulance
voor en dat moet wel een gelukkig toeval zijn geweest. Ze vroegen naar meneer x,
de achternaam van Olijfje, de hospita had haar hatelijke bek al opengetrokken, maar
nu ze er eenmaal waren kon ik de zaken wel aan, ik loodste ze naar boven en ze
haalden mijn Olijfje weg.
Ik wilde mee en ze vroegen: ‘Familie?’ ‘Nee’, zei ik en verder, bij nader inzien,
niets en daarop kon ik toch mee, tot het ziekenhuis en tot en met de wachtkamer. Er
kwam een verpleegster, die alles van Olijfje wilde weten, beroep en godsdienst enzo
en ik somde alles op en maakte het zo keurig mogelijk.
‘Waar is ze?’ vroeg ik.
‘We moeten het onderzoek afwachten’, zei de zuster.
‘Waar is ze?’ vroeg ik. ‘Ik wil haar even zien. Ik heb het gevoel dat ze bij kennis
is.’
De zuster begon met haar plichtmatig praatje over familie en de hele zeikerige
godvergeten rest, maar het was een jonge zuster, mooi ook, ook haar kon ik ineens
wel aan en bovendien, ze was aardig. Ik zei verbeten dat Olijfje kind noch kraai had
en of dat voldoende was en zij zei: ‘Gaat u dan maar, komt u maar mee.’
Olijfje lag in een badkamer op een brancard en ze worstelde zich half omhoog
toen ze me zag en graaide wanhopig om zich heen. ‘Olivier,’ riep ze en haar ogen
waren als schotels zo groot, ‘wat doen we hier, godverdomme, laten we hier
onmiddellijk weggaan.’ Meteen kotste ze een guirlande van klodders bloed, die ze
radeloos nakeek. De zuster had, toen ik eenmaal binnen was, de deur achter me
gesloten, ze wilde zeker van de verantwoordelijkheid af zijn, dus hield ik zo'n metalen
niervormig bakje onder Olijfjes mond en zei: ‘Niets aan de hand. Alles loopt als
gesmeerd.’ Ze braakte bloed tot ik dacht, nu heeft ze niets meer over en ondertussen
veegde ik haar mooie haren uit haar ogen en kuste haar voorhoofd en
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haar mond met de zwarte, korsterige randen die ik weglikte en toen kwamen er twee
heren medici binnen, van wie de oudste vroeg: ‘Hallo, wat moet dat hier.’
Ik wilde weer zeggen, dit is mijn vriendin, maar ik dacht, laat ik nu voor eens in
mijn leven geen lafaard zijn en ook niet hoogmoedig, laat ik me deemoedig storen
aan hun conventies, daarom zei ik: ‘Ze is mijn vriendin, dokter, maar dat is voor mij
hetzelfde of ze mijn man is en daarom ben ik hier en wil ik hier blijven.’
‘O juist,’ zei hij, ‘gaat u dan maar naar de wachtkamer.’
Ik zag de ander, die jonge arts, een smalle, blonde jongen, blikken op ons werpen
en hij zei: ‘Er is voorlopig toch weinig te zeggen, maar wacht u gerust’, en daardoor
kon ik voor een moment mijn oogkleppen afzetten en ons zelf en alles beter zien, zij
het goddank maar voor even. Ik zag Olijfje, die weer lag en die met stomheid was
geslagen omdat ze niet wist wat haar overkwam. Haar mooie, zwarte haren waren
donkergrijze, vette slierten, haar trotse hoofd was de puntige, te kleine schedel van
een heks. Ik dacht nooit anders dan dat haar ogen fonkelden en spotten, maar ze
puilden uit en de irissen zwommen in een wirwar van rode adertjes en waar ze
gesprongen waren, in haar ooghoeken, was het rood en geel. Haar lippen waren slap
en blauw, ze hingen open, haar wangen hingen ook, vol vuile groeven en purperen
vlekken en het vel, dat over haar te spitse kin nog was strakgetrokken viel in enorme
okeren plooien naar haar hals toe. Haar handen, die ze op haar maag had gelegd,
leken wel de gele verhoornde poten van een dode wilde eend.
Zo was ze niet geworden omdat ze ziek was, zo was ze gisteren al en eergisteren,
toen we nog broodjes krab aten, zo was ze het hele jaar daarvoor, wie weet hoelang
ze zo al was.
Maar ik zou nooit hebben toegegeven, zelfs niet aan me zelf, dat mijn mooie Olijfje
mijn mooie Olijfje niet meer was, want dwars door dat morsige, pasteuse schrift van
de ouderdom heen bleef ze dat wel. Een Spaanse hertogin met een fier gezicht, ook
al lag dat onder laagjes geel vet en purperen wieren verscholen.
Ze werd naar een zaaltje gereden en er werd een fles aan haar vastgebonden, die
langzaam in haar leegdruppelde zodat ze nog wat langer zou kunnen leven.
Ze woelde en ze kreunde, maar mij gaf ze geen antwoord meer.
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Ze voerde hele gesprekken met anderen, in een andere wereld, dacht ik, daarom
voelde ik me niet uitgestoten maar bleef aan het bed zitten om haar lippen nat te
maken met watjes tot ze me wegstuurden.
De volgende morgen zat ik weer aan haar bed en de toestand was hetzelfde, woelen,
kreunen en geheimzinnige gesprekken voeren. Nu zat ze niet vast aan een rode fles
maar aan een witte en nu had ik het niet alleen te stellen met de honderden onbekenden
die haar omringden, maar ook nog met de drie zeer lijfelijk aanwezigen in de drie
andere bedden. Naast ons lag een strenge vrouw met ivoren poten in een
bibliotheekboek met een harde, rode kaft te lezen, aan de overkant zaten twee jeugdige
wezens met woedende, neurotische ponems rechtop in bed naar een keihard aangezet
draagbaar radiootje te luisteren en ik, als enige bezoekster uit de buitenwereld, werd
aan een voortdurend vijandig onderzoek onderworpen. Het leek wel een woordeloos
derdegraads verhoor dat pas ophield toen er allerlei manspersonen met bloemen in
de jat en kinderen meesleurend het vertrek indromden. Geen wonder dat Olijfje in
haar eindeloze eigen conversaties gewikkeld bleef en geen rust scheen te vinden.
Zo kan nog geen paard sterven.
Ik trok dus weer de stoute schoenen aan en drong de kamer van de
geneesheer-directeur binnen. Het bleek dezelfde arrogante, joviale man te zijn die
Olijf in de badkamer had onderzocht.
Ik zei: ‘Ik geloof dat mijn vriendin alleen moet liggen.’
‘Zodra er plaats vrij komt krijgt uw... eh... krijgt mevrouw een eigen kamer.’
‘Dokter, ik beschouw haar als...’ Ik wilde weer zeggen ‘mijn man’, maar ik kon
het, god vergeef mij, de strot niet nog eens uitkrijgen, want ik had nu genoeg met dit
hypocriete zootje meegehuild en als ze het zonder belachelijke vergelijkingen niet
konden begrijpen, dan zouden ze het nooit begrijpen en daarom eindigde ik maar
benepen met: ‘Ze is alles wat ik heb. En dat is vice versa.’
‘Dat begrijpen wij immers’, bulderde hij amicaal. ‘We doen ons best. We houden
u op de hoogte.’
Maar toen Olijf alleen op een kamer werd gelegd, omdat ze met haar ijlen de anderen
uit hun slaap hield, waarschuwden ze me niet en toen ze als hopeloos werd opgegeven
waarschuwden ze me ook niet, want ik was geen
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familie en wij vormden geen gezin en dus lieten ze haar maar liever alleen creperen.
Het was alleen omdat ik 's nachts langs dat ziekenhuis kroop als een zwerfkat en
me tegen heug en meug moed had ingedronken, omdat de portier gewoon een mens
bleek te zijn en me daar klappertandend bij de voordeur aantrof, uitsluitend door
toevallige en triviale redenen, dat ik haar kamernummer aan de weet kwam.
Ik vond die kamer in een donkere gang, vlak bij een achteruitgang wat me totaal
wanhopig maakte, want ze leggen je niet voor niets vlak bij een achteruitgang neer
en toen kwam juist een neuroloogje haar kamer uitgehuppeld, ik klampte hem aan
en hij voerde me monter mee naar een wachtkamer, waar een dode televisie stond
en een groen waaklicht brandde. Waarom in een wachtkamer? dacht ik. Hij nam niet
de moeite andere lampen te ontsteken, hij spreidde de handen en zei: ‘Helaas’, op
een beroepstoontje waarvoor ze waarschijnlijk ook een tentamen hebben moeten
afleggen.
Hij nam me mee naar haar kamer en trok haar gerimpelde oogleden op die als
verfrommelde, verdorde blaadjes weer neervielen; het leek nog verbazingwekkend
dat ze tussen zijn duim en zijn wijsvinger niet verpulverden.
Haar pupillen vertoonden geen enkele reactie en hij zei, zeer tevreden: ‘Ziet u
zelf?’
In de dagen die volgden begon ik op mijn gebrekkige wijze over de dood na te denken.
Maar ik kwam niet verder dan dood is dood en uit is uit en daarom was ik blij, dat
Olijf in coma lag en dat een potsierlijk sterfbed ons tenminste bespaard zou blijven.
Ik begon zelfs bang te worden dat ze nog bij bewustzijn zou komen; Olijf was
roomskatholiek opgevoed en al had ze dat geloof allang geleden afgezworen, je kunt
niet voorspellen hoe zo'n ziekteaanval uitpakt. Zo'n aanval laat vaak een zelfde effect
na als een brand, de stevigste staalconstructies worden erdoor verwrongen. Ik wilde
voor mijn Olijfje geen sterfbed in een rondedans van goochelaars en illusionisten
die de verlangde konijnen en gekleurde zakdoeken uit het niets te voorschijn toveren,
ik wilde niet dat ze zich jammerlijk in de aandacht van een opperwezen zou gaan
liggen aanbevelen. Daarvoor hield ik te veel van haar en had ik teveel respect voor
haar.
Maar het ging natuurlijk allemaal anders.
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‘En, is het niet heerlijk dat uw vriendin weer naar huis mag? We zeiden allemaal op
de afdeling: hier is een wonder geschied.’
Dat was die mooie, aardige zuster van die verschrikkelijke avond, die me op een
heel anders getinte, maar minstens zo verschrikkelijke middag kwam ophalen bij de
portier waar ik stond te dralen en te treuzelen in de hoop dat er alsnog een wonder
bovenop zou geschieden.
Laat God een harige klauw door het plafond steken en mij van hier wegrukken,
desnoods onder de gruwelijkste pijnen, want ik sta hier met zondige gedachten. Als
dit geen zondige gedachten zijn en als ik nu niet wordt verdelgd, welnu, zet dan alle
hoop op redding maar uit je hoofd.
O Olijfje, was je de moord maar gestoken.
‘Kom nu, ze zit al zo lang naar u uit te kijken.’ De zuster duwde me door een
labyrint van gangen naar de wachtkamer, dezelfde waarin ik bij een dode televisie
en een waaklampje dat neuroloogje had zitten vervloeken, hetzelfde niemandsland
waar ik als een drenkeling op de zeebodem had gezeten tussen onbeschrijflijke en
onbegrijpelijke vissen en gewassen en dat waren dan ‘herstellenden’.
Niemand herstelt van het leven, heeft een of andere mooiprater beweerd, maar
wees waakzaam en geloof niets meer, je herstelt van alles. Sommigen van die wezens
droegen een nieuw lichaamsdeel mee, een plastic zak waarin je hun wondvocht zag
droppelen. Het was aan ze vastgegroeid met een plastic slang en als ze gingen zitten
om gezellig een kopje thee te drinken hingen ze hun doorschijnende anus-annex-plee
zorgzaam over de leuning van hun stoel, zoals vrouwen het met een nertsstola doen.
Olijfje, toen in peignoir, was een der hunnen en nog verder van me verwijderd dan
toen ze op haar ziekbed met haar onbekende vrienden lag te fluisteren en te lachen.
Ik zei dat ik in galop de hel binnenging toen ik haar in haar witte kimono met de
bloedklodders op onze divan vond. Hoe vaak ik sindsdien voor me uit niet de woorden
heb gemompeld, do not go gentle into that good night, ik weet het niet, het werd een
magische bezwering. Maar van wat, waartoe?
Nu zat ze, weer opgevijzeld voor de buitenwereld, op mij te wachten.
Do not go gentle, want waarom wachtte ze in jezesnaam op mij? Had graaf Loeki
niet uit de doden kunnen herrijzen en waar waren Herr Doktor Von So-und-So of
een van die duizenden anderen?
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Ik herkende haar niet eens. Olijfje was me op haar ziekbed, toen ze met anderen
begon te praten, ontsnapt.
De joviale arts kwam langs om afscheid te nemen.
‘En u weet wat we hebben afgesproken, nietwaar?’ babbelde hij, terwijl hij haar
op de schouder klopte. Ze richtte zich niet eens trots op, ze gluurde onderuit naar
hem en naar mij. Ze bewoog zowaar stiekem haar hoofd in mijn richting, een gebaar
van verstandhouding tussen haar en die arrogante, ouwe lummel.
Ze hadden een knotje van haar dunne, grauwe haar gemaakt. Ze hadden bovendien
haar zwarte ogen uitgebrand.
Hij nam mij terzijde. ‘Als ik u was,’ sprak hij vaderlijk, ‘zou ik het ook wat rustiger
aan gaan doen. Dat is wél prettiger voor uw vriendin.’
Godbewaarme. Nu ze me dit hekserige, verbeten schepsel met haar knotje en haar
mummelmond opdrongen was het ineens wel mijn vriendin.
‘Wat bedoelt u?’ vroeg ik hooghartig. Het was nu maar eens mijn beurt om arrogant
te zijn, pikten ze het niet dan konden ze haar wat mij betreft houden.
‘Voorzichtig met drinken’, antwoordde hij keurig, terwijl ik daar stond te stinken
als een vat methylalcohol.
‘Wat betreft mevrouw...’ aha, hij had het dus gevoeld, ‘ze moet zich zonder pardon
houden aan haar dieet. Ze heeft de lijst bij zich en daar moet u zich precies aan
houden. En geen druppel meer. Geen druppel.’
Ik trok mijn wenkbrauwen op.
‘Een coma hepaticum is geen kattepis’, zei hij plotseling grof en een beetje
snuffelend. Vroeger had hij mij daar inderdaad danig mee gehad, nu kon het me niets
verdommen.
Maar wat heeft het voor nut deze dingen op te rakelen, want kort en goed, die vreemde
vrouw en ik trokken in het appartement, die laatste haveloze zolder die Olijfje en ik
huurden.
Wat had ik anders kunnen doen? Haar onderweg bij een vuilnisbak neerzetten?
We leefden naast elkaar zoals mijn moeder en ik vroeger leefden. Ze wilde niet dat
ik zieke katten van de straat meebracht. Ze doorzocht het gootsteenkastje en
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gooide mijn flessen drank leeg. Ze kauwde honderdmaal op ieder hapje van de
maaltijden die ik met een bijna vijandig gevoel van liefde bereidde en ze klaagde en
ze klaagde. Te zout, te vet, te flauw, ranzig, koud, niet te eten, mag ik dat wel hebben,
dat mag ik niet hebben.
Ze luisterde niet naar wat ik zei want ze was aan het klagen en het vitten en aan
het vitten en het klagen. En drong ooit eens een opmerking van mij tot haar door,
dan kromp ze in elkaar om kotsgeluiden voort te brengen, ‘bloeding, nieuwe bloeding,
funest’, bracht ze dan steunend uit. Na duizendmaal gaat zo'n truc niet meer op en
soms bad ik: ‘Heer, geef haar er een en dan wel een goede, finale.’
Naar buiten mocht ik niet zonder haar en ze liep voetje voor voetje of ze zwaar
invalide was en ze leverde met de stem van een dove commentaar op voorbijgangers.
We konden nergens heen, want overal sloeg de rook op haar longen, ook in
bioscopen waar officieel niet mag worden gerookt. Ze verbood me te roken en hield
mijn pakjes shag onder de kraan. Ze controleerde me, ook als ik naar de wc ging drie
trappen naar beneden, met de wekker in de hand. Was ik even in de keuken geweest
om op haar bevel iets te halen - iets, dat nooit te vinden was - dan rook ze, als ik
terugkwam, aan mijn mond en wendde zich walgend af. 's Avonds probeerden we
televisie te kijken en steeds in zich zelf zeurend en geen acht op mij slaand schakelde
ze van het ene net naar het andere, zodat geen programma behoorlijk te volgen was.
Op een dag liet ze me alleen weggaan om boodschappen te doen en toen ik terugkwam
had ze met een hamer het beeldscherm verbrijzeld en zei ze onschuldig dat een van
de katten er tegenaan gesprongen was. ‘Maar wat geeft het,’ zei ze, ‘we praten zo
zelden meer met elkaar, nu kan dat weer.’
Was dat maar waar geweest. Ze deed avond aan avond niets dan voor zich uit
staren en als ik er dan eindelijk in slaagde, in die stemming om te snijden, toch wat
te lezen merkte ik dat ze naar mij aan het staren was.
Nou ja goed, zij was ernstig ziek geweest en ik had haar in de steek gelaten door
gezond te blijven en ik begreep haar gedachtengang dus wel en zou misschien op de
duur aan dit nieuwe leven zijn gaan wennen en er tevreden mee zijn geweest, want
we hadden toch andere tijden gekend en ook een relatie als de onze, dacht ik, is er
een for better and for worse.
Maar nu gisteren.
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Ik sopte en stofte de kamer, ieder hoekje en gaatje, omdat ze had beweerd dat ik haar
in onhygiënische omstandigheden liet verrekken en dat ik met stofnesten en katteharen
een trage moord op haar pleegde. Bij het afstoffen van een boekenplank hield ik even
stil om naar het portret te kijken van de hertogin in het Alhambra. De kleurenfoto,
die ik had gemaakt van dat uit de hemel gezonden wijf, nu door de hel weer
teruggestuurd.
Zo waar als ik dit schrijf en zo oud als ik ben, er kwamen tranen in mijn ogen en
dat was iets waarvan ik me niet eens meer herinnerde hoe het voelde.
‘Wat sta je daar stiekem uit te voeren?’ schreeuwde ze vanaf de divan.
Omdat er een brok in mijn keel zat kon ik niet antwoorden en ik gaf haar dus maar
die foto.
Ze keek er naar en vroeg toen, met iets vreemds in haar stem, iets geniepigs denk
ik nu achteraf, maar ik weet het niet: ‘Nou, wat vind je daar nou van?’
Ik schudde mijn hoofd omdat ik nog steeds niets kon zeggen.
‘Mooi wijf was ik, hè?’
Ik knikte. ‘Dat vond jij wel lekker, hè?’
Vanaf dat moment liet ik haar woorden over me heen gaan, althans ik hoopte dat
ze over me heen zouden gaan zoals al haar andere kwaadaardigheden, maar in
werkelijkheid had ze beter, veel beter vanaf haar divan een aantal messen in mijn
rug kunnen gooien.
‘Ik heb altijd geweten dat je verkeerd was, hoor. Al was je te schijtlijsterig om er
voor uit te komen.’
‘Meteen de eerste keer toen ik je zag dacht ik daar heb je weer zo'n doetje van een
pot.’
‘Jij was wel goedkoop om op sleeptouw te nemen, want je was toch niks gewend,
geen droog brood had je te vreten. En het loonde wel, want ik kwam erg goed naast
je uit, zeg nou zelf. Het heeft ook altijd goed gewerkt, want het heeft jou ook geen
windeieren gelegd, is het niet? 't Is me ook een knaleffect, een echt wijf naast een
pot.’
Ze keek weer naar de foto. ‘Maar ja,’ zei ze toen dromerig, ‘'t was natuurlijk toch
maar behelpen. Als ik me een Moorse slavin had kunnen veroorloven.’
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Ze heeft de foto eerst onder haar hoofdkussen geborgen en later ergens anders verstopt,
dus ook die ben ik kwijt. Ik zei al dat ik niet wist wat ik met mijn leven na Olijfje
zou moeten beginnen. Op herinneringen kun je teren, zeggen ze, alsof dat een vast
kapitaal zou zijn. Maar het schijnt dat je je herinneringen zelf moet verzinnen en
steeds weer opnieuw moet herzien en dan weer opnieuw, todat je merkt dat je niets
anders aan 't doen bent dan het inwisselen van zinsbegoochelingen en dan laat ook
dat je koud.
Uit: De ondergang van Makarov, E. Querido's Uitgeverij N.V., Amsterdam
1971.
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Rectificatie
Couveuse
voor Jacques
het zeer kleine kind in het doorzichtige
beweegt het traag het hoofd op het halsje?
beeft een ooglid over ongekende droom?
ja: het rekt de rechtervoet
zucht, draait de linkerhand in de pols
sabbelt aan de lucht
het zeer kleine kind in het afgeslotene
doet als bij toeval de ogen open
luisterend of iemand hem roept om wakker te worden
in dit leven en bij haar te zijn.
kijk, het heft zijn rechterhand in beverig bewegen
tast door het gedempte licht naar wat weerkaatst
in spiegeling van glas: het kijkt even,
is zij daar maar achter het koele glanzen
onaanraakbaar? het handje daalt, de blik draait weg
naar binnen gericht alsof het mijmert over wat hem wacht:
hoe hij, de weerloze, eens de onzichtbare wand
om zich heen in stukken zal slaan
en vrij omhoog zal zweven om
anderen waarlijk aan te kunnen raken

Sonja Pos
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Beeldende kunst in Nijmegen
Vanaf september 1986 tot september 1987 worden in twee galeries in Nijmegen
exposities gehouden van (voornamelijk) vrouwelijke kunstenaars. Zie voor een
inleiding op dit initiatief Lust en Gratie nr. 12 (winter) 1986, pp. 77-79.

De Hollandsche Spoorweg
Tentoonstellingen
* 4 juni t/m 14 juni: Elli Slegten, schilderijen, Opening 3 juni, 20 uur. Vanaf 15
juni is er een zomerreces. Op 1 september is de galerie weer open, dan met een
gemengd programma van 12 vrouwelijke en 8 mannelijke kunstenaars.

Basta En Route
Lezingen
* 25 mei: Elly de Waard (dichter) over de ‘vrouwelijke stem in de poëzie’.
* 25 augustus: Pamela Pattynama (wetenschappelijk medewerkster Amsterdam)
over betekenissystemen (semiothiek).
Als afsluiting van het jaar van exposities van vrouwelijke kunstenaars is er de laatste
twee weken van augustus een speciale tentoonstelling. Tevens bestaan er plannen
voor een videoprogramma.
Voor nadere mededelingen over bovenstaande programma's, contact opnemen
met Gerda van der Krans.

Adressen
De Hollandsche Spoorweg: Kannenmarkt 6, Nijmegen. Geopend do t/m zo van 13-17
uur. Contactpersoon: Dorian Hiethaar, telefoon: 080-226519.
Basta En Route: Pijkestraat 4, Nijmegen. Geopend do t/m zo van 13-17 uur.
Contactpersoon: Gerda van der Krans, telefoon: 080-559915/232219.
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Medewerksters
Cheryl Clarke (1947, Washington, DC). Studeerde literatuur aan de Universiteiten
van Howard en Rutgers. Zij is van mening dat poëzie een hulpmiddel kan zijn bij
strijd en bevrijding. Haar energie als dichteres wordt gevoed door haar identiteit als
zwarte lesbisch-feministe. Ze woont met haar vriendin in Highland Park, New Jersey.
Dichtbundels: Narratives. Poems in the Tradition of Black Women, New York:
Kitchen Table, Women of Color Press, 1983 en Living as a Lesbian, Ithaca, New
York: Firebrand Books, 1986.
Karin van Elderen (1946). Is werkzaam als docente recht en tekenares. Tekent voor
Nemesis, tijdschrift over vrouwen en recht en andere juridische en niet-juridische
tijdschriften en publikaties. Eindexamen Rietveld-Academie in 1982.
Flora van Houwelingen (1959). Studeerde Frans en Algemene Literatuurwetenschap,
Etnische Studies en Ontwikkelingsvraagstukken. Schrijft, vertelt, vertaalt en geeft
lezingen vanuit de inspiratie die zij opdoet bij haar onderzoek naar Franstalige
Noordafrikaanse literatuur. Organiseerde onlangs tijdens de nationale boekenweek
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam het symposium Weg van Elders over
zogenoemde ‘migrantenliteratuur’ en is redactielid van Lust en Gratie. Werkt thans
als marketingmedewerkster bij de Novib en treft voorbereidingen voor een proefschrift
over Franstalige Noordafrikaanse schrijfsters. Enkele publikaties: ‘Franstalige
Noordafrikaanse literatuur’, in: Ongehoorde woorden, 1985; ‘Een vreemde eend in
de letterenbijt. Over interculturele literatuurwetenschap’, in: Universiteit en Derde
Wereld, 1986. Vertaling: Leïla Houari's Zeïda, Amsterdam: An Dekker, 1987.
Nan Kooijman (1951). Fotograaf. Telefoon: 030-888102.
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Eugenie de Munck (1949). Woont en werkt in Amsterdam. Heeft twee kinderen.
Schrijft sinds haar zeventiende gedichten. Eerste voordracht uit eigen werk in april
1984 bij Stichting Loki, Amstedam.
Helga Ruebsamen (4-9-1934, Djakarta). Heeft altijd in de journalistiek gewerkt en
veel gereisd. Naast publikatie in verschillende bladen van korte verhalen verscheen
haar werk bij Uitgeverij Querido, Amsterdam: De kameleon (verhalen) 1964, De
Heksenvriend (roman) 1966, Wonderolie (roman) 1970, De ondergang van Makarov
(verhalen) 1971. Zij werkt nu aan een nieuwe verhalenbundel die waarschijnlijk dit
najaar verschijnt bij Querido.
Leïla Sebbar. In de jaren veertig geboren in Algerije als kind van een Algerijnse
vader en een Franse moeder. Op achttienjarige leeftijd naar Frankrijk vertrokken. Is
nu lerares Frans, werkt als literair critica en journaliste voor diverse tijdschriften als
La Quinzaine littéraire, Magazine littéraire, Jeune Afrique, Sans Frontière, Autrement,
Les Temps Modernes en Sorcières en schrijft aangrijpende essays en romans over
Noordafrikaanse immigranten in Frankrijk.
Birgitta Vereecke (1958). Volgde een opleiding aan de Rietveld-Academie in
Amsterdam richting schilderen, tekenen en grafisch werk. Exposities: november
1986 in Turijn (Italië) en van 28-2-1987 t/m 11-4-1987 in Hoofddorp. In september
1987 is haar werk te zien in café La Strada te Amsterdam.
Mary Wings (1949, Chicago, Ill.). Haar eerste boek She Came Too Late verscheen
april 1986 bij The Women's Press, Londen. (De Nederlandse vertaling, Zij kwam te
laat, verscheen bij Lesbische Uitgeverij Furie, Amsterdam, 1986). Haar tweede boek,
She Came Too Often, zal begin 1988 verschijnen. Zij werkt aan een verhalenbundel
getiteld Sex Stories, waarvan het verhaal Koude Kunstjes in dit nummer van Lust en
Gratie er één is.
Chawwa Wijnberg (1942). Eerdere publikaties in de bundels Op weg naar het
onbekende, 1986 en De Nieuwe Wilden in de poëzie, 1987, beide samengesteld door
Elly de Waard en uitgegeven door Uitgeverij Sara, Amsterdam.
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Reeds verschenen
Nummer 1 en 2: uitverkocht
Inhoud nummer 3:
Adrienne Rich, Een politiek van plaats; Willemien Gerstenhauer, Ik hurk bij je,
zustertje. Een cyclus gedichten; Chris van der Hoek, Het labyrinth van Ariadne. Het
vrouwbeeld van Nietzsche in de interpretatie van enkele moderne Franse filosofen;
Lidy van Marissing, Het naakt in het landschap; Elsa Wouters-D'haen, Tekeningen.
Inhoud nummer 4:
Bernadette van Dijck en Maaike Meijer, Zwijgen zal ons niet beschermen. Gesprek
met Audre Lorde; Bernadette de Wit, De New York Women's Salon. Opkomst en
ondergang van een feministisch ideaal; Eugenie de Munck, Twee gedichten; Megchel
J. Doewina, Fragment uit: Het Duikbootmysterie. Roman in wording; Cathar
Wertheim, Grafiek; Dora D., Sisterhoods in Singapore. Godin Guan Yin en haar
vegetarische tantes.
Inhoud nummer 5:
Renée Steenbergen, Romaine Brooks. Een kijkproces; Meryl Altman, Kennis van
het Grieks. H.D. en de literatuurgeschiedenis. Inleiding Ineke van Mourik, De
alchemie van de vriendschap; Annettje Dia Huizinga, Cleancut Shortcut, Reklame
voor Lucy. Gedichten; Gertrude Stein, Q.E.D. Een fragment. Vertaling en inleiding
Martha Vooren, Het genie voordat het zover was; Jules Deckwitz, Een laatste kans.
Ballade van een huwelijk; Carla Brünott, Is Alba de schaamte voorbij? Analyse van
A. Meulenbelts laatste roman.
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Inhoud nummer 6:
Isabel Hoving, Over het beminnen van Dode Heldinnen. Jane Bowles
geportretteerd; Ellen van Eldik, Portretten van Jane Bowles; Julie Abraham, De
geschiedenis van de Player's Boy. Het lesbische werk van Bryher; Willemien
Gerstenhauer, Gedichten; Andreas Burnier, Evolutie van het bewustzijn; Elly de
Waard, 25 Gedichten. Een keuze; Saskia Wieringa en Sylvia Borren,
Nairobi-conferentie: een lesbische luxe?
Inhoud nummer 7:
Amy Clampitt, 7 Gedichten; Elly de Waard, Een debuut als meesterwerk. Over
‘The Kingfisher’ van Amy Clampitt; Eef Keijzer, Mieke van Schermbeek, Over de
weerspiegeling van gebouwen in gebouwen. Foto's van Marian Bakker; Irmgard
Busch, Freda Dröes, Fokkelien van Dijk, Maaike de Haardt en Marian Papavoine,
De Andere/Wereld/Reis van Mary Daly. Het is de lezeres die de tekst maakt; Mary
Daly, Vriendin-nen en vrouwenvriendschappen. Fragment uit Pure Lust; Rosemarie
Buikema, Kus uit steen gehouwen. Gedichten.
Inhoud nummer 8:
Monique Wittig, De Politiek-van-Parijs. Inleiding Rosa Pollé, Geen goden geen
godinnen, geen meesters geen meesteressen; Ina Bouman, Gedichten; Nelle Morton,
Een woord dat nog onzegbaar is. Inleiding Marian Papavoine, Horen tot nieuw
spreken; Annelies Passchier, Nachtduivel. Kort verhaal.
Inhoud nummer 9:
Margret Brügmann, Fantastische alledaagsheid en alledaags fantasma; Leonora
Carrington, En bas; Unica Zürn, De man in jasmijn; Margret Brügmann, De werelden
van Frida Kahlo; Silvia Bovenschen, Zoekplaten met schokeffect; Leonor Fini, Proza.
Inhoud nummer 10:
Camille Mortagne, Eros, het lieveheersbeestje... inleiding op ‘Le livre de
Promethea’; Hélène Cixous, Le livre de Promethea; Marijke van Hooff, Gedichten;
Renée Steenbergen, De kortstondige bloei van de Verlichte kunstenares; Annet
Planten, Over Lidia Zinovjeva-Annibal; Lidia Zinovjeva-Annibal, Drieëndertig
monsters.
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Inhoud nummer 11:
Astrid Roemer, Clotho; Astrid Roemer, Literatuur met een stem; Vijay Dan Detha,
De nieuwe woonplaats; Angèle Etoundi Essamba, Foto's; Susana Torres Molina,
Impressies van een aanstaande moeder; Joanne Werners, Gedichten; Dora D.,
Afscheid.
Inhoud nummer 12:
Gloria Wekker, Sta op en roep haar naam... Zwarte lesbische dichteressen over de
liefde; Ien Dienske, De innerlijke biografie. Eenheidsherstellende ervaringen in drie
moderne romans; Annemarie de Waard, Gedichten; Ineke Middag, Bronnen.
Beeldende kunst in Nijmegen; Adèle van Haelen, Het lyrisch ik. Column.
Inhoud nummer 13:
Judy Grahn, Een vrouw praat met de dood; Godelieve Smelt, Sint Sebastiana. Het
Leven, de Liefde en het Lijden. Inleiding van Ineke Middag; Sonja Pos, Nieuwe
gedichten; Maaike Meijer, De politiek van het lezen. Aantekeningen over
neerlandistiek, literatuur en racisme; Ankie Peypers, Zeven maal Vonk.
Gedichtencyclus; Birgit Verstappen, De Val. Kort verhaal.
Nummers 3 t/m 8 f 5, -; nummers 9 t/m 13 à f 12,50 (incl. porto). Stort het
verschuldigde bedrag, met vermelding gewenste nummer(s), op postgiro 3786410,
t.n.v. Stichting Lust & Gratie, Amsterdam.
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[Nummer 15]
Redactioneel
Het negeren, belasteren, verdraaien van feiten en ridiculiseren van vrouwen is iets
van alle tijden en 1987 was daarop tot nu toe geen uitzondering, aldus een citaat uit
het essay van Ineke van Mourik, ‘Poëzie van de Laagste Landen’. Tot nu toe boden
we tegenwicht aan de steriliteit van de mannenpoëzie door het laten zien van
oorspronkelijk, vitaal werk van vrouwelijke dichters. Met die traditie gaan we door:
In dit nummer een debuut van de Rotterdamse Jetje Valk.
Ook de aanval schuwen wij niet. Zowel de aanval naar buiten, als de kritiek in
eigen huis. Adrienne Rich pleit in haar artikel, ‘Naar een meer feministische
literatuurkritiek’, voor het aan de kaak stellen van de universaliteit van wit-zijn en
heteroseksualiteit. Zij beschrijft twee vormen van literatuurkritiek, waarbij ze wijst
op het niet luisteren van de eerste vorm van literatuurkritiek naar de tweede en de
kwalijke gevolgen hiervan.
Een ander artikel over niet-luisteren ofwel blinde vlekken is van Marina van Dalen.
Zij gaat in op de open brief die Audre Lorde aan Mary Daly schreef. Audre Lorde
schreef deze brief op 6 mei 1979. Citaat: ‘Het is waar, de onderdrukking van vrouwen
kent geen etnische of raciale grenzen, maar dat betekent niet dat die onderdrukking
bij verschillende groeperingen dezelfde is. De bronnen van onze oeroude kracht
kennen die grenzen evenmin. Wanneer je je met het ene bezighoudt zonder het andere
zelfs maar te noemen, geef je een vertekend beeld van onze gemeenschappelijkheid
èn van onze verschillen. En dan gaat achter zusterschap nog steeds racisme schuil.’
De Vlaamse Kristien Hemmerechts kreeg voor haar eerste roman Een zuil van
zout, de provinciale prijs van Brabant (België). In haar verhaal ‘As’ dat wij in dit
nummer publiceren neemt de relatie tussen twee vrouwen een huiveringwekkende
wending.
De kunstbijdrage is verzorgd door vriendinnen van de in april overleden fotografe
Mieke Jansen. Mieke was voor velen een bekende door haar jarenlange
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barwerk in vrouwencafé Saarein. Haar foto's waren tot nu toe slechts in kleine kring
bekend.
Joanna Werners ontmoet u in dit nummer niet als dichteres, zoals eerder in Lust
& Gratie (nr. 11, Herfst 1986), maar als schrijfster van haar roman Droomhuid. Een
voorpublikatie.
De redactie
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Ineke van Mourik
Poëzie van de Laagste Landen
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‘[...] in de Nederlandstalige poëzie valt [...] een grote steriliteit te constateren. Al te
veel jaren overheerst, in stand gehouden door een eenzijdige poëziekritiek, het systeem
van de abstracte, autonome of hermetische poëzie.’
Dit is een klein stukje uit de pittige inleiding van Elly de Waard in het boek De
Nieuwe Wilden in de Poëzie (Sara, 1986) De Waard spreekt over het landschap van
de Nederlandse poëzie als het landschap van de verstening. Overdreven? Nee, want
de Nieuwe Wilden in de Poëzie komen niet uit de lucht vallen en wij zijn blijkbaar
ook niet de enigen die last hebben van die verstening.
De oudere jongeherenclub (A. van Dis, W. van Toorn, W. van Maanen en E. van
Vliet) die de jury vormde voor het toekennen van de Van der Hoogtprijs van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, noemde in haar rapport de bekroonde
bundel van Rogi Wieg, ‘een opvallend debuut in het rijke, maar vaak wat eenvormige
landschap van de Nederlandse poëzie, waarin soms de vormbeheersing belangrijker
lijkt dan persoonlijkheid en bewogenheid.’
Deze kritiek is minder aanstootgevend dan die van De Waard, maar je voelt achter
dat keurige jury-rapport toch iets zinderen.
Overal lijkt het te zinderen, want ook het literaire tijdschrift De Held, de spreekbuis
van voornamelijk moderne jongeheren, opende de aanval om de poëzie van haar
sokkel te schieten. En in Utrecht organiseerden allochtonen in mei een intercultureel
dichtersfestival om uiting te geven aan hun ongenoegen over de eenzijdigheid van
het Literaire Leven in Nederland.
Voor een nadere beschouwing van wat 1987 aan eenzijdigheid opleverde, ga ik eerst
terug naar de Nacht van de Poëzie in Utrecht, een jaarlijkse, kermisachtige attractie
die duizenden bezoekers trekt. In het vorige nummer van Lust & Gratie heeft de
redactie al gewezen op het bedroevend geringe aantal vrouwen dat was uitgenodigd.
Wat de bijdragen van vrouwen betreft, is het slechte nieuws eigenlijk altijd hetzelfde.
En als een vrouw in het publiek schreeuwt: ‘Wij willen meer vrouwen’, dan kan de
progressieve Volkskrant daarover alleen maar melden: ‘Het ging deze toeschouwer
blijkbaar alleen om het geslacht en niet om de kwaliteit’.
De pen op scherp en het verstand op nul, dat kenmerkt een groot aantal verslagen
van de Nacht, met name als het gaat om de voordracht van Elly de Waard. Zo noemde
Nico Slothouwer (zelf deelnemer aan de Nacht) in de NRC
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het optreden van Elly de Waard potsierlijk. Met leedvermaak las ik dat toen Nico
Slothouwer zijn poëzie voorlas het podium onder zijn voeten bijna werd afgebroken.
Bij Elly de Waard ‘is het doodstil en er wordt geluisterd naar haar gedragen regels
over vrouwen en vrouwenliefde’ (Vrije Volk).
Elly de Waard is de pispaal van de provinciaal-Amsterdamse kritiek en opvallend
hierbij is dat er niet op haar werk wordt ingegaan. Haar laatste bundel Een Wildernis
van Verbindingen (verschenen in oktober 1986) wordt door de kritiek volkomen
doodgezwegen maar wel wordt er in kleine tussenzinnetjes druppelsgewijze gif
toegediend.
Een criticus als Frank Ligtvoet, die vorig jaar wel een hele pagina in de Volkskrant
wijdde aan een interview met de dichteres, deed na het verschijnen van haar bundel
er het zwijgen toe. Tom van Deel, criticus van Trouw, signaleerde de bundel in enkele
nietszeggende regels voor de Prisma Lectuurvoorlichting. En dat was dat. Alleen in
een stukje van Renate Rubinstein, maar zij is geen recensente, las ik enkele regels
van bewondering voor Een Wildernis. Ik vraag mij af wat er allemaal in de koppen
van die critici omgaat en hoe het komt dat er niet één een recensie schrijft, terwijl
zij blijkbaar wel erg gepreoccupeerd zijn met het verschijnsel De Waard.
‘Het is een krabbenmand, mevrouw, die Amsterdamse critici-kliek’, zei een
schrijver uit de Provincie tegen mij. ‘Wie eruit wil, wie een eigen geluid laat horen,
wordt teruggetrokken.’ Ik moet veel denken aan die krabbenmand.
De Nacht van de Poëzie, de overdonderende aandacht die de poëzie daar krijgt,
wordt overschaduwd door de Leugen. De Leugen dat de kwaliteit van de
Nederlandstalige poëzie wordt bepaald door blanke manlijke Nederlanders.
Levensgroot was die avond een tekst op de muur geprojecteerd van Hans Faverey
‘Wie liegt, waait weg’. Wie weet komt alles toch nog goed.
Langzamerhand wordt voorspelbaar wat je in dag- en weekbladen leest over het
literaire leven en het aandeel van vrouwen erin. Maar dat alles nog erger kan, bewijst
het artikel van Arthur Lava ‘Het timbre van de tuinkabouter’ in De Held
(februrari/maart 1987). Ondanks de pogingen van de redactie van De Held dames
en feminisme niet over het hoofd te zien, wordt door publikatie van het artikel van
Lava mijn aanvankelijk optimisme over de redactionele lijn van dit blad vakkundig
de grond ingeboord.
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Jonge dichters in 1975
FOTO WILLEM DIEPRAAM

Het artikel begint, de naam van de auteur indachtig, met wat vuurwerk: ‘De poëzie
is ten dode opgeschreven. Als niemand ingrijpt zal zij binnen afzienbare tijd zijn
bijgezet in de grafkelders van goede bedoelingen.’ Ha, leven in de tent. Leve de
Held! Doorlezen: Lava spreekt in navolging van Eugène van Itterbeek over het zieke
lichaam van de Muze. De Muze? Alles en iedereen kan ziek zijn, maar de Muze niet,
lijkt mij. Die kijkt wel mooi uit. Als zij wordt opgeroepen door zieke aanbidders,
gaat zij uit wandelen en dan treedt de verstening op. Doorlezen: een litanie van
gruwelen over de poëzie trekt aan mijn oog voorbij met ‘algemene’ uitspraken over
De Moderne Mens Hij, De Dichter Zijn en Hem. Mijn ergernis groeit. Waarom niet
eerst de hand in eigen broek gestoken, o jongmens. Of zie ik het weer verkeerd en
bedoelt Lava natuurlijk ook De Dichteres, Zij en Haar en gebruikt hij alleen voor
het gemak het alomvattende Hij? Maar wie zich bezighoudt met poëzie, met woorden,
met de subtiliteit van de taal, mag toch niet, voor het gemak, het alledaagse kiezen?
Het Alledaagse Leven heeft echter geen behoefte aan het ingefluisterd krijgen van
een geweten, zoals
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Lava in een ander verband terecht opmerkt. Mijn optimisme krijgt een knauw. Nu
valt De Held ook al door de mand. Ik kan het niet geloven. Ik ben een goedzak en
lees dapper verder: ‘De poëzie heeft te kampen met een chronisch gebrek aan bravoure
en flamboyantie. Spontaan schedelklievende absurditeit is uit den boze. Men durft
geen mestkevers omhoog te laten kruipen langs de behaarde benen van het publiek.’
Mijn laatste rest hoop verdwijnt bij deze behaarde benen. Hier schrijft een heer, voor
heren en namens heren.
Het luik boven De Held valt dicht en ik bries om zoveel dwaasheid, onbewustheid
en eenzijdigheid.
Aan het einde van zijn exposé realiseert Lava zich dat geen enkele dichteres de
revue is gepasseerd. Hij komt vervolgens niet op de frisse gedachte zijn artikel te
herschrijven. Nee, gewoon als een blinde mol verder gaan en er nog een schepje
bovenop doen. Wat een truttebol! Diana Ozon was al gecomplimenteerd in De Held
no. 5 dus over haar hoeft hij niet meer te spreken. ‘En Elly de Waard, tja Elly de
Waard’, en dan volgen enkele onsmakelijke regels die niets met haar werk te maken
hebben.
Lachwekkend van onbenul zijn in dit licht ook de volgende regels van Lava: ‘Toch
blijft het raadselachtig waarom het vrouwelijke geslacht zich zo zelden laat meesleuren
door die krachtige reiskoorts der verbeelding, die de poëzie is, of zou moeten zijn.
Of zijn het de uitgevers die de vrouwenpoëzie geen warm hart toedragen?’
Nee, het zijn niet de uitgevers die de poëzie van vrouwen geen warm hart toedragen,
maar roededragers als Lava. Aan het einde van zijn artikel geeft Lava blijk van een
verbluffend zelfinzicht: ‘Ik heb slechts met een wichelroede het heterogene landschap
der poëzie bestreken. en van wichelroedes zegt men dat het uiterst onbetrouwbare
instrumenten zijn...’
De poëzie zit in een dal en critici als Lava ruilen het ene dal in voor het andere. Hoe
moet de nieuwe dichtkunst eruit zien? Volgens Lava, niet-intellectualistisch, geen
klein geluk, niet alledaags, niet de gruwel van vergeelde symboliek als ‘de tuin’,
geen duf precisiewerk. Poëzie moet kunnen hypnotiseren en er moet meer humor in.
Een van Lava's favoriete gedichten is het gedicht ‘Ontwaken’ van Adriaan Bontebal:
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(...)
Als rijpe vruchten
vallen de eitjes van mijn schaamluis
op het dauwvochtige slaapkamerzeil
(...)

Afstandelijk, academisch is de poëzie van Bontebal in ieder geval niet. Dit is gegrepen
uit het Alledaagse en toch ongewoon. Hier spreekt de manlijke stem. Het klein geluk
van ‘Ieder ontwaken/ een feest’.
Omdat veel van Lava's kritiek lijkt overeen te stemmen met de kritiek van
feministen op het poëziebedrijf (met name de critici), hij uit de stal van De Held
komt - een modern literair tijdschrift waarvan je in eerste instantie niet verwacht dat
de redactie oudbakken seksisten bijdragen laat leveren - is het des te schrijnender
getuige te zijn van een dergelijke onwetendheid en seksistische arrogantie.
Het lijkt alsof de kloof tussen dichters en dichteressen breder wordt en daaraan zijn
met name organisatoren van evenementen, wetenschapbeoefenaars, redacties van
bloemlezingen en anthologieën en critici of wat daarvoor doorgaat, kortom alle
bemiddelaars tussen schrijfsters en lezerspubliek, schuldig. En naarmate vrouwen
heftiger protesteren tegen deze gang van zaken, antwoordt de tegenpartij met wapens
die steeds meer de normen van een fatsoenlijk gevecht overschrijden.
Zo publiceerde Julian With, psycholoog, dichter en mede-organisator van het
interculturele dichtersfestival in Utrecht, in eigen beheer een boekje Zwart racisme
bestaat niet waarin hij tien bladzijden lang tekeer gaat tegen zijn collega-dichter
Astrid Roemer (‘Roemer met wie ik zo intiem bevriend was. Roemer die ik overal
prees als een van onze beste’).
De smaak van braaksel is een delicatesse vergeleken bij de smaak die ik overhield
na het lezen van Withs gescheld. With gaat er prat op dat hij zijn eigen zwarte groep
bekritiseert maar zijn aanval op Roemer is ronduit laag en druipt bovendien van
agressie en vooroordelen tegen hoeren, feministen en witte lesbiennes. Astrid Roemer
spande een rechtszaak tegen With aan en de rechter besliste dat zijn boekje uit de
handel moest worden genomen.
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De nieuwe wilden
FOTO: CATRIEN ARIËNS

Het negeren, belasteren, verdraaien van feiten en ridiculiseren van vrouwen is iets
van alle tijden, en 1987 was daarop tot nu toe geen uitzondering. Niet het kritisch
oordeel, ingegeven door de liefde voor poëzie, viert hoogtij, maar redeloos gekwaak.
Hier gaan verstand en gevoel niet samen, maar laten de heren zich drijven op stormen
van onwetendheid, agressie, woede en ergernis die uitmonden in onvervalst seksisme
en een spoor van vernielingen.
Het is opvallend dat zowel Elly de Waard als Astrid Roemer, dichteressen die
zich, zij het op zeer verschillende wijze, in hun werk politiek-feministisch uiten, ten
prooi vallen aan vuige aantijgingen. Dit zijn naar mijn mening geen
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incidenten (sla daar de geschiedenis van vrouwelijke auteurs maar op na) en daarom
moet er worden teruggeslagen.
Eeuwenlang zijn schrijfsters onder het stof gewerkt als de aandacht van vrouwen
voor hun eigen erfgoed, om wat voor reden ook, verslapte en de heren (Alles natuurlijk
onbewust. U zult mij niet horen over de manlijke samenzweringstheorie. Mannen
zijn gewoon zorgzaam wat hun eigen erfgoed betreft.) vanzelfsprekend het
vrouwelijke aandeel in de Wereldliteratuur reduceren tot een voor hen acceptabel
percentage, namelijk hoogstens 5 tot 8 procent.* Het merkwaardige van dit percentage
is bovendien dat de namen van de genoemde vrouwen wisselen van boek tot boek,
maar dat het percentage hetzelfde blijft. In de beroemde Norton Anthology serie
komen vrouwen voor met een gemiddelde van 7%. En legt u daarnaast eens The
Norton Anthology of Literature by Women, samengesteld door twee feministische
critica's (Gilbert/Gubar), dan begrijpt u waar ik het over heb.
Uit deze goudmijn van damesliteratuur haalde ik het volgende fragment van een
gedicht uit 1919 van Amy Lowell:

The Sisters
Taking us by and large, we're a queer lot
We women who write poetry. And when you think
How few of us there 've been, it's queerer still.
I wonder what it is that makes us do it,
Singles us out to scribble down, man-wise
The fragments of ourselves. Why are we
Already mother-creatures, double-bearing,
With matrices in body and in brain?
I rather think that there is just the reason
We are so sparse a kind of human being;
The strength of forty thousand atlases
Is needed for our every-day concerns
(...)

*

Zie: Joanna Russ, Andere levens, andere letteren, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam
1985.
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Het gedicht ‘The Sisters’ is een ode aan drie dichteressen: Sappho, Elizabeth
Browning en Emily Dickinson. Er waren veel meer dichteressen, maar dat kon Amy
Lowell niet vermoeden. Zij verbaasde zich wel over het geringe aantal en zocht naar
een verklaring. Zij zou verbaasd zijn te horen dat ondanks de kracht van
veertigduizend Atlassen die vrouwen nodig hebben om hun dagelijkse bestaan te
leiden, er toch zo veel meer vrouwen zijn die bijdragen hebben geleverd aan de
Wereldliteratuur.
Er moeten steeds meer Sisters komen en liefst van diverse pluimage. Als wij de
verstening van het landschap van de poëzie willen opheffen, moeten wij niet alleen
beweging veroorzaken, zoals de Nieuwe Wilden in de Poëzie, maar vooral de
beweging erin houden. Over de landsgrenzen kijken, ons niet beperken tot
wit-westerse visies over de dichtkunst want in de zogenaamde marges van het bestaan
bevinden zich de nieuwe kiemen.
En als wij over het kleine geluk willen schrijven, dan schrijven wij over het kleine
geluk; en als wij over onze tuin willen schrijven, dan schrijven wij over onze tuin;
en als wij over het Hogere willen schrijven, dan schrijven wij over het Hogere; en
als wij over het zogenaamde Lagere willen schrijven, dan schrijven wij daarover en
in elke vorm die ons aanstaat. Elk dictaat is de dood voor de creativiteit. Of dat dictaat
nu komt van de Oude criticus of de Jonge Held, het is al geestelijk provincialisme
wat de klok slaat. Wij moeten op zijn tijd fors terugslaan, maar daarbij nooit de liefde
voor de poëzie, want daar gaat het toch uiteindelijk om, verliezen.
‘Taking us by and large, we're a queer lot/ We women who write poetry.’ En dat
zou zo moeten blijven.
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Kristien Hemmerechts
As
Kort verhaal
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Weggedoken onder de donsdeken werd Véronique wakker en besefte dat de man in
het groene hemd zich stond te wassen. Water klaterde in een wastafel en voetzolen
zogen zich vast op linoleum. Ze was zijn naam vergeten. Jan wellicht. Of Marc. Of
Paul. Neen, Paul was de man met de zwarte plooibandbroek. Precies haar maat. Dat
had ze in een oogopslag gezien. Haar benen waren langer dan haar lengte deed
vermoeden en haar heupen waren smal in verhouding tot haar schouders. Voor
broeken moest ze bij rijzige mannen terecht, voor hemden en truien bij gestuikte
types. Een kraan snerpte en het water begon te kabbelen. Véronique besloot
bewegingloos te blijven liggen. De man zou het groene zijden hemd niet missen.
Gisteravond had hij zich geconcentreerd uitgekleed. Hij had zijn hemd niet over zijn
hoofd uitgetrokken, maar had zorgvuldig alle knoopjes losgemaakt. Zijn broek had
hij weggehangen aan een hanger in de kleerkast. Het hemd had hij samen met zijn
ondergoed in de wasmand gegooid. Véronique hield van dit type. Heel wat mannen
lieten hun berookte en bezwete kleren op het vloerkleed naast het bed vallen en
trokken ze 's morgens opnieuw aan. Met water werd sowieso zuinig omgesprongen.
De gemiddelde alleenstaande man waste zich 's morgens niet. Hooguit poetste hij
zijn tanden en kamde zijn haar. Véronique moest het hebben van ordentelijke mannen.
Zodra kleren in een wasmand lagen waren alle obstakels uit de weg geruimd. Dan
hoefde ze enkel nog te wachten tot de man in slaap viel en ze haar slag kon slaan.
Water kolkte weg in een afvoerbuis. Een been schoot in een broekspijp. Véronique
overwoog om verder te dromen. Ze zou enkel haar ogen moeten sluiten en langzamer
gaan ademen. Niet dat ze verwachtte haar droom af te maken. Haar dromen kwamen
nooit tot iets. Ze vermoedde dat haar superego ze vroegtijdig onderbrak om verdere
onzin te voorkomen. Het leek haar weinig waarschijnlijk dat ze wakker werd omdat
ze uitgeslapen was. Iedere ochtend voelde ze zich moe als een hond. Het maakte niet
uit of ze om negen uur of om twaalf uur ging slapen. Soms had ze het gevoel dat ze
net zo goed de hele nacht kon opzitten.
Schoenen kraakten op het linoleum. Een gordijn werd over een rail geschoven.
Een spanjolet draaide om zijn as en een raam ging open. Straatlawaai
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drong de kamer binnen. Véronique vroeg zich af of ze de rolbezetting in haar droom
vooralsnog kon wijzigen. De man in haar droom was een uitgelaten figuur, die zich
huppelend door het weidse landschap bewoog. Hij lachte naar haar en toonde haar
de as die aan zijn vingers kleefde. Ze wist dat hij de duivel was. Een blond meisje
was schrijlings op haar komen zitten en had haar gepassioneerd gezoend. Het meisje
had een opvallend gave, blanke huid. Véronique vreesde dat ze nauwelijks veertien
was, al gedroeg ze zich als een ervaren minnares. De man die de duivel was danste
met de zelfverzekerheid van wie zich onweerstaanbaar weet. Ook zonder om te kijken
besefte hij dat iedereen hem blindelings volgde. Véronique had een hekel aan lesbische
dromen. Als het meisje gedanst had en de duivel gezoend, dan zou ze nu met plezier
over de droom liggen soezen. In pakweg de helft, van haar dromen had ze iets met
vrouwen. In de andere helft had ze met niemand iets. Een normale, heteroseksuele
droom kon ze zich niet herinneren.
Een lucifer werd aangestreken en er volgde een lichte plof. Gisteravond had
Véronique in het gedempte licht een opvouwbare tafel bij het raam zien staan. Het
formica blad was gedeeltelijk onder het marmeren tablet geschoven zodat er
nauwelijks ruimte overbleef voor het gasstelletje, wat bestek, een pakje margarine
en een doosje lucifers. Onder de tafel stond een kartonnen doos waaruit aluminium
pannedeksels en -stelen staken. Er zaten roestvlekken op het gasstelletje. Véronique
wist dat er geen kleiner model in de handel verkrijgbaar was. Jaren geleden had haar
moeder een zomer lang in een vochtige tent op een identiek stelletje gekookt. Het
stond op de grond op een stuk karton dat haar vader over het tentzeil had uitgespreid
om het te beschermen tegen vetdruppels en spetters. Vanaf de eerste dag bleek dat
er geen staat viel te maken op de stabiliteit van het kookstel en er werd besloten dat
voortaan Véronique tijdens het koken het stelletje zou vasthouden om verdere
ongelukken te vermijden. Gaandeweg was hun kampeermateriaal uitgebreid. Het
gasstelletje werd ingeruild voor een stel met drie bekkens, een tafel met formica blad
werd aangekocht, bijpassende vouwstoelen werden aangeschaft en in plaats van op
luchtmatrassen sliep de familie nu op veldbedden. Weldra was de tent voorzien van
alle moderne comfort. Woon- en slaapkwartieren waren van elkaar gescheiden;
boeken, eetwaren en kleren konden weggeborgen worden in opvouwbare kasten; bij
regenweer konden de bewoners een boek lezen in een luie stoel of bood een draagbare
televisie
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het nodige verzet. De kookhoek bleef de achillespees. De drie bekkens ten spijt kon
het gasstel onmogelijk de vereiste hitte opwekken. Bepaalde gerechten waren tot
mislukken gedoemd. Het ontbreken van een oven bleek de grootste hinderpaal. Twee
maanden lang moest de familie het rooien zonder gebraad, een gemis waar vooral
de moeder onder leed. Toch werd jaar najaar de wagen volgestouwd met
kampeerbenodigdheden en reden zij zuid- of oostwaarts. Begin juni werden de
kartonnen dozen van de zolder gehaald en begon haar moeder de nakende vakantie
voor te bereiden. Versleten materiaal werd vervangen, ontbrekende elementen werden
aangevuld, haringen werden andermaal ingevet. De t-shirts, jurken en shorts die haar
moeder voor haar bij de najaarskoopjes had gekocht, werden een nacht in koud water
te weken gezet om bij de eerste wasbeurt krimpen te voorkomen. Daarna werden ze
te drogen gehangen, gestreken en netjes gevouwen in de reiskoffers gelegd. Het was
enkel nog wachten op haar vader die het land niet kon verlaten voor hij de examens
van zijn leerlingen had nagekeken en hun eindrapporten secuur had ingevuld.
Véronique was altijd een mode achter. Toen iedereen rood droeg, liep zij rond in
de pasteltinten die de zomer voordien in zwang waren, en toen zij begon
vlindermotiefjes te dragen was iedereen allang op nopjes overgestapt. Haar moeder
zei dat mode niets uitmaakte op een kampeerterrein. ‘Zonde van het goeie geld’, zei
ze. Ooit hadden ze op een terrein gestaan waar rond elk perceel een omheining was
opgetrokken, en waar iedereen die dat wou elektriciteit kon krijgen. Elke avond
werden de afgevallen bladeren er met een soort stofzuiger weggeruimd. Die zomer
droeg iedereen kant. Haar moeder had zich een microgolfoven aangeschaft en ze
aten om de andere dag gebraad. Er was een clubhuis waar de jongeren rondhingen
terwijl hun ouders zwommen in het meer. ‘Alors, vous n'aimez pas les dentelles’,
had een jongen haar gevraagd en Véronique had een geanimeerd gesprek aangeknoopt
over kantklossen, en het verschil tussen Brugs en Brussels kant. Pas toen ze 's avonds
op haar veldbed lag had ze begrepen waarop de jongen had gedoeld.
Toen Véronique op kamers ging wonen, had haar moeder voor de laatste keer de
kartonnen dozen van de zolder gehaald en had haar vader de opdracht gegeven ze
naar Véroniques nieuwe adres te vervoeren. ‘Je vader en ik worden te oud om te
kamperen’, had ze gezegd en Véronique begreep dat de zomervakanties hoofdzakelijk
om haar terwille te zijn, waren georganiseerd.
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Margarine spetterde in een pan. Een bord werd op een hard oppervlak gezet en de
geur van spek drong door tot onder de donsdeken. Véronique kende de ellende van
de eenkamerwoning. Een wastafel voor afwas, was en je eigen toilet; kooklucht in
kleren, boeken en beddegoed; rommel in elke hoek en op elke stoel; een bed dat
overdag dienst doet als bank. Afgaande op zijn hemd had ze beter verwacht, maar
uiteraard kon je je oordeel enkel op schoenen baseren. Ze had het eigenlijk niet zo
op groen. Groen was in haar jeugd nooit de mode geweest. Ze kon zich niet herinneren
ooit op een kampeerterrein tussen groene jongens en meisjes te hebben gezeten. Het
was Michèle die haar op het idee had gebracht. Al jaren zette Michèle haar deel van
het kantoor vol met planten, en op een dag verscheen ze als kroon op haar werk, in
een knalgroene jurk. Het was of ze geen lijf meer had. Of haar hoofd autonoom
ronddobberde op groene bladeren. Véroniques houding tegenover haar jongere collega
was er altijd een geweest van correcte en hoffelijke afstandelijkheid. Van de eerste
dag dat ze de kantoorruimte deelden, had Véronique duidelijk gemaakt dat ze geen
planten duldde. Michèle overschreed de scheidingslijn niet. Kleren waren echter een
andere zaak. Het zou geinig zijn om met al dat groen te harmoniëren.
Eetgerei werd afgewassen. De geluiden volgden elkaar snel op: stappen in de
kamer, een slag, stappen op de trap, een luidere slag. De man had het huis verlaten.
Véronique sloeg de donsdeken weg. Er lag een briefje onder het gasstel. Als ze het
ophief, zou het wegwaaien. Ze sloot het raam en kleedde zich aan. Het was waanzinnig
vroeg. In het trappehuis vond ze een telefoontoestel en belde een taxi. Beneden op
straat ging ze staan wachten.
Door het ronde raampje van de wasmachine zag Véronique hoe het groene hemd
heen en weer werd gewiegd in het schuimende water. Met zijde kon je niet voorzichtig
genoeg zijn en Véronique had het wolprogramma geselecteerd. De machine viel stil
en ze draaide de sorteerknop naar rechts. Water werd weggepompt en de machine
begon te daveren. Het groene hemd werd door de metalen trommel gejaagd. De
machine kwam tot rust en Véronique telde langzaam tot honderd. Het handvat gaf
moeiteloos mee. Ze maakte het hemd los van de rand van de trommel, schudde het
uit en stopte het ding in de droger. Ze stelde de strijkplank op, liet het strijkijzer
voorverwarmen en begon opnieuw te tellen. Toen de droger stilviel, ging ze een
kleerhanger halen in haar slaapkamer, opende
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de droger en spreidde het groene hemd uit over de strijkplank.
In bad kwam het blonde meisje opnieuw schrijlings op haar zitten. Véronique
voegde extra badschuim bij het water om het meisje te verjagen. Als ze haar hoofd
onder water hield verdween het meisje. Ze greep de witte badhanddoek, bette haar
gezicht, stapte uit bad en wikkelde zich in de handdoek. Ze föhnde haar haar, wreef
haar lichaam in met hydraterende huidcrème en begon zich aan te kleden. Het hemd
zat als gegoten. Ze besloot er de zwarte rok bij te dragen die ze jaren geleden van
haar moeder geleend had, en de zwarte laqué naaldhakken die ze van haar grootmoeder
had geërfd. Ze duwde de handtas waarmee ze gisterenavond haar flat verlaten had,
in een hoek van de kleerkast en koos een kleiner model. In het café op de hoek
bestelde ze croissants en koffie verkeerd. Ze bleef precies twintig minuten zitten.
Langer en ze werd een ouder wordende vrouw die de eenzaamheid van haar flat
ontvlucht. Of een vrouw met bijbedoelingen. Ze besloot een ommetje te maken langs
de kunstgalerij. Al jaren was ze op zoek naar een schilderij voor de hoge witte muur
in haar flat. Hoe meer galerijen ze bezocht, hoe duurder haar smaak werd. De muur
bleef kaal. Na eliminatie bleven er drie schilderijen over. Ze vormden een reeks: een
man op een perron met de trein in aantocht; de trein rijdt door het station en de man
wandelt weg; de man staat aan de overkant van de spoorweg in een leeg station.
Naast het schilderij hing een kaartje met MAN IN STATION en daaronder
VERKOCHT. In de namiddag nam Véronique opnieuw een bad en zag de man van
de schilderijenreeks uit de badkamer wegwandelen. Bij de badkamerdeur draaide hij
zich om en toonde zijn vingers waar as aan kleefde.
De volgende dag besloot Véronique het groene hemd niet aan te trekken. Het zou
als een eerste stap kunnen geïnterpreteerd worden; als een uitnodiging om de
bloempotten ook in haar kantoorgedeelte neer te planten.
Michèle was laat. Véronique had al drie brieven getikt en nog steeds was de stoel
aan de overkant leeg. Ruim een uur over tijd kwam Michèle hijgend het kantoor
binnen. Ze had zich in een levensgrote gebloemde satijnen sjaal gehuld. ‘Sorry’, zei
ze en begon meteen te tikken. De ene brief na de andere jaagde ze erdoor. Véronique
daarentegen liet haar handen rusten op het toetsenbord en staarde naar het meisje.
Ze was een bloem tussen het groen. Om klokslag een uur zette Michèle haar machine
af en ging zoals altijd samen met de andere meisjes een
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broodje eten. Zelf bracht Véronique de lunchpauze op het toilet door. Ze stak twee
vingers in haar keel, maar slaagde er niet in over te geven.
Dag na dag verscheen Michèle in de gebloemde sjaal. Bij kouder weer droeg ze
hem over een warme trui, wanneer het regende had ze een paraplu bij. Ze legde hem
enkel af om zich van haar trui te ontdoen. Daarna sloeg ze hem weer om. Véronique
raakte met haar werk achterop. Op kantoor staarde ze naar de sjaal, thuis staarde ze
naar de kale, witte muur. Ze bezocht geen enkele kunstgalerij meer. In plaats van er
's zaterdagavonds op uit te trekken, lag ze uren met gesloten ogen in bad. Het
kunstwerk dat ze begeerde, was en was niet binnen haar bereik.
Op een maandagochtend na een lang en slapeloos weekend bracht Véronique groene
oogschaduw aan op haar oogleden en nam het groene zijden hemd van de kleerhanger.
Op kantoor bewaarde ze haar gebruikelijke terughoudendheid en de dag ging voorbij
zonder dat een van beiden het stilzwijgen verbrak. Er was alleen het gezoem van de
tikmachines en af en toe het rinkelen van de telefoon die kort beantwoord werd. De
volgende ochtend kocht Véronique twee plantjes en zette ze links en recht van haar
machine. Michèle sloeg haar gade maar zei geen woord. 's Avonds stopte Véronique
het hemd in de wasmachine en hield de wacht tot het programma was afgewerkt.
Terwijl het hemd werd drooggeblazen in de droger, stelde ze de strijkplank op. In
de namiddag van de volgende dag, kwam ze van achter haar tiktafel, overschreed de
scheidingslijn, bukte zich en versleepte een bloempot naar haar kantoorgedeelte.
‘Wat licht en lucht zal hem deugd doen’, zei ze. ‘Misschien kan ik deze ook maar
beter verplaatsen.’ Michèle keek haar met grote ogen aan. In totaal bracht Véronique
vijf planten naar haar gedeelte over. Toen ze klaar was, ging ze op een hoek van
Michèles tafel zitten, en zei: ‘Wat vind je ervan?’ Het meisje opende haar mond maar
er kwam geen geluid uit. ‘Wat zou je ervan denken als jij en ik eens samen gingen
lunchen? Morgen? Neen, morgen ligt wat moeilijk voor me. Overmorgen dan maar.’
Het meisje knikte langzaam van ja. Véronique ging weer op haar plaats zitten en er
werd verder geen woord gezegd, behalve af en toe in de hoorn van de telefoon.
Michèle bloosde toen ze tegenover elkaar aan tafel zaten.
‘Weet je,’ zei ze, ‘ik heb lange tijd gedacht dat jij nooit iets at.’
Véronique glimlachte. Ze had het meisje gebracht naar het restaurant waar iedere
middag voor haar een tafel bij het raam gereserveerd werd. Er hingen
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litho's aan de muur en op elke tafel stond een vaas met verse bloemen. Michèle at
langzaam. Ze sneed het eten in stukjes, prikte af en toe eentje op haar vork, maar
vergat het dan naar haar mond te brengen.
‘Mag ik je iets vragen?’ fluisterde ze tenslotte.
Véronique glimlachte.
‘Waarom draag jij altijd mannenkleren?’
‘Ik heb toch een rok aan’, zei Véronique en prikte het laatste stukje vlees op haar
vork.
‘Ja, maar je broeken hebben gulpen en de knopen aan je hemden staan rechts.’ Ze
kleurde rood, liet haar mes en vork vallen in haar bord en zei: ‘Sorry, sorry.’
‘En jij?’ vroeg Véronique. ‘Waarom draag jij altijd die sjaal?’
‘Vind je hem niet mooi?’
‘Toch wel.’
Twee keer per week aten de vrouwen samen in het restaurant. Michèle vertelde soms
over haar ouders, haar kennissen of haar kamer maar Véronique moedigde deze
confidenties niet aan. Ook erzonder kon ze zich een vrij accuraat beeld vormen van
het leven van het meisje. Michèle vertoonde alle karakteristieken van de
eenkamerbewoonster. Op kantoor liet geen van beiden iets merken van de wijziging
in hun relatie. De bloempotten had Véronique allang in Michèles gedeelte teruggezet
en de plantjes die ze op een ochtend gekocht had, kwamen in het kantoor van hun
baas terecht. Het was niet langer nodig het groene hemd om de andere dag uit te
wassen.
‘Wat zeg je aan de andere meisjes wanneer je met mij luncht?’ vroeg Véronique.
‘Ik zeg hen dat ik thuis ga rusten. Dat ik me niet te best voel de jongste tijd.’
Véronique glimlachte.
‘En? Voel je je verzwakt?’
‘Ik mag niet klagen.’
‘Misschien eet je niet genoeg’, zei Véronique en keek naar het bord van Michèle.
‘Een verzetje zou je deugd doen. Ben jij ooit in het buitenland geweest?’
‘Neen’, zei Michèle.
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‘Wat vreemd’, zei Véronique.
Die nacht droomde Véronique dat haar huid vermiljoen-kleurig was en dat er witte
schimmels op groeiden. Ze wentelde zich in as, schuurde zich met zand maar de
schimmels groeven zich dieper in haar huid. Het was oktober en bijwijlen waaide
de wind uit het noorden. Michèle droeg haar sjaal over een wollen jas. Véronique
had dringend een warme trui nodig. De dag voordien had ze in het restaurant een
man met een donkerblauwe rolkraag gezien; maar de witte, kale muur biologeerde
haar en ze slaagde er niet in op pad te gaan. Begin november besloot ze dat ze niet
langer kon talmen. Ze zocht de uurregeling op van de treinen naar Parijs, kocht roze
briefpapier en reserveerde een eenpersoonskamer in een hotelletje bij de Place des
Vosges. Woensdagavond verbrandde ze een vel roze briefpapier, stampte de as fijn
en doopte er haar vingertoppen in. Daarna schreef ze de brief. De volgende avond
werkte ze over en legde de roze enveloppe op Michèles tafel. Op vrijdagochtend
belde ze haar baas en zei hem dat ze zich grieperig voelde en in bed wou blijven.
Kort na de middag nam ze de trein naar Parijs. In haar tas zaten enkel een
tandenborstel en schoon ondergoed. Het was te koud om door de stad te flaneren en
ze nam meteen de metro naar het hotel. In het register schreef ze de naam en het
adres van Michèle. Zaterdagochtend bracht ze alles in gereedheid. Rond tien over
tien verliet ze het hotel. Over een half uurtje zou ze Michèle op het perron staan
opwachten. Ze zou het meisje voorstellen eerst een koffie te drinken in de buurt.
Daarna zouden ze de metro nemen naar de Place des Vosges om Michèles reistas af
te zetten. Ze zou Michèle voorstellen van de gelegenheid gebruik te maken om zich
op te frissen. Zelf zou ze de kamer verlaten alsof ze zich naar haar eigen kamer begaf.
Wanneer ze dan onverwachts weer binnen zou zijn gekomen en de satijnen sjaal rond
de hals van het meisje zou hebben gesnoerd, zou ze wachten tot het lichaam rustig
was geworden. Daarna zou ze de roze enveloppe uit de tas van het meisje halen om
zo het enige spoor dat naar haar kon leiden uit te wissen. Het was tien voor elf en
een trein reed het station binnen.
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Mieke Jansen
Foto's
Met tekst van Carol Bloom
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I'm looking at a photograph
three boys who are
three beings in motion
and focussed, centered
on a middle point which is a ball
which is a point directly behind the ball,
the fence, the sea, the ship distant, passing by, but not moving.
The boys, the ball, the ship
are all in perfect balance, full of motion,
but not moving.
The colors, the shades of white silver grey blue,
are part of this same motionless movement.
and this sense of still motion
is this kind of abstract longing
to continue the motion while remaining still, silent.
A philosophical desire
for the impossible simultaneousness
of motion and stasis
of unmeasurable change.
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Adrienne Rich
Naar een meer feministische literatuur kritiek
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Ik zet mij aan deze taak als een schrijfster die behoefte heeft aan literatuurkritiek,
als een literatuurstudente die soms ook zelf kritieken schrijft, als mederedactrice van
Sinister Wisdom, een klein lesbischfeministisch tijdschrift, en als lid van de
gemeenschap van feministische en/of lesbische redactrices, druksters,
boekverkoopsters, uitgeefsters, archivaressen en recensentes die ik een aantal
weekenden geleden ontmoette in Washington, waarbij we onszelf omschreven als
‘Vrouwen in Druk’. Ik wil voornamelijk vanuit deze gemeenschap spreken en veel
van wat ik hier zal samenbrengen heb ik verkregen van en met andere lesbische en
feministische leden van die gemeenschap terwijl we bezig waren met het bespreken
van manieren om te overleven. Zoals de eerste stelling voor die conferentie luidde:
Het voortbestaan van de vrouwenbeweging is net als elke andere revolutionaire
beweging direct afhankelijk van het voortbestaan van ons communicatienetwerk. De
behoefte aan meer en betere literatuurkritiek als een onderdeel van dat netwerk was
een van de onderwerpen die we bespraken.
Het valt me op dat er tegenwoordig in feite sprake is van twee verschillende vormen
van feministische literatuurkritiek. De eerste is ontstaan op de universiteiten, meestal
binnen Vrouwenstudies, en richt zich hoofdzakelijk op deze groep: zij houdt zich
bezig met werk uit het verleden dat zich zeer gemakkelijk laat inpassen in een al
bestaande canon of met eigentijds werk dat door commerciële uitgeverijen wordt
gepubliceerd. De tweede vorm, die soms ook wordt bedreven door vrouwen met een
universitaire graad, vindt haar basis in de grotere feministische gemeenschap met
haar steeds groeiende bewustzijn van de diversiteit en de daaruit voortvloeiende
verschillen in toon, taalgebruik en stijl. De eerste vorm van literatuurkritiek wordt
meestal gepubliceerd in bladen als Signs, Women's Studies en Feminist Studies, maar
ook een enkele keer in niet-feministische literaire en kritische bladen als College
English, Parnassus en vaktijdschriften. De tweede vorm verschijnt meestal in
tijdschriften als Conditions, Feminary, The Feminist Review, Off our Backs en Sinister
Wisdom, maar ook wel in bladen als First World, Radical Teacher, Freedomways,
Southern Exposure enzovoort. De moeilijkheid is dat bij de eerste vorm van
literatuurkritiek niet wordt geluisterd naar de tweede - en deze
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wendt zich zelfs af van de tweede vorm. Dit schisma wil ik hier nader onderzoeken.
Ik wil graag beginnen met de opmerking dat er in de westerse literaire cultuur een
bekende tweedeling bestaat tussen een literair ‘establishment’ dat traditionele waarden
van de middenklasse vertegenwoordigt en een ‘avant-garde’ die zich ondermeer ten
doel stelt vastgeroeste ideeën en vormen te bestrijden, regels te negeren, die ‘de
jambe in de wind slaat’ en publiceert in ‘kleine’ bladen uit protest tegen de gevestigde
orde. Soms, maar niet altijd, is de ‘avant-garde’ ook politiek radicaal geweest; soms
(zoals de ‘Fugitive’-beweging in het Zuiden, die snel tot het establishment ging
behoren) was zij een weerspiegeling van conservatieve tot fascistische politieke
ideeën binnen een ‘modernistische’ of formeel opstandige esthetiek. Feministische
kritiek is niet begonnen als een school van literaire kritiek maar als een politiek
gemotiveerde daad van literatuurbeschouwing, zowel door mannen als door vrouwen,
in de vorm van ‘seksuele politiek’ zoals Kate Millett haar belangrijke boek in 1970
noemde. In haar voorwoord schreef Millett: ‘Dit essay, dat in gelijke delen bestaat
uit literaire en culturele kritiek, is in zekere zin een anomalie, een hybride, mogelijk
zelfs een geheel nieuwe mutatie. Ik ben uitgegaan van de veronderstelling dat er
plaats is voor een vorm van kritiek die rekening houdt met de grotere culturele context
waarin literatuur wordt geconcipieerd en geproduceerd. Literatuurkritiek die ontstaat
vanuit esthetische overwegingen, “Nieuwe Literatuurkritiek”, heeft nooit de bedoeling
gehad dit te doen.’1.
Feministische literatuurkritiek is ontstaan vanuit de vrouwenbeweging die kritiek
op alle onderdelen van de cultuur, van de mooiste literaire tot wetenschappelijke
teksten, serieus nam als uiting van en invloed op het leven van vrouwen. In haar
essay uit 1977 ‘Toward a Black Feminist Criticism’ herinnert Barbara Smith ons
eraan dat ‘willen boeken echt en gedenkwaardig blijven, erover gepraat moet worden.
Willen boeken worden begrepen, dan moeten ze op zodanige wijze worden bekeken
dat in ieder geval rekening wordt gehouden met de bedoelingen van de auteurs [...]
Voor het ontstaan van een specifiek feministische literatuurkritiek in de afgelopen
tien jaar, werden boeken van witte vrouwen [...] niet duidelijk herkend als de culturele
uiting van een onderdrukte groep. Pas door het ontstaan van de tweede golf van de
Noordamerikaanse feministische beweging kon worden aangetoond dat dit werk een
verbluffend accurate weerga-
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ve is van de invloed van patriarchale waarden en invloeden op het leven van vrouwen
en, wat belangrijker is, dat literatuur van witte vrouwen essentieel inzicht verschaft
in de ervaringen van vrouwen.’2.
Met deze uitspraak in gedachten zou ik een feministische literatuurkritiek willen
definiëren als een vorm van kritiek die bewust betrokken is bij een beweging voor
de bevrijding van vrouwen: ja zelfs een revolutionaire beweging. Als een vrouw over
boeken van andere vrouwen schrijft zonder zich bewust te zijn van de politieke
context van werk van vrouwen, zou ik dat niet als feministische literatuurkritiek
willen definiëren; ook niet als een critica dat doet die zichzelf ziet als iemand die als
vrouw ‘alternatief leest’ in een liberale supermarkt van intellect of als iemand dat
doet die wit-zijn, heteroseksualiteit en academisch geschoold zijn accepteert als de
parameters voor een wezenlijk volledig overzicht van zaken. Ik zou willen pleiten
voor een definitie van feministische literatuurkritiek die voortdurend en bewust
rekening houdt met de levens van vrouwen: en niet alleen van de vrouwen die boeken
lezen en schrijven of die, hoe integer ook, werken in een academische omgeving.
Voor witte vrouwen, waaruit de groep academisch geschoolde feministen voor het
overgrote deel bestaat, houdt dit in dat ze bewust proberen de norm van universeel
wit-zijn af te leren, omdat dit de norm is van de universitaire cultuur en de dominante
cultuur in het algemeen; dit houdt tegelijkertijd in dat de norm van universele
heteroseksualiteit afgeleerd moet worden. Het betekent dat we aan ons werk geen
algemene geldigheid moeten toeschrijven die het niet bezit, dat we ons niet tevreden
moeten stellen met het gewoontegetrouw toevoegen van een hoofdstuk, paragraaf
of voetnoot die betrekking heeft op gekleurde en/of lesbische vrouwen. Het aan de
kaak stellen van de universaliteit van wit-zijn en heteroseksualiteit houdt een even
radicaal en wonderbaarlijk proces in als velen van ons een tiental jaren geleden
hebben doorgemaakt toen we de patriarchale waarden en invloeden aan de kaak
stelden. Naar ik geloof is dit de volgende onvermijdelijke stap die feministische
literatuurkritiek moet zetten - een eerste aanzet daartoe is er al.
Als ik de literatuurkritiek van witte feministen met een academische opleiding bekijk,
verbaas ik me vaak over de grote hoeveelheid citaten uit werk van witte mannelijke
critici en over het feit dat ze vaak samengaan met een defensieve toon, een behoefte
te discussiëren met deze heren, nog enigszins verstrikt zijn in
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dialogen die dienen om de feministe als vrouw te isoleren in plaats van haar een
plaats te geven in een grotere gemeenschap van vrouwen. Tevens kan ik daarbij een
zekere spanning voelen, de spanning die ontstaat omdat je jezelf steeds weer moet
verklaren terwijl je verder wilt gaan: de spanning van het voeren van het feministische
vaandel in een vijandige omgeving, de spanning van een collegiale uitwisseling
zonder merkbare ‘bitterheid’ waarbij een arsenaal aan termen en methoden wordt
aangevoerd dat in de collegezalen van de faculteit Literatuurwetenschap is geleerd,
en een voortdurend putten uit het werk van vrouwelijke auteurs (meestal wit) voor
te bespreken ‘teksten’. Als witte vrouw afkomstig uit de middenklasse die jarenlang
als heteroseksueel in de universitaire wereld heeft geleefd, ken ik dit soort spanningen
maar al te goed. Die spanningen worden veroorzaakt door pogingen alles goed te
doen, zowel aangenaam over te komen als dapper te zijn, de spanning van het symbool
dat haar best doet geen symbool te zijn. (Ondanks mezelf zie ik in hoezeer ik daaraan
heb meegedaan of in staat zou zijn dat nog steeds te doen.)
Ik wil de feministische literatuurcritica vragen zich niet alleen op de hoogte te
stellen van de literaire exegese, maar ook van een concrete en gegronde kennis binnen
de feministische beweging; dit houdt niet alleen het lezen van boeken van vrouwen
in, maar ook van feministische bladen, tijdschriften, pamfletten, artikelen; van
onderzoeken over vrouwenmishandeling, bijstandsmoeders, seksuele en financiële
problemen op de werkvloer, gedwongen sterilisatie, incest, vrouwen in de gevangenis;
van bronnen binnen de feministische pers als de anthologie Fight Back! over
feministisch verzet tegen geweld van mannen, die hier in Minneapolis is gepubliceerd
door de Cleis Press; of van This Bridge Called My Back: Writing by Radical Women
of Color, geredigeerd door Cherríe Moraga en Gloria Anzaldúa en uitgegeven door
de Persephone Press; of van Top Ranking: Racism and Classism in the Lesbian
Community, gepubliceerd door de February 3 Press; of van J.R. Roberts' Black
Lesbians: An Annotated Bibliography, gepubliceerd door de Naiad Press. Ik wil haar
vragen haar eigen werk ook als een mogelijke bron te beschouwen, een bron voor
ons, voor onze beweging: om zichzelf niet alleen te zien als schrijfster voor andere
critici en academisch geschoolden, maar om mee te helpen boeken ‘echt en
gedenkwaardig’ te maken, om gewone vrouwen te stimuleren te gaan lezen wat ze
anders zouden missen of overslaan, om ons te helpen woorden te herkennen die ons,
om met Lillian Smith te spreken,
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ketenen en die ons kunnen bevrijden.
In een recent verschenen, provocerend artikel over feministische literatuurkritiek
dat van deze ideeën uitgaat, poneert Jan Clausen dat de opvallende rol van poëzie
en dichteressen binnen de beweging, sommige vrouwen ertoe heeft gebracht teveel
kracht aan woorden en taal toe te schrijven, om de dichteres en niet de organisatrice
of praktische stratege de rol van woordvoerster te geven. ‘Het feminisme heeft een
enorme behoefte aan daden zowel als woorden’, zegt ze.3. Ik deel Clausens
ongemakkelijke gevoel over een beweging die in de ban van taal is en daarbij acties
veronachtzaamt. Sommigen van ons maken zich steeds meer zorgen over het niveau
waarop wordt ingestemd met onze poëtische taal (‘instemming zonder
geloofwaardigheid’, zoals een kennis eens tot mijn opluchting opmerkte); over de
frustratie dat er naar je wordt geluisterd, dat er over je wordt geschreven, je tot object
wordt gemaakt misschien, maar niet gehoord - in ieder geval niet op een manier dat
horen leidt tot handelen. Zelfs het feit dat ik in staat ben dit in het openbaar uit te
spreken, is een graadmeter van hoe wrang ik het applaus en eerbetoon zonder
onderscheid of diepgaande kritiek heb ervaren. Dat komt niet doordat ik geloof in
een rechtstreeks verband tussen een gedicht en handelen: ik ben er niet van overtuigd
dat een dergelijk verband wenselijk zou zijn of dat de dichteres behoort te weten
welke handeling noodzakelijk is. Het kan zelfs zo zijn dat een handeling tot poëzie
leidt, de daad tot het woord, als de dichteres zich met anderen identificeert die zoals
zijzelf zijn of juist niet en die proberen een onderdrukkend systeem te veranderen.
Maar ik geloof wel dat woorden ons kunnen helpen vooruit te komen of ons verlamd
houden en dat onze keuze van taalgebruik en verbale klank iets - heel veel - te maken
heeft met hoe we onze levens leven en wie we uiteindelijk spreken en horen; en dat
we woorden van betekenis kunnen veranderen, uiteraard door ze te bagatelliseren,
maar ook door geritualiseerd respect, of we kunnen ze onze ziel binnenlaten en ze
vermengen met de sappen van onze geest.
En die kritiek op taalgebruik moet niet alleen komen van vrouwen die zichzelf
definiëren als schrijfsters, maar ook van vrouwen die het werk tegen hun ervaringen
afwegen: die net als Woolfs ‘gewone lezeres’ zijn geïnteresseerd in literatuur als een
sleutel tot het leven en geen vlucht daaruit. Ik denk dat iedere feministische dichteres
moet verlangen (en dat doe ik) naar echte kritiek op haar werk; en dan niet alleen
beschrijvende, maar analytische kritiek die haar gebruik
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van taal en beelden serieus genoeg neemt om ze ter discussie te stellen, op de manier
zoals Susan Wood-Thompson deed met mijn gebruik van beelden over blind-zijn in
een artikel in het lesbisch-feministische tijdschrift Feminary. Ik heb er ook behoefte
aan te weten wanneer ik in mijn werk gewoon goed doe wat ik goed kan en wanneer
ik bepaalde veelzeggende risico's vermijd. En hoewel ik hiervoor gedeeltelijk op
mijn vrienden en vriendinnen kan vertrouwen, zou het voor alle feministische
schrijfsters beter zijn als dergelijke principiële kritiek van vreemden kwam - dat zou
het gebied waarin we werken groter maken.
Maar deze vorm van kritiek houdt een betrokkenheid in niet alleen met literatuur
maar met de lezer/es, en niet alleen met vrouwen die nu toch al lezen maar met het
vergroten van de mogelijkheid om te lezen en te schrijven voor vrouwen voor wie
boeken tot nu toe gesloten zijn geweest. In haar prachtige en tot nadenken stemmende
essay ‘Researching Alice Dunbar-Nelson’ beschrijft de zwarte critica Gloria T. Hull
haar zoeken naar een nieuwe manier van schrijven als feministisch academica, waarbij
ze zich de verschillende soorten lezers die ze wil aanspreken voor ogen haalt, van
ouders, broers en minnaressen, tot collega's van de universiteit en andere zwarte
feministen, en hoe ze probeert ‘organische’ artikelen te schrijven ‘in plaats van
slinkse, schizofrene essays vanuit twee of drie verschillende standpunten’.4. In het
genoemde essay schrijft Hull over haar werk met de manuscriptcollectie die door
het nog levende nichtje van Dunbar-Nelson wordt beheerd, de mechanismen van
haar relatie met het nichtje zelf en de betekenis van dat werk en de ontdekkingen
daarin voor Hull persoonlijk en voor de bestudering van zwarte schrijfsters in het
algemeen. Aan het einde van het essay formuleert ze een aantal principes van een
methodologie voor een zwarte feministische literatuurkritiek, die ik hier wil citeren:
‘(1) alles over het subject is belangrijk voor een volledig begrip en analyse van haar
leven en werk; (2) men moet de correcte wetenschappelijke houding aannemen en
niet zozeer een “objectieve”; (3) het persoonlijke (zowel van het subject als van de
critica) is inderdaad politiek; (4) beschrijving van het werk moet samengaan met
analyse; (5) het bewust aanhouden van de visie van een persoon die zowel zwart als
vrouw is, is een vereiste; dat is ook het geval met een klassebewust, antikapitalistisch
perspectief; (6) principieel zijn vereist rigoreuze waarheidslievendheid en “alles
vertellen” [hierbij verwijst Hull, onder andere, naar haar ontdekking van de lesbische
relaties van Dunbar-Nelson terwijl ze het dagboek redigeerde]; (7)
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onderzoek/kritiek is geen academisch/intellectueel spelletje, maar een activiteit met
sociale betekenissen die hun wortels in de “echte wereld” hebben. Ik ben er steeds
van uitgegaan dat Dunbar-Nelson ons veel te zeggen had en, wat belangrijker is, dat
een eerlijke behandeling van haar in een meer-dan-metaforische betekenis het leven
van een zwarte vrouw zou kunnen “redden” - zoals het feit dat ik op deze manier
over haar kon schrijven mijn eigen leven op een zeer concrete manier heeft “gered”.’5.
En zo staan we voor de vraag: kan een werkelijk feministische literatuurkritiek
voortbestaan binnen de universiteiten of in academische publikaties, en zo ja, hoe
dan? Wat betekent het bijvoorbeeld dat mijn eigen werk met respect kan worden
geciteerd en bediscussieerd in collegezalen en artikelen zonder dat wordt erkend dat
dit werk van een lesbische vrouw is, op plekken waar lesbiennes nooit worden
genoemd? En wat betekent het dat een aantal jaren na Barbara Smiths artikel ‘Toward
a Black Feminist Criticism’ en Alice Walkers essay/bespiegeling ‘One Child of One's
Own’ en meer dan een jaar nadat Signs mijn essay ‘Compulsory Heterosexuality and
Lesbian Existence’ publiceerde, het laatste nummer van Signs kan openen met een
uitgebreid artikel waarin sterk wordt gepleit voor feministisch denken als het
‘overdenken van het denken zelf’ en waarin een aantal recente boeken wordt
besproken over academische feministische literatuurkritiek die allemaal
heteroseksistisch zijn en wit centraal stellen, zonder dat hieraan enig commentaar
wordt gewijd?6. Hoe is het mogelijk dat een even ambitieus artikel, dat werd
gepubliceerd in Feminist Studies, ‘“feministische literatuurkritiek” bespreekt zonder
verwijzing naar het werk van gekleurde vrouwen en/of duidelijk herkenbare
lesbiennes’?7. Welke betekenis heeft dit voor de termen, de structuren waarmee de
critica haar ideeën probeert te conceptualiseren, als ze een uitputtende theorie probeert
op te stellen die uitsluitend gestoeld is op een beperkt, wit, heteroseksueel gedeelte
van ervaring en lezen? Wat zegt dit over hoe serieus de witte academische
feministische literatuurcritica het werk van Alice Walker leest, van Barbara Smith,
Elly Bulkin, Michele Russell, Toni Cade Bambara? Leest ze de tijdschriften waarin
hun kritiek te vinden is, zoals Conditions, First World, Freedom-ways, Radical
Teacher, Sinister Wisdom, of vindt ze het als literatuurcritica belangrijker bladen als
Partisan Review, Critical Inquiry, Semiotics en de tijdschriften van een half dozijn
Engelse faculteiten bij te houden, waarmee ze niet alleen hun maatstaf
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voor wat belangrijk is in zich opneemt maar ook hun taalgebruik? Waarom is het
taalgebruik van veel academisch geschoolde feministische criticae zo uiterst koel,
zo intellectueel, zo gepolijst en opgepoetst? Gloria T. Hull zegt het volgende over
het soort stijl die ze als zwarte feministische critica bewust heeft verworpen:
‘Waarschijnlijk als een (te sterke?) reactie op de neerbuigende, geestige maar lege,
Britse grote-stadstoon die kenmerkend is voor traditionele, witte, mannelijke literaire
wetenschappers (en waaraan ik een grondige hekel heb) bespreek ik Dunbar-Nelson
meestal met het meeste respect - en altijd met medeleven.’8.
Essentieel voor de feministische critica die gelooft in haar werk als een ‘activiteit
met sociale betekenissen die hun wortels in de “echte wereld” hebben’ is een duidelijk
begrip van macht; van hoe cultuur, zoals die op de universiteiten wordt onderwezen,
werkt om sommigen macht te geven en anderen macht te ontnemen; van hoe ze zelf
misschien schrijft vanuit een situatie van onbekritiseerd bevoorrecht-zijn, of dat nu
huidskleur, heteroseksualiteit, financiële omstandigheden of opleiding betreft of wat
dan ook. Als ik bijvoorbeeld schrijf over fictie van zwarte vrouwen (wat ik heb
gedaan), dan moet het mezelf duidelijk zijn dat mijn interpretatie van dat werk
afkomstig is van een witte, joodse lesbischfeministe uit de middenklasse - een
complexe maar geen gezaghebbende zienswijze; dat ik als witte vrouw geen
uitzonderlijk inzicht bezit dat me het recht geeft met meer gezag te spreken behalve
over wat het effect is van deze literatuur op mij en de indruk die zij op mij maakt,
en waarom ik die literatuur waardevol vind voor andere witte vrouwen. Ook dan nog
zal ik in sommige kringen serieuzer worden genomen dan de zwarte wetenschapster
die door haar ervaring en studies veel meer diepgaande kennis en bewustzijn bezit
dan ik. Ik word serieuzer genomen omdat ik wit ben, want ook al ben ik lesbisch, ik
zal vaak opzettelijk niet zo worden gezien, en omdat de onzichtbaarheid van de
gekleurde wetenschapster/critica of dichteres of schrijfster deel uitmaakt van de
structuur van mijn bevoorrechte positie, ja zelfs van mijn geloofwaardigheid.
Niemand zal willen suggereren dat de vrouw met veel of alle privileges verbonden
aan een witte huid, heteroseksualiteit en achtergrond om die reden gediskwalificeerd
is om te schrijven of kritiek te geven. Maar ik geloof wel dat zij een
verantwoordelijkheid heeft niet te lezen, denken, schrijven en handelen alsof alle
vrouwen dezelfde privileges bezitten, of er vanuit te gaan dat die privileges haar een
bijzonder inzicht geven. Ze heeft de verantwoordelijkheid zo duidelijk
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mogelijk te zijn over de compromissen die ze maakt, over haar eigen angsten als ze
gaat schrijven; ze moet haar beperkingen inzien als ze werk ter hand neemt van
vrouwen die vanuit een heel andere cultuur en achtergrond schrijven, haar gevoelens
van verwarring en ontoereikendheid toegeven. We moeten elkaar steunen door de
beperkingen van een traditie te verwerpen - een manier van lezen, spreken, schrijven,
kritiek leveren - die nooit echt was bedoeld om voor ons allemaal te gelden.
Vanuit het perspectief van die traditie, van de universitaire uiteraard, kunnen dagelijks
andere vragen worden gesteld en dit gebeurt ook. Ben je niet bezig literatuur aan te
passen aan de veranderingen in de politiek? Zijn politiek en kunst niet altijd slechte
bedgenoten geweest? Kan van feministische criticae worden verwacht dat zij werk
toetsen aan een bepaalde partijpolitiek of beoordelen of het wel politiek correct is,
wat ook de persoonlijke bedoelingen van de schrijfster zijn geweest? Maar deze
vragen zijn niet zo zuiver, zo politiek neutraal als ze lijken: ze komen voort uit de
dominante cultuur van witte mannen, een cultuur die zeer vijandig staat tegenover
de gevoelens van zelfwaarde en het zelfrespect van gekleurde mensen en/of arme
mensen en/of witte vrouwen en/of lesbiennes en homoseksuele mannen. Kan kunst
politiek en toch tijdloos zijn? Alle kunst is politiek gezien vanuit degene die het mocht
maken, van waaruit het tot stand kwam, van waarom en hoe het binnen de canon
terechtkwam en waarom we er nog steeds over praten.
Ik geloof dat als we een beweging van vrouwen creëren, een beweging die zich
bewust is van onze onderdrukking als vrouw maar ook heel goed de verschillen
tussen ons inziet, een echte beweging voor de Bevrijding van Vrouwen, dat we dan
een gebied betreden dat veel complexer is dan we tot nu toe hebben gekend, waardoor
de vragen over literatuur nieuwe vragen zullen worden. Als de zwarte feministische
critica Mary Helen Washington in haar bloemlezing van fictie door en over zwarte
vrouwen, Midnight Birds, één enkel verhaal opneemt van een zwarte lesbienne (die
niet als zodanig wordt benoemd) en in haar voorwoord geen gewag maakt van het
bestaan van zwarte lesbiennes, dan legt ze de vragen die zij als critica kan stellen
aan banden. Als een witte feministische critica in haar artikel gekleurde vrouwen
alleen bespreekt in een apart hoofdstuk of een voetnoot, of hun bestaan helemaal
negeert, dan laat ze niet alleen iets weg maar verdraait de feiten, waardoor de hele
organische structuur en haar kritiek
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wordt verzwakt. Als ze bewust probeert af te wijken van een wit solipsistisch
standpunt, zal ze merken dat haar analyse anders wordt; ze zal anders en verder
kunnen zien, niet alleen wat betreft het werk van gekleurde vrouwen, maar ook wat
betreft dat van witte vrouwen. Je bewust zijn van racisme en homofobie betekent
niet het simpelweg achterwege laten van racistisch taalgebruik of homofobische
stereotypen (hoewel dit een essentieel begin is); het betekent wel dat je het geheel
met een nieuwe blik bekijkt, probeert wit-zijn of heteroseksualiteit te zien als relatieve
situaties en niet als posities met het grootste gezag. Dit kan echter heel verwarrend
zijn: het maakt dat we dingen horen die we vroeger niet hoorden, ons heen en weer
geslingerd voelen tussen vertrouwde en nieuw ontstane delen in onszelf; het maakt
dat we vraagtekens zetten bij niet eerder betwijfelde gevoelens van loyaliteit; het is
niet bevorderlijk voor plezierige omgang en discussies met collega's; het maakt dat
we wat we zelf hebben geschreven met een onrustig gevoel overlezen; het verandert
de lijst van onderwerpen die we belangrijk vonden om te onderzoeken; en het heeft
alles te maken met wat we in literatuur ontdekken.
Tijdens een aantal workshops op de conferentie ‘Vrouwen in Druk’ kreeg ik het
gevoel dat er een nieuwe vorm van literatuur werd beschreven, een literatuur waarnaar
men verlangt en waaraan behoefte is, maar die nog niet is gecreëerd. Gekleurde en
witte vrouwen spraken over de mogelijkheid om, als schrijfster of als critica, te leren
kijken vanuit het standpunt van vrouwen die anders zijn dan wij zelf. In hoeverre
doen onze onderlinge verschillen afbreuk aan wat we als vrouw gemeen hebben?
We bespraken hoe de critica of recensente een duidelijk begrip van haar eigen
politieke en culturele identiteit kan ontwikkelen en hoe ze zichzelf eerlijk kan opstellen
in relatie tot het werk dat ze probeert te analyseren. Over hoe de schrijfster met
inlevingsvermogen kan leren om met gevoel voor verantwoordelijkheid te schrijven
over vrouwen die niet simpelweg afkomstig zijn uit dezelfde kaste, klasse of milieu
als zijzelf, hoe ze stereotypen kan vermijden, kan proberen hele mensen te creëren
- en dat dit kan betekenen dat ze haar leven en niet alleen haar werk moet veranderen.
We hebben gepraat over de drang om literaire supervrouwen te creëren, gekleurde
of lesbische vrouwen of beiden, om de jaren van onzichtbaarheid of vernederende
beschrijvingen in de literatuur goed te maken, en over de behoefte om feministische
versies van ‘socialistisch realisme’ te verwerpen. In één workshop spraken twee
blinde
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witte lesbiennes, een Portoricaanse lesbienne, een zwarte lesbienne en een witte
lesbienne uit de arbeidersklasse over het verlangen zichzelf en vrouwen zoals zij
terug te vinden in literatuur - ‘en dan niet altijd als hoofdpersoon, maar ook op de
achtergrond, als deel van het geheel, als we daar serieus worden genomen’, zoals
een vrouw het formuleerde. We probeerden ons een poëtische taal voor te stellen,
een prozataal, die vrij was van stereotypen - zowel wat donker of licht aangaat,
invaliditeit of leeftijd, of lichamelijk voorkomen - waaraan een bevroren,
neerbuigende, steeds weer terugkerende beeldvorming vreemd was. We begonnen
te praten alsof een van de taken van de critica zou kunnen zijn dat zij ons dergelijke
mogelijkheden voorhoudt, als lezeres en als schrijfster.
Toen ik nog Engelse literatuur studeerde, waren er ‘belangrijke kritische teksten’ in
de Engelse taal, geschreven door Engelse mannen, die als onmisbaar werden
bestempeld: Sidney's ‘A Defense of Poetry’, Wordworths ‘Preface to Lyrical Ballads’,
Coleridges introductie tot Biographia Literaria, Eliots ‘Tradition and the Individual
Talent’, Empsons Seven types of Ambiguity en talloze andere. En die lijst is de
afgelopen dertig jaar nog langer geworden. Toen ik deze lezing ging schrijven begon
ik te beseffen dat de huidige feministische golf in de Verenigde Staten in iets meer
dan tien jaar een aantal even onmisbare kritische teksten heeft geproduceerd - teksten
die door hun inhoud culturele kritiek zijn. Als Milletts Sexual Politics, met zijn
ambitieuze synthese en grote zichtbaarheid, de weg heeft vrijgemaakt, dan was
Barbara Smiths ‘Toward a Black Feminist Criticism’ de antithetisch noodzakelijke
volgende stap, waarin werd vastgelegd wat er was gebeurd: een analyse die de kern
raakte van zowel witte feministische als zwarte literatuurkritiek. Daarbij denk ik aan
werk - en hier ben ik geheel niet chronologisch - als Mab Segrests essay ‘Southern
Women Writing: Toward a Literature of Wholeness’9.; aan de essays van Jan Clausen
en Gloria T. Hull die ik hier heb geciteerd; aan Elly Bulkins inleidingen op Lesbian
Fiction en Lesbian Poetry10.. Ik denk aan Alice Walkers ‘In Search of Our Mothers'
Gardens’ en ‘One Child of One's Own’; aan Gloria Anzaldúa's ‘Speaking in Tongues:
A Letter to Third World Women Writers’11.; aan het opmerkelijke verhaal van Irena
Klepfisz, ‘The Journal of Rachel Robotnik’, dat een nieuwe vorm van
lesbisch-feministische literatuurtheorie is.12. Ik hoop dat feministische literatuurcriticae
binnen de universitaire wereld een verantwoordelijkheid voelen ten opzichte van de
vragen
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gesteld door criticae die tegelijkertijd activistes zijn in de beweging. Ik zou willen
dat feministische literatuurwetenschapsters bladen ontdekten als Azalea, Conditions,
Feminary, Sinister Wisdom en ze zien zoals ze zijn: heel krachtige en subversieve
historische verschijnselen, die totaal niet één bepaald geheel vormen of een ‘correcte
lijn’ volgen, maar vragen stellen over de meeste activiteiten van de toonaangevende
literatuurkritiek en de cultuur die zij weerspiegelt en die absoluut noodzakelijk wordt
geacht in de collegezalen. Ik hoop dat feministische literatuurkritiek de verleiding
kan weerstaan om fatsoenlijk, aardig en onderdanig te zijn en in plaats daarvan ernaar
kan streven om koppig, brutaal en gevaarlijk te zijn. Ik hoop dat
literatuurwetenschapsters aan de universiteiten hun werk als een politieke kracht
serieus kunnen nemen, als een onderdeel van het communicatienetwerk voor het
voortbestaan van onze beweging. Ik wens ons allen - schrijfsters, recensentes,
redactrices, wetenschapsters, organisatrices, boekverkoopsters, druksters, uitgeefsters,
studentes en docentes - toe dat we kunnen delen in de kracht van elkaars werk.
(Vertaald door May van Sligter)
Deze lezing werd in 1981 door Adrienne Rich gehouden bij de opening van het
symposium ‘Feminist Studies in Literature’ aan de Universiteit van Minnesota,
Minneapolis. De lezing is opgenomen onder de titel ‘Toward a More Feminist
Criticism’ in haar bundel Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose 1979-1983, New
York (Norton) 1986, pp. 85-99.
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Jetje Valk
Gedichten
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De heerlijke kroegenwalz der woorden
kritiekloosheid als een leugen
roddels die een snelheid aanmeten
ongelooflijk, als een DC 10 of jumbo jet
dames, dames
jullie liegen dag en nacht aaneen
ze zeggen dat de wereld klein is
de roddel echter is wijds
wat in de ene kroeg gebeurt
wordt in de ander reeds verhaald
en sterker, sterker
tot de woorden niet meer te tillen zijn
kritiekloosheid als een leugen
langzaam en heet droppelen waarheid
en verzinsels de oren binnen
verstrengelen zich ineen
als waren zij geliefden
vervolgen hun weg
naar diverse luistergrage oren
vervolgen wederom in veranderde vorm
de onbegaanbare wegen
tot ze opeens daar zijn
waar ze de oorsprong vonden
kritiekloosheid als een leugen
dames, dames
distantieer je hier niet van
een ieder binnen deze muren
weegt en wikt de woorden
en geeft ze door en door
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ik ook, hou mezelve niet schoon
waar de jumbo jets der woordenstroom
onverschroomd de wegen volgen
na het ledigen van menig glas
de heerlijke kroegenwalz der woorden
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Nacht
terwijl jij en ik
tijdens ruzie uiteen lagen
met gedachten en lichamen
behoedde ik toch je rug
voor die akelige mug
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egotripje
wat ben je mooi
wat ben je sterk
je ogen glinsteren
en je mond lacht
ik kijk je diep in je ogen
geef je een zoen
sjit, nu is de spiegel weer vies
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Mary Daly
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Marina van Dalen
De Blinde Vlek van Mary Daly
Een kritiek op het uitsluiten van zwarte vrouwen in Pure Lust
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‘To imply, however, that all women suffer the same oppression simply
because we are women is to lose sight of the many varied tools of
patriarchy. It is to ignore how those tools are used by women without
awareness against each other.’
(Audre Lorde)
In dit artikel wil ik een kritiek geven op het laatste boek van Mary Daly Pure Lust1.,
waarin zij bepaalde uitsluitingsmechanismen hanteert die met name funest zijn voor
zwarte vrouwen.
De feministisch theologe/filosofe Mary Daly is inmiddels in brede kring bekend
geraakt, met name door haar fabuleuze gebruik van de taal, waarmee zij het
patriarchaat als vrouwvijandig systeem ontmaskert en er een nieuwe werkelijkheid
tegenover plaatst. Wie Daly nog niet kent: zij is een Noordamerikaanse
wetenschapster, die haar opleiding in de filosofie en theologie in Europa heeft genoten
(Freiburg, Zwitserland) en is afgestudeerd en gepromoveerd op een studie over
Thomas van Aquino. Haar opleiding heeft als gevolg dat zij op een zeer rationele,
hoogst intellectuele manier schrijft, en de methodes van de oude kerkvaders feilloos
met hun eigen wapens kan bestrijden. Haar boeken zijn zeker niet gemakkelijk om
te lezen. Zij kent de witte westerse godsbeelden en hun vooronderstellingen, zoals
ontstaan uit de Griekse filosofie en de joods-christelijke traditie, op haar duimpje.
Zoals reeds in Lust & Gratie no. 72. door enkele theologes van de ‘Tilburgse school’
werd geconstateerd, zijn Daly's theorieën geheel geënt, op haar opvatting dat seksisme
dé bron is van alle onderdrukking. Deze gedachte leidt onvermijdelijk tot racisme,
zoals duidelijk wordt uit de open brief van Audre Lorde3. aan Mary Daly, waarin
Lorde reageert op het witte karakter van Daly's vorige boek Gyn/Ecology4..
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Het is te simpel, zegt Lorde, om alle vrouwen onder dezelfde vorm van patriarchale
onderdrukking te laten lijden, enkel omdat zij vrouw zijn. Zo worden de verschillen
tussen witte en zwarte vrouwen weer onzichtbaar gemaakt, zoals in de
vrouwenbeweging al zo lang is gebeurd. Lorde verwijt Daly te schrijven vanuit een
wit-westerse eurocentrische context, waarin de tradities en teksten van zwarte vrouwen
niet of enkel als decoratiemateriaal aanwezig zijn. Daarnaast schildert zij niet-witte
vrouwen af als slachtoffers van het patriarchale geweld, zonder hun
overlevingsmechanismen te noemen. Daly negeert het feit dat ook witte vrouwen
hun bijdrage hebben (gehad) in de onderdrukking van zwarte vrouwen. Lorde eindigt
haar brief met de vraag of Daly tevens vanuit haar perspectief wil gaan spreken.
Zoals terecht geconstateerd door de Tilburgse theologes heeft Mary Daly zich in
haar laatste boek Pure Lust slechts summier iets aangetrokken van deze kritiek.
Uitgangspunt blijft seksisme als bron van alle onderdrukking. Racisme als apart
onderdrukkingssysteem wordt nauwelijks geanalyseerd en zwarte vrouwen blijven
fungeren als illustratiemateriaal in een wit betoog.
Wil feministische theologie werkelijk een niet-racistische vorm van wetenschap
bedrijven dan dient het werk van Mary Daly nader onder de loep te worden genomen.
In dit artikel wil ik het (impliciete) racisme van Pure Lust verder ontmaskeren. Naast
de kritiek van Lorde is hierbij de kritiek van Carter Heyward5. (in het vervolg CH)
en Delores S. Williams6. (in het vervolg DSW) (beiden feministische theologes uit
de Verenigde Staten) op het racisme in de algehele feministische theologie zeer
bruikbaar. Vooral Williams geeft een schokkende analyse van de multidimensionale
aanslag op het leven van zwarte vrouwen in de loop der tijden. Zij laat zien hoe
zwarte vrouwen deze onderdrukking niet passief ondergingen, maar gebruik maakten
van verschillende politieke strategieën (‘lifeline politics’) om zich te weren. Deze
‘lifeline politics’ noemt Williams in de grond religieus, omdat zij voortkomen uit de
ervaringen van zwarte vrouwen met God, geloof, transcendentie en vertrouwen. Zij
worden gedragen door de religieuze praktijk van deze vrouwen, hun rituele
handelingen, hun dagelijkse ervaringen.
Uit de artikelen van Delores S. Williams (vanuit een zwarte context) en Carter
Heyward (vanuit een witte context) zijn de volgende criteria voor een niet-racistische
feministische theologie te destilleren:
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- de schrijfster dient zich bewust te zijn van het probleem van onrechtvaardigheid,
de verscheidenheid en complexheid in de wereld van vrouwenlevens (CH)
- de schrijfster dient solidair te zijn met diegenen, wier dagelijks leven en ervaringen
vreemd zijn aan die van de schrijfster (CH)
- het terughalen van het verleden en het interpreteren van de geschiedenis van
relaties tussen witte vrouwen (als onderdruksters) en zwarte vrouwen (als
onderdrukten) (DSW)
- het verbreden en verdiepen van het feministische bewustzijn van
vrouwenervaringen. Vaak worden twee polen genoemd; feministische ervaring
tegenover vrouwelijke ervaring. Er is nog een derde pool: relationele ervaringen van
vrouwen met vrouwen (DSW)
- vanuit deze derde pool komt DSW bij: gebruik maken van meerdere culturele
tradities in het theologische denken
- feministische ethici moeten werken aan de conflicten om ze zo om te zetten in
nieuwe kracht tot samenwerking. Zo kunnen ook nieuwe vormen van
onafhankelijkheid worden ontwikkeld (DSW).

Witte perspectieven
Ook al is Daly in Pure Lust wederom een taalkunstenares van de eerste orde net als
in haar vorige boeken, toch hebben sommige taalkunstjes hier een dubieuze bijsmaak.
Lees en huiver.
In het voorwoord van haar boek zegt Mary Daly dat de jaren tachtig een extreem
gevaarlijke tijd zijn voor vrouwen en tevens voor al het leven op aarde, omdat er
gevaar dreigt voor een nucleaire holocaust. Volgens haar moeten wij een biofiel
bewustzijn ontwikkelen en onsZelf en onze geschiedenis her-ontdekken. Als wij ons
eenmaal verbonden voelen met andere vrouwen kunnen wij gaan zoeken naar
oorspronkelijke heelheid (‘Be-ing’). Overleven in de werkelijke zin van het woord
betekent een meta-patriarchaal bewustzijn hebben. De zoektocht naar deelname in
‘Be-ing’ is een spiraalsgewijze spirituele queeste. Het is een oproep tot het creëren
van een Andere Werkelijkheid. Het vinden van dit thuisland verbindt vrouwen met
zichZelf, met hun zusters en met de vier oerelementen aarde, vuur, water en lucht.
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Wat in de eerste plaats opvalt, is dat Daly hier geen onderscheid maakt tussen witte
en zwarte vrouwen. Het woord vrouwen gebruikt zij op een universele manier, alsof
het niet uitmaakt over welke vrouwen je het in welke context hebt. Eveneens
opmerkelijk is dat Daly zo'n nadruk legt op de nucleaire dreiging. In de Verenigde
Staten, Engeland en andere Europese landen is dit inderdaad een ‘hot item’. Hieruit
is ook het ontstaan van de (vrouwen)vredesbeweging te verklaren. Dit is echter
overwegend een witte beweging, waarin zwarte vrouwen en mannen zich minder
thuisvoelen. Verhelderend op dit punt is een artikel van Valerie Amos en Pratibha
Parmar7., waarin wordt betoogd dat de witte vredesbeweging vaak nationalistische
en chauvinistische tendensen vertoont, waar zwarte mensen zich niet mee kunnen
identificeren, doordat ze in datzelfde land tegelijkertijd als ‘ongewenste
vreemdelingen’ worden beschouwd.
Verrassend is Daly's gebruik van het woord thuisland als andere werkelijkheid
van vrouwen: zwarte vrouwen in een apartheidssysteem zullen hier totaal andere
associaties bij hebben! In de feitelijke thuislanden van Zuid-Afrika en Namibië wonen
bijna uitsluitend vrouwen vanwege de trekarbeid van de mannen. De thuislanden
zijn onvruchtbaar, er zijn geen of nauwelijks faciliteiten en de vrouwen worden er
gedwongen gedumpt. Een normaal gezinsleven kennen zij niet, families zijn uit
elkaar gerukt door het draconische systeem. In plaats van het Vrije Lesbische Leven
wat Daly propageert, is hier sprake van gedwongen homosocialiteit.
In haar inleiding ‘On Lust and the Lusty’ hanteert Daly een andere definitie van
het woord ras dan gebruikelijk. ‘Race’ is in haar taal: 1. ‘Run’ = de beweging van
vrouwen die ‘our Original, Elemental Lust’ hebben ontdekt; 2. ‘a strong or rapid
current of water that flows through a narrow channel’; 3. ‘a heavy or choppy sea;
especially one produced by the meeting of two tides’.
Alle vrouwen op de wereld die kiezen voor het biofiele bewustzijn behoren tot dit
‘Race of (Lusty) Women’, dat weer participeert in de ‘Race of Elemental Be-ing’,
aldus Daly. Dit houdt in dat we zijn geworteld, net als de bomen en de dieren, de
winden en de zeeën, in de substantie van de Aarde. Onze wortels liggen in de
elementen. Het is haar bedoeling dat vrouwen, ondanks de patriarchale
belemmeringen, hun ‘Original Race’ vinden. Daly geeft toe dat er onder al deze
‘Lusty Women’ een grote diversiteit bestaat, dus zijn er vele ‘tribes’ (stammen).
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Hoe verwarrend en verhullend dit metaforische gebruik van het woord ‘Race’ mijns
inziens is, blijkt uit de voetnoot in haar inleiding waarin Daly stelt dat, aangezien
alle vrouwen tot één Ras behoren, racisme een mannelijke uitvinding is, namelijk
een ‘man made race-track’! In plaats van een zwartwitscheiding aan te geven, duikt
het woord ‘Race’ in Pure Lust dus op als definitie van de scheiding der seksen.
Een ander voorbeeld van verhullend metaforisch taalgebruik is Daly's toepassing
van het woord kaste: als vrouwen worden onderdrukt, gebeurt dit altijd vanwege het
feit dat zij tot een ‘seksuele kaste’ behoren. Ik neem aan dat het woord kaste voor
Indiase vrouwen andere bijbetekenissen heeft dan voor witte vrouwen. Daly gebruikt
de term enkel vanuit haar witte perspectief, maar pretendeert universaliteit. Mijns
inziens kun je niet ongestraft woorden als ‘kaste’, ‘thuisland’ of ‘stammen’ gebruiken
zonder aandacht te schenken aan hun feitelijke context en betekenis. Daly dient
dergelijke termen meer te problematiseren eer ze er een nieuwe betekenis aan geeft.
Zolang zij dat niet doet, is er binnen haar theologisch discours geen plaats voor zwarte
vrouwen en hun ervaringen.

Seksisme-racisme
In het eerste hoofdstuk van Pure Lust ‘Foreground to the First Realm: the Sadosociety
and its Sado-Spiritual Legitimators’ ziet Daly de destructie van vrouwenlevens vooral
in de Derde Wereld plaatsvinden. Daarnaast noemt zij nog Indianenreservaten en
stadsgetto's. ‘Al deze vrouwen zijn slachtoffers van uitbuiting en imperialisme als
logische uitvloeisels van fallische lust.’
Daly gaat in dat hoofdstuk verder in op de praktijken van de Amerikaanse
multinationals op de Filippijnen, waar jonge vrouwen voor een hongerloontje letterlijk
blind-makend werk moeten doen. Daly noemt dit verschijnsel niet racisme, maar
‘sado-ascetisme’. Hiermee bedoelt zij dat er miljoenen vrouwen gedwongen schade
ondervinden, onder meer door gevaarlijke chemicaliën in de elektronika-industrie.
Dit gedwongen ascetisme impliceert racisme, volgens Daly, evenals armoede, honger,
ziektes en ‘andere banaliteiten’. Zij zegt dat deze exploitatie van met name
vrouwenarbeid niets nieuws is in het patriarchaat. Het is iets van alle tijden en overal.
Opvallend is volgens haar wel dat de moderne technologie blijkbaar nog steeds deze
lichaam-en-geest-vernietigende-arbeid nodig heeft.
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Het argument van Lorde met betrekking tot de ‘victimization’ van zwarte vrouwen
geldt hier nog steeds. De uitsluitingsmechanismen die Daly hier verder toepast zijn
frappant. Zij maakt niet duidelijk dat het niet voor niets Derde Wereld-vrouwen (wat
op zich natuurlijk al een discutabele term is vanwege de hiërarchie die erin
doorklinkt)8. zijn die deze arbeid verrichten. Tevens stelt zij racisme op één lijn met
armoede, honger en ziekte, terwijl racisme hiervan juist een van de oorzaken is.
Oorzaak en gevolgen haalt zij door elkaar. Het gebruik van de term ‘sado-ascetisme’
werkt verhullend. Het doet denken aan het gebruik van de eveneens verhullende term
‘seksuele asymmetrie’ (oorspronkelijk is de term van Michelle Rosaldo) in plaats
van het duidelijke woord ‘vrouwenonderdrukking’ door Bärbel de Groot-Kopetzky
in haar artikel in Tijdschrift voor Leerhuis en Liturgie (november 1986).
Wat betreft meervoudige onderdrukking zegt Daly, dat vrouwen allereerst vanwege
hun sekse worden onderdrukt. Daarnáást kunnen ze dubbel - vanwege hun klasse worden onderdrukt of zelfs driedubbel - ook nog vanwege ras. ‘Bij vrouwen van
kleur, joodse vrouwen, lesbiennes, oudere vrouwen of vrouwen uit de arbeidersklasse
(of enig ander gestigmatiseerde groep) wordt het gevoel van onderdrukking
vermenigvuldigd’.
Daly telt alles bij elkaar op als in een rekensom zonder de verschillende vormen
van onderdrukking te differentiëren en te nuanceren. Iedere vorm van onderdrukking
echter heeft haar eigen ‘gereedschappen’ en dus ook haar eigen manieren van verzet.
Ondanks het feit dat zij in het hoofdstuk ‘Elemental E-motion: from touchable caste
to Raging Race’ Indiaanse vrouwen citeert, die heel duidelijk zeggen dat zij geen
slachtoffers zijn, maar ‘organisatrices, vrijheidsstrijdsters, feministes en healers’,
blijft Daly erbij dat álle vrouwen op de hele wereld een ‘afgeleide status’ hebben.
Tot wat voor kaste, klasse, ras of volk ze ook behoren. Daly geeft toe dat er witte,
rijke of middenklassevrouwen zijn die delen in de geneugten van het patriarchaat en
dus bevoordeeld zijn ten opzichte van hun zusters én ten opzichte van mannen uit
onderdrukte groepen. Er zijn zelfs sommige vrouwen (Daly noemt ze ‘token torturers’
of ‘token targets’), wier gedragingen racisme en klassisme9. in stand houden. Volgens
Daly zien deze vrouwen wel dat racisme en klassisme onderdrukkend zijn, maar bang voor de universele omvang van het patriarchaat - houden zij liever hun
oogkleppen op (‘shortsighted tactics’). Het is namelijk beangstigend te weten dat de
‘kwade drie-
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eenheid van racisme, klassisme en seksisme een manifestatie is van planetair
fallicisme’.
Wat Daly hier doet is zeer generaliserend. Zij hanteert niet de tegenstelling
wit-zwart om dingen duidelijker te maken, maar blijft in het vage. Bovendien ontkent
zij de eigen verantwoordelijkheid van witte vrouwen ten aanzien van racisme en
schildert zij hen af als bange angsthaasjes en mede-slachtoffers. Witte vrouwen zien
dus dat zij onderdrukken, maar doen er niks aan omdat ze zo bang zijn voor (hun)
witte mannen!
In hetzelfde hoofdstuk ageert Daly terecht tegen pogingen om de strijd tegen
seksisme onder het geheel van menselijke bevrijding te scharen en zo de specifieke
problemen van vrouwen onzichtbaar te maken. Helaas maakt zij dezelfde fout ten
aanzien van zwarte vrouwen: zij erkent dat er verschillen zijn in de manieren waarop
vrouwen tot ‘Metamorphosis’ - als radicale gedaanteverandering - komen. Als
voorbeelden haalt zij Sojourner Truth en Harriet Tubman aan, sterke vrouwen die
‘ondanks de slavernij, racisme en armoede toch hun eigen weg gingen [...] dit zijn
aanwijzingen, dat vrouwen onder bijna alle omstandigheden momenten van
“Spinning” (= het spinnen van haar eigen wezen, MvD) kunnen ervaren.’
Daly maakt hier de specifieke antiracismestrijd van Tubman en Truth onzichtbaar.
Bovendien onderkent zij niet dat slavernij en armoede de gevolgen zijn van racisme
(= oorzaak), door ze alle drie op één lijn te stellen. Ook haalt zij de ‘common bonds
among all women’ aan om de zogenaamde ‘vanzelfsprekende’ solidariteit tussen
vrouwen onderling nog eens te bevestigen. Volgens mij hebben Truth en Tubman
toch zeker enige appeltjes met hun witte ‘zusters’ moeten schillen om tot
‘Metamorphosis’ te komen.

Witte vrouwen-zwarte vrouwen
In het hoofdstuk ‘Befriending: the Lust to share Happiness’ gaat Daly dieper in op
de relationele ervaringen van vrouwen met vrouwen. Zij beschrijft hierin vrouwen
als ‘token torturers’, die ‘macht’ hebben over hun meer onderdrukte zusters. Daly
zet hier macht tussen aanhalingstekens omdat zij deze macht van vrouwen niet wil
verwarren met de institutionele macht van mannen in het patriarchaat. Als voorbeeld
van deze vrouwenmacht haalt zij een verhaal aan van Sarah M. Grimké over de
zelfgenoegzame en sadistische houding van een witte meesteres
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ten opzichte van haar zwarte slavin. Daly begrijpt dat, door dit verleden én de
hedendaagse ervaringen met racisme, het voor zwarte vrouwen niet zo eenvoudig is
zich te verbinden met witte vrouwen. ‘Vandaar ook dat zwarte vrouwen, samen met
andere vrouwen van kleur, hun eigen radicaal-feministische analyses maken’, aldus
een verlichte Daly. Zij rept echter niet over het feit dat zwarte vrouwen een eigen
vrouwenbeweging hebben, met name in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië,
die zich welbewust separatistisch opstelt en helemaal niet samen wíl met de witte
vrouwenbeweging. Enige bladzijden daarvoor heeft Daly het nog over de noodzaak
van ‘Radical Feminist Separation’, waarom hier dan niet de term ‘Black Separation’
ingevoerd? Het is tekenend voor het beperkte (witte) perspectief van Daly dat zij de
noodzaak van zwarte radicaal-feministische analyses hier met één zinnetje afdoet.
Na deze constatering gaat Daly verder met de houding van de witte slavenmeesteres
te verklaren door te zeggen dat deze haar basis had in de patriarchale religie, de
patriarchale instituties van slavernij en racisme én het patriarchale instituut van het
huwelijk. ‘Geen van deze instituties werd uitgevonden door vrouwen of is ooit in
handen van vrouwen geweest.’ Zij corrigeert zichzelf onmiddellijk door in de volgende
alinea te schrijven dat dit nooit een excuus mag zijn voor racistisch gedrag van
vrouwen en dat zij zelf wel degelijk verantwoordelijk zijn. Deze ‘token torturers’
ofwel ‘patriarchale vrouwen’ werken verwarrend en ontmoedigend voor vrouwen
die zich een ‘meta-patriarchale’ moraal willen aanmeten want die krijgen hierdoor,
aldus Daly, een verlammend schuldgevoel en zouden vervolgens hun woede wel
eens op de verkeerde personen en instituties kunnen gaan richten (in plaats van direct
op de patriarchale mannen).
Het zondebokmechanisme, zoals de Franse filosoof René Girard dat zo mooi
noemt, werkt hier weer feilloos. Daly voelt blijkbaar op haar klompen aan dat zij in
dit geval niet alles op mannen kan afschuiven, dus doet zij het maar indirect via de
vrouwen die het patriarchaat hebben geïnternaliseerd, de ‘token torturers’. De
feministes zijn het zieligst, want die willen wel beter en anders, maar worden
gedwarsboomd door de patriarchale vrouwtjes. Een feministische theologe als Daly
zou beter moeten weten; de dooddoener die zij hier gebruikt doet geen recht aan de
historisch gegroeide, problematische verhouding tussen witte en zwarte vrouwen.
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Verderop in haar hoofdstuk over ‘Female Be-friending’ voorspelt Daly dat als zaken
zoals racisme, armoede, kernwapenwedloop en de vernietiging van Derde
Wereld-volkeren door de Verenigde Staten verergeren, dit energie en motivatie aan
vrouwen onttrekt voor ‘Female Be-friending’ (= groot netwerk van
Vrouwen/Vriendinnen oftewel Sisterhood, MvD). Door deze voortdurende ‘State of
Emergency’, een efficiënte truc van de patriarchen om hún activiteiten voorrang te
geven, komt vrouwenbevrijding op een lager plan te staan. Hierdoor moeten vrouwen
op hun beurt een intensievere strijd voeren om hun meta-patriarchaal bewustzijn
verder te ontwikkelen. Want ‘fallocratie blijft de wortel van racisme, verkrachting,
vrouwenvernietiging, volkerenmoord en uiteindelijk vernietiging van het leven’,
herhaalt Daly. Impliceert zij hier tevens mee dat de strijd tegen racisme en dus voor
zwarte vrouwenbevrijding verspilde energie is, en dat de echte strijd daarna komt?
Daly gaat verder in op de relaties tussen witte en zwarte vrouwen door met Toni
Morrisons boek Sula te bewijzen dat ‘ondanks hun verschilllende raciale en
economische achtergronden’ Nel en Sula toch vriendinnen konden zijn. Deze
vriendschap werd uiteindelijk een transcendent gebeuren van ‘Metamemory’ en diepe
verbondenheid. Vrouwen moeten zich op hun eigen gronden met elkaar verbinden
en zich niet tegen elkaar laten uitspelen door mannelijk bepaalde ‘verschillen’ of
‘overeenkomsten’. Volgens Daly hebben we hier ook de tragische scheiding tussen
Arabische en joodse vrouwen aan te danken. ‘Vrouwen kunnen makkelijk (worden
gedwongen te) vergeten dat raciale en etnische onderdrukking een mannelijke
uitvinding is, net zoals seksuele onderdrukking het eerste en universele model is van
een dergelijke “victimization”. De patriarchale samenleving weerhoudt vrouwen
ervan bij zichZelf en bij elkaar uit te komen.’ (‘ghettoization’, MvD).
In dit licht dienen we ook de opmerking te zien die Daly al in het begin van haar
boek maakt over ‘horizontaal geweld’ van vrouwen tegen vrouwen: ‘Als vrouwen
elkaar uitschelden voor racist, klassist of elitist is dit irrationeel en stigmatiserend
omdat zij dan andere vrouwen tot zondebok maken, terwijl het échte gevaar zit in
de fallische structuren. Feministen mogen nooit vergeten dat het vrouwen zijn die
worden verkracht, geslagen en vermoord door mannen van alle klassen, rassen en
nationaliteiten, overal en altijd, op een fallocratische planeet’.
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Het is duidelijk: Daly houdt van begin tot eind vol dat vrouwen de slachtoffers zijn
en mannen de boosdoeners. Gedeeltelijk is dat waar, maar vrouwen zijn gelukkig
ook nog meer dan enkel slachtoffers, net zoals mannen meer zijn dan bewuste
vrouwenmoordenaars. Enerzijds zijn er altijd scheurtjes geweest in het patriarchaat,
waardoor vrouwen wél bij elkaar konden komen en zich alleen of samen konden
verzetten tegen hun door mannen bepaalde rol. Kleine kieren waardoor vrouwen
konden koekeloeren om daarna zelfbewust hun eigen gang te gaan. Daly's verhaal
doet geen recht aan de geschiedenis van vrouwenverzet door de eeuwen heen.
Anderzijds leidt deze consequente bejegening van vrouwen als slachtoffer te
gemakkelijk tot de overtuiging dat vrouwen niet verantwoordelijk zijn voor hun
daden.
Daly's opmerking over het feit dat vrouwen die elkaar voor racist uitschelden
irrationeel zouden zijn, lijkt op een trap na voor Lorde wier oprechte kritiek nu niet
serieus wordt genomen.

De Kleur Paars
Als laatste punt wil ik Daly's gebruik van de roman The Color Purple aan de orde
stellen. Ten eerste omdat zowel boek als film recentelijk in de belangstelling hebben
gestaan en ten tweede omdat juist dit boek door veel feministische theologes als een
religieus boek wordt gezien.
Daly citeert uit De Kleur Paars in haar laatste hoofdstuk ‘Be-Witching: the Lust
for Metamorphosis’ hoe radicaal-feministen hun godsbeeld kunnen transformeren
om zo tot een ander bewustzijn te komen, los van een patriarchale en onderdrukkende
god. Het boek van Alice Walker noemt ze een ‘Be-Witching novel’, nergens noemt
ze dat het ook een ‘Black novel’ is. Daly gaat meer in op het feit dat God een Hij is
en niet op het feit dat God ook wit is, terwijl dit in de beleving van Shug en Celie
een grote rol speelt. Daly gebruikt de godsbeleving van zwarte vrouwen om haar
witte theorie te staven. Evenmin laat zij de zwarte context van Celie meespelen in
haar analyse, terwijl ze juist een contextueel godsbeeld propageert.

Zwarte perspectieven
Na deze opsomming van uitsluitingsmechanismen in Pure Lust, wil ik nog even
terugkomen op mijn inleiding, waarin de kritiek van Audre Lorde en de aanbeve-
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lingen van Carter Heyward en Delores S. Williams voor de feministische theologie
worden verwoord.
Samenvattend kan de kritiek van Lorde voor een groot deel blijven gehandhaafd:
Daly is nog steeds eurocentrisch en etnocentrisch in haar schrijven, al doet zij
pogingen zwarte schrijfsters als Alice Walker, Sarah Grimké, Sojourner Truth en
Harriet Tubman regelmatig aan te halen en te verwerken in haar analyses. Zij blijven
echter decorum. Daly's standpunten omtrent de alomvattende vrouwenonderdrukking
in het patriarchaat worden niet beïnvloed door deze zwarte verhalen. Vrouwen worden
onderdrukt omdat zij vrouw zijn en daarnaast eventueel nog op hun zwart zijn (of
arm of joods zijn). Daly gebruikt wel de term ‘meervoudige onderdrukking’, maar
werkt deze niet genoeg uit. In een voetnoot onderkent Daly (met een verwijzing naar
Adrienne Rich) de problematische verstrengeling van racisme en
vrouwenonderdrukking. Zij vindt het een belangrijke taak van de feministische
theologie om de meervoudige onderdrukking van vrouwen in het patriarchaat aan
de orde te stellen. Eigenaardig om zoiets dan in een voetnoot af te doen en er verder
niet inhoudelijk op in te gaan.
Lorde's kritiek op het feit dat Daly te weinig ingaat op de onderdrukking van
zwarte vrouwen door witte vrouwen blijft staan, want het afschuiven van racistisch
gedrag op patriarchale instanties en patriarchale vrouwen is eenzijdig en te simpel.
Daly gaat al helemaal niet in op het racisme in de huidige (overwegend witte)
vrouwenbeweging en gebruikt ook geen radicaal-feministische analyses van zwarte
vrouwen om haar beweringen te toetsen.
Met de uitspraak dat destructie van vrouwenlevens vooral plaatsvindt in de Derde
Wereld blijft Daly zwarte vrouwen afschilderen als slachtoffers en zielepoten, zonder
hun kracht en verzet in de loop der geschiedenis te erkennen. Wat mij betreft blijft
Lorde's kritiek dus actueel en lijkt het een welbewuste weigering van Daly om ook
vanuit háár perspectief te gaan spreken.
Uitgaand van de criteria van Carter Heyward en Delores S. Williams wil ik tot slot
de volgende kanttekeningen plaatsen:
- Daly is zich wel bewust, al is het te sporadisch, van de onrechtvaardigheid,
verscheidenheid en complexheid in de wereld van vrouwenlevens. Denk maar aan
de verschillende ‘stammen’ die zij ziet onder het vrouwen ‘ras’, de
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‘meervoudige onderdrukking’, het verschil in positie tussen witte vrouwen en Derde
Wereld-vrouwen (al gooit ze deze allemaal met deze term op een hoop). Zij stapt
echter te snel over deze verschillen heen en voert alle vormen van onderdrukking
constant terug op het spook van het seksisme. De fallocratie is de schuld van alles.
Er is volgens haar een soort patriarchale samenzwering aan de gang die vrouwen
welbewust tegen elkaar uitspeelt om ze zo uiteindelijk te vernietigen (gynocide).
- Daly zegt solidair te zijn met alle vrouwen, maar in feite is ze alleen solidair met
witte middenklassevrouwen. Daly's voornemen om te schrijven vanuit een
bevrijdingsperspectief voor alle vrouwen kan ze alleen waarmaken als zij zich verdiept
in het dagelijks leven en de ervaringen van vrouwen die ‘vreemd’ voor haar zijn.
Daarnaast dient zij meer expliciet haar eigen context aan te geven.
- Daly zou veel meer in kunnen gaan op wat Delores S. Williams de derde pool
noemt, namelijk ‘relationele ervaringen van vrouwen met vrouwen’. Deze ervaringen
zijn voor haar de basis voor een nieuwe samenleving waarin vrouwen volledig zich
Zelf kunnen zijn: ‘Sisterhood is coming’. Zij vergeet echter dat relaties tussen
vrouwen, vriendinnennetwerken, altijd bestaan hebben. Het is niet iets nieuws wat
wij nog moeten uitvinden, maar die relaties vormen een continue lijn in de
geschiedenis, waar we kracht en inspiratie uit kunnen halen.
- Daly zou zich naar mijn mening moeten aansluiten bij bevrijdingstheologieën
als Zwarte theologie, Latijnsamerikaanse en Afrikaanse theologie. Zij zou zich niet
moeten beperken tot citatenplukkerij, maar zich werkelijk moeten verdiepen in de
analyses van feministische theologes als Katie Cannon of Mercy Amba Oduyoye10.,
die beiden uit een zwarte traditie putten.
- Daly behandelt de conflicten tussen witte en zwarte vrouwen niet diepgaand
genoeg. Eerst zal ze deze problemen volledig moeten erkennen in haar theorieën,
voordat ze kunnen worden getransformeerd in nieuwe kracht tot samenwerking. Pas
dan is er sprake van echte ‘female bonding’ en onafhankelijkheid.
Met speciale dank aan Marja Loomans. Tevens dank aan Maaike Meyer en Liesbeth
Woertman.
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4. Mary Daly, Gyn/Ecology, Boston (Beacon Press) 1978.
5. Carter Heyward, ‘An unfinished symphony of liberation: the radicalization of christian feminism
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7. Valerie Amos en Pratibha Parmar, ‘Challenging imperial feminism’, in: Feminist Review 17
(Autumn 1984): 3-19.
8. Het woord ‘Derde Wereld-vrouwen’ is een verzamelnaam waarmee miljoenen vrouwen op één
hoop worden gegooid. Het is bovendien een begrip dat getuigt van etnocentrisch woordgebruik.
9. Aangezien ik geen betere term weet, handhaaf ik in dit artikel het woord ‘klassisme’. Voor
nieuwe termen houd ik mij aanbevolen.
10. Bijvoorbeeld: Mercy Amba Oduyoye, ‘Hearing and knowing, theological reflections on
Christianity in Africa’, New York, 1986.
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Flora van Houwelingen
Wanneer kom je want ik ga bijna...
Gesprek met Joanna Werners, zwarte lesbische feministe. Met
fragmenten uit haar eerste roman Droomhuid
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Joanna Werners, drieëndertig jaar oud, bewoont een appartement in Rijswijk, maar
heeft haar hart verpand aan Suriname; het land waar zij is geboren en getogen. Hoewel
zij behoorlijk is ingeburgerd in Nederland, blijft Suriname trekken. Zij koestert een
zekere nostalgie die doorklinkt in haar gedichten, waarvan er vorig jaar enkele in
Lust & Gratie zijn gepubliceerd.1. Binnenkort verschijnt haar eerste autobiografische
roman Droomhuid2.. Reden genoeg voor mij om met haar aan tafel te gaan zitten en
hierover van gedachten te wisselen.
Joanna heeft een fijnzinnig gevoel voor het creëren van sfeer. De perfect gedekte
tafel met modern servies, flikkerend kaarslicht (‘Het geeft zoveel rust, weet je. Alleen
maar het kijken naar die brandende kaars. Het is vuur, er komt iets uit, het brandt,
het is warm!’) en glazen vol sprankelende wijn zijn in eerste aanblik de ingrediënten
voor een ontspannen samenzijn waarbij mijn Sony walkman schril en vervreemdend
afsteekt. Ik moffel de recorder een beetje weg en bespeur op de achtergrond muziek
van Ravel. De aromatische geuren van krabsoep, black funguus, tjiem-tjiem (een
gerecht dat ze speciaal op mijn verzoek heeft klaargemaakt), paddestoelen en kip
prikkelen mijn zintuigen. De soep wordt geserveerd en ons gesprek kan beginnen.
Bijna vier uur lang zijn we verdiept in Joanna's leven. Talrijke onderwerpen passeren
de revue, waarvan ik er hier slechts enkele kan weergeven. Afgewisseld door
fragmenten uit haar roman Droomhuid, komen thema's als schrijven, een instrument
van kracht, de relatie tot haar grootmoeder, moeder en vriendinnen en het groeien
van een zwart bewustzijn aan bod.
Joanna Werners groeide samen met haar broertje en haar zuster op in een gezin
dat gerund werd door vrouwen; haar vader had hen verlaten toen ze een jaar of zes
was: ‘We zijn erg verwend door de familie, want ze vonden ons heel zielig. Mijn
vader was opeens weg. Ik weet alleen nog dat hij afscheid kwam nemen en dat hij
huilde.’ De afwezigheid van haar vader werd gecompenseerd door de zorgzaamheid
van haar moeder en haar grootmoeder: ‘Moeder zwoegde dag en nacht als
verpleegkundige in het ziekenhuis om het gezin draaiende te houden en om te
vergeten. Ouma ving ons op van school, kookte voor ons en bracht ons naar bed als
m'n moeder op het werk was.’ Als Joanna over haar
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grootmoeder spreekt beginnen haar ogen te twinkelen: ‘We zaten bij ouma op schoot
in de schommelstoel zo lekker, met onze beentjes in haar grote wijde rok en dan
schommelde ze ons en zongen we “slaap kindje slaap”. En dan tilde ze ons op en
bracht ons naar bed. Ouma is een heel mooie krachtige zwarte vrouw. Ik denk dat
ze wel twee meter lang is. Ze woont in Suriname. Ze wil mijn boek lezen maar ze
heeft een loep en kan nauwelijks meer lezen. Ze is al vijfennegentig jaar. Ik heb voor
die vrouw nauwelijks woorden. Ik hoop dat ik ze ooit nog eens vind. Het is zo'n
prachtige vrouw: hoe ze mijn moeder heeft ondersteund in die moeilijke dagen en
ons heeft opgevangen, hoe ze ook later heeft gereageerd toen ik haar vertelde dat ik
van een vrouw hield... Alles is nu schaars in Suriname, maar ik zorg er voor dat ouma
haar lekkere zeepjes krijgt die ze in de kast hangt tussen haar kleding. Ik heb haar al
zeven jaar niet meer gezien. Dat gevoel gaat weer borrelen. Als ik haar bel, zegt ze:
“Wanneer kom je want ik ga bijna... Ik ga naar boven...”’

Op vijftienjarige leeftijd veranderde Joanna's leven ingrijpend. Ze werd verliefd op
haar sportlerares.3. Er ontstond een hechte vriendschap tussen de twee die uitgroeide
tot een ware liefdesrelatie. Na de middelbare school vertrok ze naar Nederland om
een opleiding lichamelijke opvoeding te volgen. Ze hield de vriendschap met haar
vriendin aan via een intensieve correspondentie. Met het
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schrijven van deze brieven legde zij de basis voor haar schrijfsterscarrière: ‘Ik schreef
eigenlijk altijd al. Op de lagere school schreef ik gedichten. Dobru4. vond ik prachtig.
Ik las zijn gedichten voor aan mijn grootmoeder en probeerde er dan zelf iets van te
maken. Hij was mijn model. Daar heb ik nooit bij stil gestaan, maar dat zie ik nu in.
Toen ik in Nederland woonde voor mijn studie schreef ik iedere dag een brief aan
mijn vriendin en probeerde daarin al heel beeldend te zijn. Dat heb ik jarenlang
volgehouden tot ik terugging naar Suriname.’

In Suriname gaf Joanna les aan een middelbare school en ontmoette via een
vrouwencabaret een vrouw5. met wie zij een intensieve relatie kreeg en jarenlang
samenwoonde.

Fragment I
We gaan voor een weekend naar het buitenhuis in Albina. Anja kent het
gebied met ravijnen en haarspeldbochten goed. Zij rijdt. Ik zit naast haar
naar buiten te staren. Het landschap maakt nauwelijks indruk op me. Een
duistere wolk omhult me: wat zal er dit weekend gebeuren? Zullen we
zware gesprekken voeren over ouderschap, lesbisch ouderschap,
verantwoordelijkheden, feminisme? Zullen we elkaar liefhebben? Mijn
gezicht is even strak als de bergen. Anja rijdt rustig en geconcentreerd.
Af en toe fluisteren haar vingertoppen op mijn bovenbeen.
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In Albina gunnen we ons geen tijd eerst uit te rusten. Unki, de factotum,
brengt ons naar Saint Laurent du Maroni in Frans Guyana. We slaan
delicatessen, wijn en champagne in, waarna Unki ons naar Albina
terugvaart.
We dragen onze bikini's, duiken de rivier in, dobberen op onze luchtbedden.
Anja bereidt een ritueel voor en even later drinken we champagne die Anja
ook rijkelijk over onze lichamen laat stromen. Anja leidt mij naar binnen.
Zal ik mijn verstand op nul zetten of me overgeven. Is het eerlijk om in
te gaan op haar avances? Ik neem de fles champagne uit haar hand en
begin gulzig te drinken. Ze waarschuwt me dat we wat moeten overhouden
voor als we een dutje gaan doen. Ik ben verlegen, onhandig. Ik vergelijk
in stilte mijn schaamteloze houding tegenover Dewi met mijn verlegenheid
ten opzichte van Anja. Zo ontspannen als ik toen was en zo brutaal ook,
zo verkrampt ben ik in de omgang met Anja. Als een lammetje laat ik me
leiden. Anja maakt de bedden op. Naakt gaan we op bed liggen en luisteren
naar de zingende bamboeboom. Anja vertelt me een wild verhaal over
slangen en kikkers die in die boom huizen en 's avonds komen spoken. Ik
begin tegen haar te schreeuwen: ‘Je ziet dat ik nerveus ben. Waarom vertel
je zulke enge verhalen?’
‘Om je te kunnen beschermen’, en ze draait zich van haar rug op haar zij,
slaat een arm om mijn middel. Ik voel haar warme borsten, groot en
verraderlijk vertrouwd. ‘Je moet je leren ontspannen’, zegt ze.
‘Terwijl jij mij aan het versieren bent zeker.’
‘Doe je ogen dicht. Ik zal je in slaap strelen.’
De geur van koffie wekt me. Anja heeft de kan met koffie naast het bed
op de vloer gezet. Er liggen koekjes op een schotel.
‘Wat een luxe’ en ik wrijf in mijn ogen.
We drinken koffie op bed en overleggen wat we zullen eten: stokbrood,
dat we in Frans Guyana hebben gekocht of de kip die Anja in Paramaribo
al had gegrild.
Op het balkon zitten we te praten over Holland.
‘Als je midden in dit oerwoud zit heb je toch geen behoefte aan al die luxe
van Europa. Voor kinderen is dit land ideaal. Ik zou niet weten hoe

Lust en Gratie. Jaargang 4

78
ik ze in Nederland een hele middag moet bezighouden, zonder dat de buren
klagen over lawaai.’
‘Er zullen veel spanningen zijn in de gezinnen daar. Ik zou acuut aan
claustrofobie gaan lijden.’
Het bord met toastjes is haast leeg. Anja heeft een fles witte wijn koud
gezet. Ze stelt voor om de rest van de toast naar het strandje voor het huis
mee te nemen. Ik geniet van haar zorg en aandacht voor mij. Nog nooit
heeft een vrouw zich zo voor me ingezet; het is zo anders dan met Dewi.
De lucht is helder en er staan sterren aan de hemel. Op het water schijnt
zo nu en dan lamplicht afkomstig van auto's aan de overkant van de rivier.
Het is bijna windstil. Bosnegers in voorbijvarende korjalen praten met
elkaar alsof ze prachtige liederen zingen. Misschien bezingen ze wel de
watergoden. Er gaat een enorme rust uit van de korjalen op het kabbelende
water, de zingende bamboeboom en het struikgewas. Op ons privé-strandje
springen we in de golven, ontmoeten elkaar in onze armen. We zoenen,
verdwijnen dan onder water. Ik ben zo ontzettend onhandig dat ik
verscheidene keren een slok zoet water doorslik.
Moe van de spanning, moe van de buitenlucht, moe van de aandacht van
Anja, verzoek ik haar om mee naar boven te gaan. Ik wil slapen, alleen
maar slapen en vooral niet nadenken over de tederheid van Anja's mond,
haar warme borsten, haar zorg voor mij.
We nemen samen een douche. Ik sta te dromen. Anja dwingt mij tot de
werkelijkheid. Ze masseert mijn rug en mijn armen. Ik sluit mijn ogen en
het kost mij moeite om op beide benen te blijven staan. Ik doe niets terug
en in stilte verwijt ik mezelf dat ik op Dewi lijk: ondergaan en nog eens
ondergaan, niets zeggen en vooral niets doen. Een heerlijke douche, in
alle opzichten.
‘Nu gaan we naar bed’, zegt Anja.
‘Vrouwenliefde’, spookt het door mijn hoofd, maar ik zeg heel koel: ‘Ja,
ik ben doodmoe, een goede nachtrust zal me goed doen.’
‘Mag ik je oliën, dan val je beter in slaap.’
‘Als het bij oliën blijft’, zeg ik nuchter.
Anja's handen rollen over mijn rug. Ik sluit mijn ogen, wil me
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ontspannen en rustig in slaap vallen. Dan komt er een golf van warmte
over mij heen: Anja's borsten, vol en warm, glijden over mijn rug. Na
enige aarzeling zeg ik: ‘Anja, wat doe je! Het is heerlijk, goddelijk.’ ‘Houd
je ogen dicht, geniet, Joan, geniet.’
Ik lig op mijn rug, mijn ogen half open, ik voel dat ik kippevel heb en dus
niet ontspannen ben. Ik voel Anja, zo warm, zo heerlijk warm, een en al
verrukking en ik voel hoe er vocht tussen mijn benen stroomt, landinwaarts,
onbekende paden, die kronkelen door de woestijn; ik componeer de
zoveelste symfonie, onhoorbaar, onvervalst tussen Anja's schouders en
haar heupen, waaruit ik bloemen voel dwarrelen. Het Venushaar drinkt
de druppels die de wateren moeiteloos weigeren. Mijn koelte blust haar
hitte en we vallen in slaap bij het wiegelied van de bamboeboom, zo zuiver,
zo helder dat klanken de hemel blauw kleuren. En dat terwijl de nacht
allang gevallen is...
Uit: Droomhuid, hoofdstuk III:
Gespannen atmosfeer
Plotseling is het februari 1980: de staatsgreep in Suriname jaagt Joanna de stuipen
op het lijf. Ze pakt haar spullen en vertrekt naar Nederland.
Joanna woont nu al weer zeven jaar in Nederland. Er bestaat voor haar een directe
relatie tussen wat zij meemaakt en wat ze schrijft. Zo ook die bewuste dag twee jaar
geleden toen ze op aanraden van een nichtje met een bundel gedichten onder haar
armen naar een zwarte-vrouwenmanifestatie stapte. Sindsdien is er veel gebeurd: ‘Ik
zie een van die vrouwen nog met die gedichten van me. Ze vloog door de ruimte.
Iedereen moest ze lezen. En ik dacht: dan heb ik ze dus iets te vertellen en moet ik
er mee doorgaan. Dat is de taak die ik me die dag heb gesteld. Op die manifestatie
ontmoette ik ook een zwarte vrouw op wie ik verliefd werd.6. Ik wilde met haar over
mijn moeder praten en over de Surinaamse gemeenschap maar dat lukte niet. Ik kon
haar niet bereiken. Dat deed heel veel pijn. Toen dacht ik: als ik haar niet kan bereiken
moet ik gewoon een boek schrijven want ze leest in ieder geval. Dus dat boek zal ze
ooit wel in de winkel zien liggen.’
Nu, twee jaar later ligt het manuscript voor ons op tafel. Het is
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Droomhuid geworden. Een autobiografisch relaas over een vrouw die zich na vele
omzwervingen van haar zwart-zijn bewust wordt: ‘Het was zo raar. Ik kwam zoals
in het boek staat van die manifestatie terug en heb achter elkaar wel dertig vellen vol
geschreven. Ik dacht: dat kunnen er wel tien keer zoveel worden. Het had met twee
dingen te maken: het feit dat ik Ilundi graag mag als vrouw èn het feit dat ze een
zwarte vrouw is. Ze heeft me wakker geschud.’
Het schrijven van Droomhuid is voor Joanna met heel veel pijn gepaard gegaan.
De ontmoeting met die bewuste zwarte vrouw wier adem haar zo intens inspireert,
heeft haar dichter bij haarzelf, haar moeder, zwarte vrouwen en het hele Surinaamse
gebeuren gebracht: ‘Ik vocht voor iets en terwijl ik vocht kwam ik achter dingen
waar ik waarschijnlijk niet achter was gekomen als ik haar niet had ontmoet. Ook al
zie ik haar niet meer, ook al spreek ik haar niet meer, dit is zó belangrijk voor mij
geweest, dit bewustzijn neemt niemand me meer af. Maar ik ben er nog niet want ik
hoor nog steeds Surinaamse vrouwen tegen me zeggen: “Mijn God, je bent een halve
pata...” Dat kan ik echt niet uitstaan. En ik denk: maar mijn God, ik kom toch ook
uit Suriname. Wat maakt me dan zo anders dan jullie?...’
Dat anderszijn vond ook zijn weerspiegeling in de manier waarop Joanna jarenlang
met haar moeder omging. Lange tijd heeft zij zich tegen haar moeder afgezet, omdat
ze ‘die vrouw niet begreep’. De ontmoeting met Ilundi heeft haar ook dichter bij haar
moeder gebracht: ‘Ik maak me nu niet meer zo boos om mijn moeder. Tegenover
mijn moeder ben ik namelijk altijd heel erg ongeduldig geweest. Ik dacht: ze is toch
mijn moeder, ze heeft me ter wereld gebracht dus ze moet me maar begrijpen! Maar
ik neem nu echt de tijd om naar haar te luisteren en ik ga af en toe bij haar langs.
Door het schrijven van dat boek, dat geïnspireerd werd door Ilundi èn door het zien
van de manier waarop andere zwarte vrouwen met hun moeder omgingen of over
hun moeder spraken begreep ik hoe ik beïnvloed was door de ideeën van mijn witte
vriendinnen. Ik was niet goed bezig. Ik weet nog goed dat ik jaren geleden tegen
mijn moeder zei: “Je denkt toch niet dat ik voor je ga zorgen op je oude dag! Je gaat
naar een bejaardenhuis!” Daar denk ik nu heel anders over. Soms maak ik me al
zorgen over hoe het later moet. M'n moeder zegt nog steeds dat ik heel moeilijk ben,
maar het viel me op dat ze niet zolang geleden tegen me zei dat ze me veranderd
vond. Ze zei niet hoe veranderd, maar ik denk dat ze er heel blij mee is want ze
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belt me nu vaker op en is vrolijker. Dat was vroeger niet zo. Als ze bij me op bezoek
komt zorg ik dat er lekker Surinaams eten op tafel staat of iets heel speciaals, Italiaans
bijvoorbeeld. Dan doe ik echt mijn best!’
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Fragment II
Avond. Mijn moeder en ik zijn de stad ingegaan. Ze heeft uiteraard kleding
voor de kleinkinderen gekocht. Ik heb haar meegenomen naar de Bijenkorf.
Ik denk niet dat je het leuk vindt, maar ik heb gekke groene schoentjes
voor je gekocht. Het is heel stom van me, want ik weet je schoenmaat niet
eens. Ik ga er in ieder geval een trui bij breien in de kleuren van je bril.
Voor mezelf heb ik een paar rode schoentjes gekocht, meer uit
zelfmedelijden dan dat ik ze nodig heb. Mijn moeder heeft zich er ook
mee bemoeid.
‘Waarom koop je twee paar schoenen? Je hebt er toch al zoveel?’
‘Het is mijn geld, ma.’
‘Je kunt beter kleren voor je neefjes kopen.’
‘Ma, bemoeit u zich toch niet met mijn leven.’
‘Wanneer jullie in nood zitten, dan weten jullie ons wel te vinden.’
‘Ik heb het tot nu toe aardig gered. Laten we koffie gaan drinken in plaats
van te kibbelen. We hebben nu eenmaal andere ideeën over hoe je moet
leven.’
‘Ik hoef geen koffie.’
‘Dan neemt u fris.’
‘Er staat thuis genoeg. Daarom kunnen jullie niet sparen. Het geld gaat op
aan rotzooi. Omdat jullie geen armoede hebben gekend.’
Mijn moeder loopt harder door en bij wijze van mededeling merk ik op
dat we elkaar thuis zullen ontmoeten. Ze denkt dan dat ik haar niet
respecteer en ik neem me elke keer voor om me er niet druk om te maken.
Maar weet je, Ilundi, het houdt me bezig, want het heeft mijns inziens
niets met respect te maken. Het is een andere invulling van ‘Hoe besteed
ik mijn geld’.
Ik zit je meterslange brieven te schrijven, maar denk jij wel eens aan mij?
Deze zomer berooit mij in mijn bloeitijd. Mijn radeloosheid is niet geheel
zuiver; alle krachten in mij protesteren hevig. Eens zal een nacht ons bij
elkaar brengen. Jij zult nooit uit mijn gedachten zijn, Ilundi.
Uit: Droomhuid, hoofdstuk I:
De geur van Nangka en Papaja
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Joanna's manuscript is er niet zonder slag of stoot gekomen. Twee jaar lang heeft ze
er intensief aan gewerkt. Zelf was ze eigenlijk al vrij snel tevreden maar de uitgeefsters
dachten er anders over. Diverse malen kreeg zij haar manuscript terug met het
vriendelijk verzoek of zij passages wilde veranderen of bewerken. ‘Er is henaas geen
zwarte uitgeverij. Die had over bepaalde passages, woordkeuzes en zinsconstructies
die typisch Surinaams zijn waarschijnlijk minder moeilijk gedaan. Dat denk ik, maar
ik heb natuurlijk nog niet zoveel ervaring met uitgeverijen. Op een gegeven moment
moest ik zoveel veranderen dat ik dacht: mensen, barsten jullie maar: ik geef het
boek wel in eigen beheer uit, want anders wordt het jullie boek en niet het mijne. Ik
scheen het verkeerd te begrijpen en toen zijn we samen om de tafel gaan zitten om
het uit te praten. Daarna heeft Thea Doelwijt het manuscript gelezen en me heel
goede tips gegeven. Thea zei tegen me: “Het is jouw boek, jij schrijft het!”, maar die
paar aanwijzingen die ze op papier heeft gezet begreep ik meteen. Misschien was
dat omdat Thea ook uit Suriname komt. Enfin, later zei uitgeverij Furie dat ze precies
hetzelfde had bedoeld. Gelukkig kunnen we nu na al die spanningen weer heerlijk
lachen en gekke dingen tegen elkaar zeggen. Er is nu echt een band. We hebben van
elkaar geleerd. Dit kan een voordeel zijn voor zwarte vrouwen die in de toekomst
met Furie in zee willen gaan. Achteraf gezien vind ik het allemaal niet zo erg, want
het boek is er ook beter op geworden. Zelfs het slot is veranderd. Het is pas een paar
maanden geleden dat mijn moeder terugkeerde van vakantie uit Suriname en dat ik
me plotseling realiseerde dat ik anders tegenover haar stond dan een half jaar geleden.
Als het manuscript eerder was goedgekeurd had ik deze eindpassage niet gehad.’

Fragment III
Kaarsjes branden op, planten gaan dood. En ik? Ik sta boven aan de trap
en terwijl ik de woonkamer inkijk, de geur vap wierook inadem, denk ik:
‘Ilundi, vang je me... als ik val... op jou... als ik val op jou, tussen vloer
en vliering, tussen plank en plafond, bed en beton; als ik val tussen dans
en muziek, tussen kaars en wierook, tussen angst en pijn, tussen jou en
mij; als ik val tussen vrouw en vrouw.’
Deze beelden komen tot leven wanneer Ilundi en ik beiden bij de
voorbereiding van een vrouwenfeest zijn betrokken. We zijn druk aan
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het knippen en plakken, we maken slingers. Oranje en gele ballonnen
worden opgepompt; gele en witte bloemen worden tot boeket gesierd; er
worden slingers geknipt van wit, bruin en oranje crèpepapier. Een van ons
moet op een ladder klimmen om de slingers vast te maken. Op mijn werk
moet ik wel eens letterlijk een horde nemen dus stel ik voor deze klus op
te knappen. Ilundi reikt mij plakband en een schaar aan terwijl ik op de
ladder sta. Ik kijk in haar ogen en niet naar haar hand die mij het plakband
geeft en ik fluister: ‘Vang je me als ik val.’ Zij reageert niet. Ik bedoel
maar: synapsen synapteren; hoe lang en met welke sterkte? Paralytische
spieren kun je reïnnerveren via elektrotherapie. Vang me... als ik val... en
geleidingsstoornissen vertoon: motorische uitval, pijn; nee, verdomme,
laat mijn spieren contraheren. Ik verslik me in mijn denken, krijg last van
brandnetelperistaltiek.
Ik sta totaal buiten de wereld, schrik ik, voor de zoveelste keer.
Word wakker Joan; spring van dat verhoogde vlak naar beneden, land op
twee benen en loop door. Was het Dewi niet die vroeg of ik nog met beide
benen op de grond sta?! Ik spring; de zachte zolen van mijn blauwe
schoenen landen op de bruinrode vloer. Noodlanding nummer zoveel.
Laad op die accu en motoriseer verder; golven van activiteit tussen
zintuigcellen en zenuwcellen. Spiervezel, hoe ver kan ik gaan, voordat...
ik wens geen antwoord, wil geen respons... knip crêpepapier tot slingers,
raak verslingerd aan een vrouw. Mijn vingers knippen franjes in wit, oranje,
bruin: het laatste, de kleur van haar haar, een gloed van het middelste, op
de grond van het eerstgenoemde. Mijn vingers knippen, mijn benen
bewegen... paralytische spieren gereïnnerveerd, constateer ik. Vandaag is
het feest, concludeer ik; vanavond zal ik dansen; niet aan de huid van mijn
vierentwintiguursgodin, dat is fatalistisch - dansen in haar kielzog, terwijl
mijn kelken zich zullen vullen met vocht: transpiratie, tranen, zullen lopen
langs mijn trilhaarepitheel.
's Avonds is het een bont tapijt van schuifelende schoenen, opwaaiende
rokken, leren pantalons en zijdezachte broeken. Mijn kwellend verlangen
Ilundi te omarmen maakt mij week. Ik vecht ertegen want het is feest. Om
mezelf te beschermen besluit ik de eerste uren Ilundi niet ten
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dans te vragen. Ik wil haar zelfs ontwijken.
Een kennis van me, chic uitgedost in grijs en met een hoed op, komt een
praatje maken. Als een nieuw nummer inzet vraagt ze mij ten dans.
Halverwege de bigi poku zeg ik dat ik geen zin meer heb. De vrouw drukt
haar lichaam tegen het mijne. Ik probeer haar zachtjes weg te duwen; ik
vind het niet prettig en bovendien maakt haar parfum mij misselijk.
‘Dus mevrouw kan nergens tegen.’
‘Ik voel me niet echt lekker.’ Ik lieg. De enige reden om niet met haar te
dansen is het gemak waarmee zij mij durft te vragen en ik me in allerlei
bochten zit te wringen om Ilundi, die met een pilsje ergens in een hoek
zit, op de dansvloer te krijgen zonder dat er eerst gediscussieerd moet
worden over of het al dan niet verstandig is. ‘Zullen we iets gaan drinken?’
‘Weet je dat je me beledigd hebt, Joan?’ ‘Hè, beledigd, hoezo? Als ik niet
wil dansen wil ik niet dansen, simpel toch. Ga je mee iets drinken of zie
je ervan af!?’ Zonder een woord te zeggen loopt ze weg. Ik haal opgelucht
adem. Ilundi zit op dezelfde plek, nog steeds met haar pilsje. Ik denk ‘nu
of nooit’ en ik stap pardoes op haar af. Ik ga naast haar zitten.
‘Hoi, ben je moe?’ vraag ik. ‘Ja, ook.’ ‘Wat is er aan de hand, Ilundi?’
‘Joan, er is hier een vrouw die ik ooit leuk heb gevonden.’ ‘En, heb je met
haar gepraat?’ ‘Nee, daar heb ik geen behoefte aan.’ ‘Zullen wij zo dansen?
Ik voel me ook zo leeg en dat nota bene terwijl ik naast je zit.’ ‘Teveel
bloemen op een hoop, Joan.’ ‘Wie zal het zeggen. Kom, laten we dansen.
Of is dat te dichtbij?’ Ilundi zet haar glas in een hoek. We dansen, houden
elkaar vast zo onhandig als mogelijk is, draaien de verkeerde kant op,
staan op elkaars tenen en besluiten tenslotte weer te gaan zitten.
‘Wat bedoel je met “te dichtbij”?’
‘Ik bedoel hetzelfde als wanneer jij die uitspraak zou hebben gedaan,
Ilundi. We lijken bang voor elkaar, heb jij dat ook door?’
‘Lijken? We zijn bang voor elkaar. Je kent het gezegde toch, van de splinter
in andermans oog zien en niet de balk in je eigen oog. Wij samen zijn bang
voor al die splintertjes in ons beider ogen, bewaakt door
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die heel dikke balk die alle andere zwarte vrouwen om ons heen vormen.
We zijn met veel te weinig, maken elkaar af, alleen al met onze blikken.’
‘Zonder dat we dat willen. We zijn er toch niet om elkaar bewust pijn te
doen.’
‘Joan, we denken allemaal van onszelf dat we de sterkste zijn en de hele
wereld aankunnen, omdat we dat van onze moeders hebben geleerd.’ ‘We
hebben niet geleerd elkaar te vernietigen, hoewel het er soms wel op lijkt.
Iedereen houdt iedereen in de gaten. Is dat de basisvoorwaarde die we
hebben meegekregen in de opvoeding? Is dat de zorg voor elkaar? Elkaars
pijn bewaken? Door elkaar te pijnigen? Dan pas ik ervoor en trek ik mij
terug.’
‘Jij trekt je niet terug, Joan.’
‘Weet je hoe ik me voel na een bijeenkomst? Ziek! Ronduit ziek; en toch
wil ik de ontmoetingshaarden niet missen omdat er hoe dan ook gepraat
wordt. Anderzijds word ik week wanneer ik naar huis terugga met het
besef dat steeds meer vrouwen zich terugtrekken, niet omdat ze moe zijn
of carrière moeten maken, maar uit angst voor de angst zichzelf te zien in
jou, in mij, in al onze zwarte zusters.’
‘Daarom is het zo belangrijk dat we de dingen registreren. We moeten
alles opschrijven, ordenen, doorgeven aan elkaar.’
‘De schrijfsters maken de modellen, zoals jij het formuleert. Een beetje
eng, te subjectief, me dunkt.’
‘Alle subjecten vormen samen een cirkel.’
‘Waar wachten we nog op?’
‘Wil jij nog een pilsje?’
‘Nee, ik moet straks naar huis rijden.’
In de drukte zie ik een andere kennis. Ze zwaait naar me. Ik loop naar haar
toe. Ze vraagt meteen: ‘Is die dame je vriendin?’ Ik voel de kortsluiting.
‘Doe niet zo bekrompen’, zeg ik geïrriteerd. Diep in mijn hart weet ik dat
ik alleen met Ilundi oud wil worden. Zou ik dezelfde agressie voelen
opkomen wanneer een witte vrouw me dezelfde vraag zou stellen? Nee!
In relatie met Dewi, in relatie met Anja zijn dit soort vragen nooit in mij
opgekomen. Ik was wie ik was of was ik juist wie ik
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nooit had willen zijn? Had ik mezelf tot gemakkelijke prooi gemaakt door
mij aan te passen, door een jas te dragen die mijn witte zusters maar al te
graag om mijn schouders legden? Heb ik mijn eigen destructieve kuil
gegraven? Waarom wil ik de benauwende zorg van mijn zwarte zusters
niet voelen? Waarom ben ik bang voor het nabije zwarte zusterschap, dat
ik tegelijk aantrek?
Het feest is afgelopen. In plaats van een krans om Ilundi te leggen, veeg
ik de op de grond gevallen glazen bij elkaar, gebroken als mijn zuchten
die Ilundi's geur proberen af te stoten. Uit zelfbehoud, want in het
voorbijgaan vraag ik haar of ik haar naar huis mag brengen. Ze heeft een
taxi besteld.
Ik veeg de vloer terwijl Ilundi's beeld zich aan mij opdringt als de
ochtendzon. Het is half vijf 's ochtends. Ik moet uit de pijn van de stad
wegrijden, nieuwe wegen inslaan, waarop het zoeklicht schijnt.
Wat is erger dan zwijgen wanneer jij mij in mijn dromen brieven schrijft:
zwarte stippen asymmetrisch op papier, een puzzeltocht; gemelangeerde
ademtochten van dronken libellen die zweven als houten vliegtuigjes van
oeroud zacht hout. De wind wacht en het water is strak gespannen.
Bondgenote, zuster, waar houdt de stroomversnelling op wanneer wij
buiten elkaar om, schouder aan schouder, dezelfde wateren bevaren met
onze hoofden in dezelfde straal, dezelfde richting. Zijn wij elkaars
antagonisten?
Ik zal mezelf niet gauw vergeven om wat er in me opkwam toen Ilundi na
een lezing gearmd met een witte vrouw de zaal verliet. Ik wilde haar uit
de armen van die witte vrouw wegrukken en tegen haar gillen: ‘Heb je
niet door dat ze je alleen maar gebruikt? Ze heeft je nodig om wat meer
van je achterlijke negercultuur te weten te komen, zodat ze morgen positief
kan discrimineren; dat zielige zwartje moet toch eens worden
voorgetrokken? Ilundi, laat los dat mens!’ Een kwartier later liep ik zelf
met mijn arm om het middel van een witte vriendin. Ik schrok van mezelf
en ik vertelde haar welke inwendige aanval ik zojuist had ondernomen.
Koeltjes zei ze: ‘'t Is toch logisch als je van haar
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houdt.’ Blij met haar opmerking kneep ik zachtjes in haar heup. In het
café waar we gingen napraten en borrelen waaierden wij langzaam uiteen:
witte vrouwen vormden een groep, zwarte vrouwen vormden een groep.
Ilundi en ik zaten in dezelfde groep. Een vanzelfsprekendheid?
Mijn moeder is drie maanden met vakantie geweest. Ik haal haar van
Schiphol op. Wanneer ik dit kleine, sterke dappere vrouwtje langs de band
zie lopen, op zoek naar haar koffer, mis ik Ilundi's aanwezigheid. Ik voel
iets in mij stromen, ik glimlach. Er is niemand die het ziet of misschien
ziet juist iedereen het. Deze keer sta ik niet te glimlachen omdat zij, mijn
moeder, klaar zal staan om mij als gewoonlijk te verwennen door in de
trein te stappen om mijn kleren te komen strijken of om mijn huis een
grote beurt te komen geven op het moment dat zij denkt dat ik door mijn
bezigheden daar geen tijd voor heb. Ik sta niet te glimlachen omdat zij mij
heeft geleerd altijd alles te delen en niets terug te verwachten en mij
verscheurend aankeek wanneer ik van plan was de dingen voor mezelf te
houden. Ik sta te glimlachen uit dankbaarheid voor de kracht en het
doorzettingsvermogen dat ik van haar heb meegekregen; haar
overlevingszweet dat ze mij dag in dag uit deed inademen uit haar steriele
uniformen. Ilundi heeft mij dichterbij mijn moeder gebracht, want door
mijn liefde voor haar heb ik mijn moeders houdingen beter in de tijd
kunnen plaatsen.
Uit: Droomhuid, hoofdstuk IV:
Vertel me waar onze krachten liggen.
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landschap. Veertien tekeningen; Jules Deckwitz, Zeven gedichten; Ineke van Mourik,
De borsten van mevrouw Lozinski; Chris Voets, Zeven gedichten; Marianne Gossije
en Els Zuurdeeg, Nathalie Sarraute; Nathalie Sarraute, Het woord Liefde; Roos de
Lange, Afscheid. Acht tekeningen; Myriam Díaz-Diocaretz, Twee gedichten; Ruth
Weber, Alles stroomt. Ecriture féminine in een literaire en culturele context; Dora
D., Peruaanse passie en Canadese kou. Reisbrieven uit de Amerikaanse continenten.

Inhoud nummer 3:
Adrienne Rich, Een politiek van plaats; Willemien Gerstenhauer, Ik hurk bij je,
zustertje. Een cyclus gedichten; Chris van der Hoek, Het labyrinth van Ariadne. Het
vrouwbeeld van Nietzsche in de interpretatie van enkele moderne Franse filosofen;
Lidy van Marissing, Het naakt in het landschap; Elsa Wouters-D'haen, Tekeningen.

Inhoud nummer 4:
Bernadette van Dijck en Maaike Meijer, Zwijgen zal ons niet beschermen. Gesprek
met Audre Lorde; Bernadette de Wit, De New York Women's Salon. Opkomst en
ondergang van een feministisch ideaal; Eugenie de Munck, Twee gedichten; Megchel
J. Doewina, Fragment uit: Het Duikbootmysterie. Roman in wording; Cathar
Wertheim, Grafiek; Dora D., Sisterhoods in Singapore. Godin Guan Yin en haar
vegetarische tantes.
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Inhoud nummer 5:
Renée Steenbergen, Romaine Brooks. Een kijkproces; Meryl Altman, Kennis van
het Grieks. H.D. en de literatuurgeschiedenis. Inleiding Ineke van Mourik, De
alchemie van de vriendschap; Annettje Dia Huizinga, Cleancut Shortcut, Reklame
voor Lucy. Gedichten; Gertrude Stein, Q.E.D. Een fragment. Vertaling en inleiding
Martha Vooren, Het genie voordat het zover was; Jules Deckwitz, Een laatste kans.
Ballade van een huwelijk; Carla Brünott, Is Alba de schaamte voorbij? Analyse van
A. Meulenbelts laatste roman.

Inhoud nummer 6:
Isabel Hoving, Over het beminnen van Dode Heldinnen. Jane Bowles geportretteerd;
Ellen van Eldik, Portretten van Jane Bowles; Julie Abraham, De geschiedenis van
de Player's Boy. Het lesbische werk van Bryher; Willemien Gerstenhauer, Gedichten;
Andreas Burnier, Evolutie van het bewustzijn; Elly de Waard, 25 Gedichten. Een
keuze; Saskia Wieringa en Sylvia Borren, Nairobi-conferentie: een lesbische luxe?

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

Inhoud nummer 8:
Monique Wittig, De Politiek-van-Parijs. Inleiding Rosa Pollé, Geen goden geen
godinnen, geen meesters geen meesteressen; Ina Bouman, Gedichten; Nelle Morton,
Een woord dat nog onzegbaar is. Inleiding Marian Papavoine, Horen tot nieuw
spreken; Annelies Passchier, Nachtduivel. Kort verhaal.

Inhoud nummer 9:
Margret Brügmann, Fantastische alledaagsheid en alledaags fantasma; Leonora
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Carrington, En bas; Unica Zürn, De man in jasmijn; Margret Brügmann, De werelden
van Frida Kahlo; Silvia Bovenschen, Zoekplaten met schokeffect; Leonor Fini, Proza.

Inhoud nummer 10:
Camille Mortagne, Eros, het lieveheersbeestje... inleiding op ‘Le livre de Promethea’;
Hélène Cixous, Le livre de Promethea; Marijke van Hooff, Gedichten; Renée
Steenbergen, De kortstondige bloei van de Verlichte kunstenares; Annet Planten,
Over Lidia Zinovjeva-Annibal; Lidia Zinovjeva-Annibal, Drieëndertig monsters.

Inhoud nummer 11:
Astrid Roemer, Clotho; Astrid Roemer, Literatuur met een stem; Vijay Dan Detha,
De nieuwe woonplaats; Angèle Etoundi Essamba, Foto's; Susana Torres Molina,
Impressies van een aanstaande moeder; Joanne Werners, Gedichten; Dora D.,
Afscheid.

Inhoud nummer 12:
Gloria Wekker, Sta op en roep haar naam... Zwarte lesbische dichteressen over de
liefde; Ien Dienske, De innerlijke biografie. Eenheidsherstellende ervaringen in drie
moderne romans; Annemarie de Waard, Gedichten; Ineke Middag, Bronnen.
Beeldende kunst in Nijmegen; Adèle van Haelen, Het lyrisch ik. Column.

Inhoud nummer 13:
Judy Grahn, Een vrouw praat met de dood; Godelieve Smelt, Sint Sebastiana. Het
Leven, de Liefde en het Lijden. Inleiding van Ineke Middag; Sonja Pos, Nieuwe
gedichten; Maaike Meijer, De politiek van het lezen. Aantekeningen over
neerlandistiek, literatuur en racisme; Ankie Peypers, Zeven maal Vonk.
Gedichtencyclus; Birgit Verstappen, De Val. Kort verhaal.

Inhoud nummer 14:
Cheryl Clarke, De johnny cake; Leïla Sebbar, Als ik de taal van mijn moeder spreek.
Inleiding Flora van Houwelingen, Schrijven uit zelfbehoud; Chawwa Wijnberg,
Gedichten; Mary Wings, Koude kunstjes; Birgitta Vereecke, Hoe de emotie. Met
gedichten van Eugenie de Munck; Helga Ruebsamen, Olijfje.
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[Nummer 16]
Redactioneel
Wij openen dit nummer met een ballade van Sjuul Deckwitz. Een ieder die haar live
wil horen, is welkom bij de presentatie van dit nummer op 6 december a.s. te
's-Hertogenbosch. Voor de plaats en tijd van deze presentatie zal onder andere een
aankondiging volgen in de rubriek ‘Affiche’ van Vrij Nederland.
Het artikel van Will van Sebille gaat nader in op een opmerking van Elly de Waard
in de bundel van de Nieuwe Wilden over de verstening van het landschap van de
poëzie. Hoe is die verstening ontstaan? En is die werkelijk zo totaal? Langs de lijnen
van de literatuurwetenschap en de poëzie komt Will van Sebille bij de toekomst van
dichteressen en het belang van een stroming als de Nieuwe Wilden voor verdere
ontwikkeling van de poëzie van vrouwen.
De foto's in deze Lust & Gratie zijn van Diana van Oort. Haar project, getiteld
‘Variaties op een Thema’ gaat over de diversiteit van lesbische stellen, zowel binnen
de relatie als de diversiteit tussen de stellen.
Als het aan de aan privé-obsessies en verhuld seksisme lijdende Rudy Kousbroek
lag (zie de polemiek Kousbroek/Burnier in NRC 29/9, 2/10, 9/10) had Andreas
Burnier nooit een prijs gekregen. De Raad voor de Kunst te Amsterdam heeft een
gezonder oordeel en heeft haar essayistisch werk terecht bekroond met de
Busket-Huetprijs 1987. In dit nummer vindt u jeugdgedichten en meer recente
gedichten van Andreas Burnier. Opvallend is dat haar thema's (zowel van haar romans
als van haar essays) in de vroege gedichten al duidelijk aanwezig zijn.
Ines Orobio de Castro schreef een essay over transseksualiteit, met name
transseksualiteit van vrouwen. In verband hiermee willen wij geïnteresseerden wijzen
op een onderzoek dat aan het Instituut voor Klinische Psychologie en
Persoonlijkheidsleer van de Rijksuniversiteit te Utrecht door Drs. A.J. Kuiper is
verricht. In de periode van mei 1981 tot mei 1984 onderzocht hij het effect van de
behandeling van transseksualiteit. Aan het onderzoek deden 36 vrouwen en 107
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mannen mee. Voor zover ons bekend, is dit het grootste onderzoek dat tot nu toe in
Nederland op dit gebied is verricht.
Verder in dit nummer twee lange gedichten van Willemien Gerstenhauer. Zij
publiceerde al eerder in Lust & Gratie.
Ter afsluiting een fragment uit een verhaal van Megchel J. Doewina over de
kommer en kwel in een homoseksueel bejaardentehuis.
Andreas Burnier de Busken-Huetprijs, Annie M.G. Schmidt de Constantijn
Huygensprijs, Ilse Aichinger de Europaliaprijs en Marguerite Yourcenar de prijs van
Europees Auteur van het Jaar.
Anna Bijns kan tevreden zijn. Er verandert, in ieder geval dit jaar, iets in het beleid
van de diverse jury's die literaire prijzen uitdelen.
Na de Anna Bijnsprijs voor literaire auteurs met een vrouwelijke stem, is er ook
een prijs voor vrouwelijke beeldende kunstenaars ingesteld: de Judith Leysterprijs,
genoemd naar de zeventiende-eeuwse schilderes Judith Leyster. Deze prijs is dit jaar
voor het eerst toegekend en wel aan de beeldhouwster Theresa van der Pant.
De Anna Bijnsprijs in de categorie poëzie gaat dit jaar naar Ellen Warmond. Zij
publiceerde een zestiental bundels bij uitgeverij Querido te Amsterdam. Een gedicht:

Schipbreuk
Ik wilde me inschepen voor
een land waar ik nog niet bestond
onderweg ben ik verdronken
alleen om niet al te weerloos
aan te spoelen later
lieg ik een vlot
lieg ik een reddingsboei
lieg ik mijn hoofd boven water.

(Uit de bundel Proeftuin, 1953)
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In de bloei van het literaire damesleven zijn ook verliezen te betreuren. Dit jaar
overleed Maria van der Steen (geb. 1906), een schrijfster die vooral in feministische
kringen grote bekendheid genoot. Zij beschreef in diverse autobiografische boeken,
onder andere Die Annie ben ik, haar leven als Brabantse arbeidersdochter, de
onderdrukking van vrouwen en met name de rol die de RK kerk daarin speelde.
Twistgesprekken van een huisvrouw met God (uitgeverij de Bonte Was, 1975) is de
titel van een van haar dichtbundels, maar met die titel zou je haar hele werk kunnen
typeren.
Een ander soort verlies is het verdwijnen van de feministische uitgeverij Sara. Een
gedeelte van het fonds ging naar Nijgh & Van Ditmar, een ander gedeelte naar Van
Gennep.
Onze vroegere zakelijke samenwerking met Sara was vanwege de financiële
moeilijkheden waarin de uitgeverij verkeerde, al in 1986 verbroken, maar wij hebben
nog tot september 1987 in haar kantoor gehuisd en gebruik mogen maken van haar
faciliteiten. Hiervoor willen wij bestuur en medewerksters van Sara bij deze hartelijk
danken.
Inmiddels zijn wij verhuisd (zie voor ons nieuwe adres het colofon) en net als in
het begin plakken wij weer zelf de postzegels en versturen onze eigen pakjes. Alles
is weer zoals vroeger. Maar het allerbelangrijkste is: Lust & Gratie bestaat en zal
blijven bestaan. Aan ons zal het niet liggen, maar wij hebben wel uw steun blijvend
nodig. Wij willen meer abonnees om ons bestaan een nog grotere zekerheid te geven.
Neem geen aandelen en koop uw Playgirl in de losse verkoop. Investeer in de
toekomst: neem een abonnement op Lust & Gratie. In dit nummer vindt u voor uzelf
een giro-acceptkaart en een wervingskaart voor uw vriendin, buurvrouw, tante,
moeder of mannelijke vriend die ook wel eens wat anders wil lezen. Te duur? Neem
dan een abonnement samen met iemand die u toch vaker wenste te zien.
Bij ons vindt u geen turbo-taal, geen afko's behalve deze. Ook doen wij niet mee
aan postmodernisme, of nog erger, postfeminisme. Wij blijven alles voluit schrijven
zodat u als u geen yuppie, kakker, of postmodernistisch tiep bent, ons blad kunt
blijven lezen.
Lust & Gratie: Modern, Feministisch en Lesbisch
De redactie
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December 1987 homo congresmaand
10 t/m 12 december:

Homosexuality beyond disease,
georganiseerd door de ILGA en de
interdisciplinaire werkgroep Homostudies
van de Universiteit van Utrecht. Tel.
030-534779.

15 t/m 18 december:

Homosexuality, which homosexuality?
georganiseerd door de interdisciplinaire
werkgroep Homostudies van de Vrije
Universiteit van Amsterdam en de Jhr.
mr. J.A. Schorerstichting. Tel.
020-5483812.

Voor het precieze programma en inschrijving: bel bovengenoemde nummers.
Beide congressen zijn de moeite waard, maar nogal prijzig. Lust & Gratie wijst haar
lezeressen op twee GRATIS mogelijkheden namelijk woensdag 9 december, de
pre-conference meeting, die in Utrecht wordt gehouden en de public lectures op
vrijdag 18 december aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Beide congressen
organiseren ook culturele avonden. We hebben vernomen dat er een lesbische
poëzie-avond komt op vrijdag 11 december a.s. Let op de publikaties in de landelijke
pers.
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Ballade
Mijmeringen in een nachtclub; terwijl het combo speelt
Sjuul Deckwitz
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De haven, die oude grijze rug van water
waarop de schepen rusten gebruikt, besmeurd, gesluisd
tot een schijnbaar getemd wezen:
aan die haven woonde IK.
Tussen de kaden in, naast de kantoren
want in de haven wonen mannen
die bij de haven horen.
Ik hoorde bij een uniform
en woonde in zijn huis.
De ramen gaven zicht op schepen
(SIROCCO 1 uit Genua)
de schepen keken daarop neer.
Ook nu als ik naast een scheepswand sta
voel ik mij opgenomen, blij en teer.
Alles ging er in de wind,
alles waaide, de was
mijn jas, de vlaggen
en de wijde pijpen van elk uniform.
Het was geen buurt met medemensen.
Over eenzame huizen waakten 's nachts
honden, op de kades broeiden balen.
Balen uit een ander land. Wat zat er in dat wist je niet. Het viel van tijd tot tijd
te ruiken, de sidderende stof
zou ons Vaderland gebruiken
om krachtdadig te herrijzen.
O, die hemel die een haven is,
dat is wat een oorlog leert.
Alles kan gerepareerd.

Lust en Gratie. Jaargang 4

12
Wat ieder kind verdient, en wat ik kreeg,
is een matroos tot vriend:
pierewaaien op de dam, schuine liedjes in de tram.
‘Want waar laat een zeeman zijn geld?’ is een prachtig lied
en MIJ werd het verteld.
Dit terzijde. Want men moet een kind toch
retourneren
aan de personen die
dat kind wettig beheren.
Ik zet een huishoofd voor U neer,
ziet U: een pet van goudgalon en levensdoel
hangt zelfgenoegzaam aan een stoel.
Hij heeft een vrouw en noemt haar moeder.
Ze tovert sop uit pakjes poeder;
pakjes uit Amerika, met een knipoog licht betaald.
De bonen zijn al afgehaald.
Het zal voor die twee een dag geweest zijn
als deze - bonen, sop en watergeur.
Een dag van fluitende treinen
en braaf loeiende boten.
Hun kind speelde en ze kon zwemmen.
Ik zeg U nu maar vast, dat dat kind mijn tante was,
onthoud het, dat voorkomt verwarring.
Ja, hun kind speelde, men heeft haar nog
zien zwaaien op een brug.
U weet het al, ze kwam niet terug.
Een touw heeft haar onder water gevangen gehouden,
en haar vader en moeder
hebben van haar vrienden een krans gekregen
en verlegen zeiden die ruwe mannen:
nou, dan gaan we maar.
Van zeelui is dat dubbel waar.
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COLLAGE: SJUUL DECKWITZ
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Er is aan de haven van Schendel gespeeld,
een drama van zwijgen onder zware luchten.
Van zuchten aan tafel en allemaal zuchten.
Maar, ze hadden nog een kind over,
een meisje als een reclameprinses
met ogen hemelsblauw, een meisje wat
mijn moeder worden zou.
Dat komt zo, ze was dol op leunen tegen een zeeman aan.
In een nacht, waarschijnlijk met ogen half gesloten,
zodat in de regen de havenlampen
een glans van sterretjes kregen,
heett ze mij na het leunen genomen.
En wat meer is:
ze heeft me onbekommerd laten komen.
Dus werd er weer van Schendel gespeeld,
tot de wieg van zolder werd gehaald.
Zonde moet dan wel betaald,
maar onderhand was iedereen moe.
Die rekening van zonde schoof in een la
verder en verder naar achter toe.
Een heel nieuw kind.
Ik stempelde mee in de kantoren
en iedereen kon het horen:
de uniformen bromden weer,
zoals uniformen meestal brommen boven een kind uit.
Mijn leunende moeder meldde het huishoofd:
ik laat haar hier.
Hij knikte bedachtzaam, want ja,
ze moest ooit aan het werk.
Een kind zou haar de handen binden.
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Dat kon hij niet ontkennen,
temeer daar haar professie was
zeelui te verwennen.
Het leven leek inenen weer
een stoomfluit van geluk,
want verjaagt een kinderlach
dan niet de dag
die het hart doorsneden heeft?
Het leven leek inenen weer
een hof van donker engels laken,
waarop koperen knopen in fraaie bloei.
Ook de pet van ons huishoofd stond soms scheef.
Maar God ik dank U dat ik leef,
want ik werd 's nachts in het bed van mijn beheerders
gruwelijk ingezet.
Rien ne va plus, het balletje ging:
grootva, zei grootmoe, het is een akelig ding
dat dit kind blijft leven
en wij dat van ons aan de Heer moesten geven.
Dat is niet rechtvaardig, dus vroeger of later
moet ook dit kind te water.
Vrij en vogelvrij, zonder te weten
waar de schaduw hing, zonder ooit gezegd te zijn
dat er een meisje door de haven verslonden was,
joegen ze mij naar de wallekant.
Ik werd op bruggen geschoven, langs touwen geleid
op locomotieven gezet die rangeerden als gekken,
ik mocht op de rails spelen
en de poppen werden mij nageworpen.
Ik bleef wel leven, want ik wist niet beter.
Ik voelde me wel rusteloos,
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en zong ook schel.
Ik was achttien jaar oud in mijn plastic sandalen
toen ik mijn vriend weer zag, ja,
hij zou voor mij de koffie betalen.
De tijd had heus niet stilgestaan,
hij was voor jaren weggegaan,
hij wist nog van die mooie krans
en beschreef mij zo ongezegd de dans
die ik jaar na jaar ontsprongen was.
Godsgloeiende, eeuwige verdoemenis.
Ik dankte hem, mijn enige vriend, en heb mij
dezelfde avond, aan de haven,
van een man bediend, een zeeman.
Ik bracht mijn kind naar de Balkenstraat,
waar een huis van lichte zeden staat
met mijn moeder aan het hoofd.
Hier, zei ik, dat je het kan overdoen.
Dat heeft ze toen beloofd en ze betaalde,
voor een maand of zes, mijn nachtclubzangeressenles.
Een stem vol wanhoop maar ook schel
doet het in een nachtclub wel.
Ik wist dat één prijs mij nog wachtte,
en ik heb jarenlang gewacht.
Toen op een nacht riep God mij naar boven.
Voor een uurtje.
Hij toonde mij de beide oudjes,
ze beefden in een kooi.
Voor ik ze naar beneden gooi, zei God,
ik bedoel ze moeten weer iets worden mag jij zeggen wàt.
Zoiets als een hondeleven, zei ik,
maar hoe precies, dat valt me nu niet in.
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God lachte en riep ik weet het al:
ze worden KONINKLIJK GEZIN.
Ben je tevreden? Kan je zo weer verder?
Ik zei o ja en danku God, danku Goede Herder.
Dit alles bracht wel met zich mee,
dat ik niet meer schel kan zingen.
Ik goochel in een halfbloot pak
met hoepels en met ringen.
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Essay
Vooruit sirene, blaas de stormwind aan...
Will van Sebille
De titel van dit artikel is ontleend aan Chawwa Wijnberg in: De Nieuwe
Wilden in de poëzie, Sara, Amsterdam (1987), blz. 102
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In haar inleiding in de bundel De Nieuwe Wilden in de poëzie haalt Elly de Waard
fel uit naar die recensenten en theoretici, die de autonomistische visie op literatuur
en met name de poëzie voorstaan. Autonomistisch staat voor het ‘autonoom-zijn’
van een werk: het is een op zichzelf staande werkelijkheid, waarbij uitsluitend de
gegevens in de tekst moeten leiden tot het begrijpen ervan. Juist die eenzijdige blik
is er volgens De Waard de oorzaak van dat het landschap van de poëzie totaal is
versteend.
Maar hoe is dat landschap zo versteend geraakt? En geldt dat voor het hele
landschap? Of is er nog wel iets dat beweegt, stroomt of buiten de grenzen treedt?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk eens op een rij te
zetten hoe die autonomistische visie is ontstaan. Wie zich daarin verdiept komt twee
stromingen tegen. Gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar, maar elkaar ook voortdurend
kruisend, hebben zij het gezicht van de literatuur bepaald. Dat het resultaat inderdaad
eenzijdig is, wil ik in dit artikel bewijzen.1.
De ene ‘stroming’ is die van de literatuurwetenschap zoals die zich vanaf de jaren
zestig in Nederland heeft ontwikkeld. De tweede is die van de poëzie zelf. Ingezet
door de symbolisten, doorgezet door de Vijftigers en uitgewerkt door de
autonomistische dichters nu, is er een verschuiving te zien van het uiten van
individuele gevoelens naar het spelen met taal, het experimenteren met woorden en
betekenissen, waarbij de persoon van de dichter geheel achter de horizon verdwenen
dient te zijn. Gedicht is een gesloten, hermetisch geheel geworden, dat steeds verder
weg is komen te staan van de ‘dagelijkse werkelijkheid’.
Ik zal de ontwikkeling in de literatuurwetenschap en die in de poëzie apart
behandelen. Daaruit zal blijken van welk literatuur-politiek belang het is dat de
Nieuwe Wilden zich als stroming presenteren, zich als groep vrouwelijke dichters
organiseren.

De literatuurwetenschap
In de jaren zestig werd het tijdschrift Merlyn opgericht. De oprichters bouwden voort
op een verzameling van visies met een overkoepelend kenmerk: namelijk
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het autonomisme. In andere landen was deze visie al gedeeltelijk gemeengoed, maar
hier werd deze pas ruim na 1950 toegankelijk. En zoals de hele geschiedenis een
beweging van verzet, verstening, en opnieuw vloeibaar maken laat zien, zo is ook
deze autonomistische visie een reactie op eerdere ontwikkelingen.2. Deze wil ik dan
ook eerst gaan bekijken.

Het biografisme
Het autonomie-denken was zelf een reactie op het biografisme uit het begin van de
eeuw, dat op zijn beurt weer samenhing met het naturalisme en het positivisme.
Het naturalisme baseerde zich op de theorie van Hypolyte Taine (1828-1893),
volgens wie ras, milieu en tijd bepalend waren voor de ontwikkeling van de mens.
Deze visie vinden we niet alleen in het literaire werk van auteurs zoals Zola, Couperus
en Emants. Zij speelde ook een belangrijke rol bij theoretici.3. Zij verklaarden het
werk van een auteur uit de feiten die zij kenden uit haar of zijn leven. De
overeenkomst tussen leven en werk moest zo groot mogelijk zijn. Daarvan hing de
waardering van een werk af.
Op grond van deze visie werden er talloze feiten over schrijvers verzameld: dat
heeft bruikbare gegevens voor de literatuurgeschiedenis opgeleverd. Het zwakke
punt is echter het uitsluitend blijven denken in termen van oorzaak en gevolg, dat
werd versterkt door het positivisme van Auguste Comte. Comte meende dat de mens
alleen dat tot haar of zijn kennis kon maken, wat zij of hij zelf kon waarnemen. Door
deze empirische houding verdween alle geloof in religie en elke waardering van het
metafysische. Alleen het causale, bewijsbare verband werd geldig gevonden. Samen
met het naturalisme had deze causaliteitsgedachte een verregaand biografisme tot
gevolg. De redenering was ongeveer als volgt:
- we hebben deze gegevens over een auteur, dus dan schrijft zij zulke boeken; of
andersom
- met zo'n soort werk kun je bepalen wat voor mens de auteur is.
Dat men vaak niet meer aan de echte inhoud van het werk toekwam, omdat men het
te druk had met zoeken naar overeenkomsten tussen werk en leven, was de
schaduwzijde van deze methode.
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Tegenwoordig wordt deze werkwijze ook nog wel gehanteerd. Roger Poole (1979)4.
probeert bijvoorbeeld aan de hand van de romans van Virginia Woolf te bewijzen
dat Virginia niet gek was, maar dat er andere redenen waren voor haar zo nu en dan
merkwaardig gedrag, haar depressies en zelfmoordpogingen. Voor hem zijn haar
romans de registratie van haar leven. Hij kan ze zien als persoonlijke uitingen, waarin
zij een poging onderneemt haar frustraties te beheersen en te verwerken.
Zijn werkwijze is het aanhalen van ‘passages die overeen zouden stemmen met
wat aan biografische feiten bekend is’.5. Door aan die chronologische volgorde vast
te houden, kan hij een verbinding leggen tussen de ‘gekke’ tijden in het leven van
Virginia en de uitspraken die zij daarover in haar werk doet.
Hoe je ook tegen zo'n manier van werken aankijkt, feit is dat Poole als moderne
biografist nauwkeurig aangeeft welke werkwijze hij volgt. Door die verantwoording
kan ik als lezeres direct de betrekkelijkheid van deze manier van analyseren ontdekken
of de valkuilen zien waarin deze theoreticus is getuimeld.
Maar in de vorige eeuw vond men zo'n verantwoording niet nodig. Men
beschouwde alle feiten relevant en mede daardoor heeft deze werkwijze lang stand
kunnen houden. Zo verscheen er in 1931 een boek van Ritter over het leven van Ina
Boudier-Bakker waarin de schrijver beoogde ‘een karakterschets te geven van Ina
Boudier-Bakker, zooals zij in haar leven en werken aan ons volk verschijnt.’6. Maar
ook andere, beroemde boeken, zoals De man van Lebak van Eddy du Perron over
de persoon Multatuli (gekoppeld aan het personage Max Havelaar), zijn hier
voorbeelden van. Terwijl in andere landen ‘de mens achter het werk niet meer aan
de literatuurwetenschappelijke orde [wordt] geacht’7., bleef men hier doof en blind
voor nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor is een drietal oorzaken aan te wijzen:
Allereerst waren de teksten van twee autonomistische bewegingen, het Russisch
formalisme en het Tsjechische structuralisme tot 1945, moeilijk bereikbaar. Ze werden
daarna pas vertaald. De teksten van een derde beweging, die van de ‘New Critics’,
waren vanwege de taal wel te lezen maar het duurde tot 1960 voordat hun invloed
merkbaar werd.
In de tweede plaats kwam dit door de dominante rol die Forum in de jaren 1932-35
speelde en die zich uitte in de ‘vorm en vent’ kwestie. Voor Menno ter Braak en
Eddy du Perron was nu juist de persoon van de auteur het belangrijkst

Lust en Gratie. Jaargang 4

22
of eigenlijk: dat wat hij of zij te vertellen had. Daarbij was de manier waarop dat
gebeurde minder belangrijk. Of er genoeg karakter uit het werk sprak, dat was de
brandende kwestie. Deze visie ging dan ook lijnrecht in tegen ‘autonomisme’ en
‘estheticisme’ (waarbij de ‘schoonheid’ van het werk voorop staat).
De derde oorzaak had meer te maken met de inrichting van de universiteiten, waar
een aantal vertegenwoordigers en navolgers van de Tachtigers op de hoogleraarstoelen
zat en nieuwe ontwikkelingen tegenhield. Dat er in feite niet zoveel veranderd is, zal
verderop blijken. Maar rond 1960 begonnen de ideeën van het autonomisme dan
toch langzaam door te dringen. Er verschenen dissertaties waarin de tekstgerichte
benadering werd gepraktiseerd8. en in 1961 verscheen het eerste nummer van Merlyn.

De autonomistische benadering
De redactie van het tijdschrift Merlyn behandelde teksten volgens de autonomistische
literatuuropvattingen. Zij baseerde zich daarbij voornamelijk op de theorie van de
New Critics zoals bijvoorbeeld verwoord in het boek Theorie der Literatuur van
Wellek en Warren.9. Deze twee heren hebben eigenlijk alle ideeën van de drie al
genoemde autonomistische richtingen10. bij elkaar gezet en daar een
literatuurwetenschappelijke theorie op gebouwd. Deze theorie had consequenties
voor zowel de wetenschappers als de dichters zelf.

De theorie voor de auteurs
De voornaamste richtlijn voor de dichter was dat zij of hij rekening moest houden
met de functie van een literair werk. De dichter/es moest een esthetisch object
scheppen, dat in staat zou zijn een esthetische ervaring op te wekken.11. Alles draaide
om dit ‘esthetisch moment’, waarbij de taal het materiaal was waarmee zij dat doel
konden bereiken.
De autonomisten maakten een groot onderscheid tussen wetenschappelijke (of
essayistische) en literaire taal. Zo is wetenschappelijke taal eenduidig van betekenis
(denotatief), terwijl literaire taal gebruik maakt van alle bijbetekenissen die woorden
kennen (connotatief). Een wetenschapper die het woord ‘nacht’ gebruikt, zal hooguit
denken aan de tijd van de dag waarop de zon niet schijnt en die zoveel uur beslaat.
Een dichter kan ook andere betekenissen zoals ‘eenzaam-
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heid’, ‘donker’, ‘weidse stilte’, enzovoort bedoelen. De literaire taal kent complexe
lagen waarin de auteur eenheid moet aanbrengen om zo een hecht gestructureerd
geheel te krijgen.
Daarnaast kent wetenschappelijke taal een eenduidige opbouw. Literaire taal
gebruikt juist allerlei kunstgrepen om van een gewoon verhaal een literair geheel te
maken. De hoeveelheid kunstgrepen en de manier waarop ze zijn toegepast, bepaalt
dan de ‘literariteit’ van het kunstwerk. Het doel waarvoor die kunstgrepen dienden,
veranderde tijdens de ontwikkeling van de autonomistische theorie. Zo vonden de
Russisch Formalisten nog dat de kunstgrepen vooral moesten worden gebruikt om
de afstand in communicatie tussen dichter en lezer te vergroten: Niets van wat zij of
hij las, mocht vanzelfsprekend zijn. Doordat de dichter haar een beeld voorschotelde
dat afweek van dat wat zij verwachtte, kon zij verward of geschokt raken. Het zou
ook haar visie op bestaande zaken kunnen veranderen. De manier waarop de auteur
dat kon doen, was bijvoorbeeld door de chronologie te veranderen of door een totaal
ander perspectief te gebruiken. Om weer Virginia Woolf erbij te halen: in Flush geeft
zij de wel heel onverwachte visie van de hond Flush op de beroemde liefdesaffaire
tussen Elizabeth Barrett en Robert Browning.12.
Later stond, mede door toedoen van de ‘New Critics’, niet meer het verrassende
of het doorbreken van het vanzelfsprekende als doel voorop, maar het moeilijke,
ondoorgrondelijke van de poëzie. Daardoor bleven voor de auteurs de talige elementen
en het spelen met de betekenissen steeds meer als enige bruikbare bouwstenen over.

De theorie voor de wetenschappers
Naast ‘voorschriften’ voor de auteurs was er ook een aantal voorschriften
geformuleerd voor de critici13. en andere literatuurwetenschappers. ‘De mens achter
het werk’ was niet belangrijk. Een onderzoek naar de intenties van de auteur of
weerslagen van haar of zijn werk op de lezer(essen) zou altijd leiden tot subjectieve
beschouwingen. De discrepantie tussen de ervaringen die de dichter/es had opgedaan
en de transformatie daarvan naar het werk was zo groot dat het zoeken daarom zinloos
zou zijn. Dit gold ook voor criteria, als bijvoorbeeld het kijken naar het wereldbeeld
dat de auteur schetste, welke bronnen zij of hij had gebruikt, of welke morele of
andersoortige lessen zij of hij zou willen overbren-
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gen. Het resultaat van het zoeken naar dit soort criteria zou alleen maar iets vertellen
over de onderzoeker zelf, niets over de auteur.

Ida Gerhardt

De enige bruikbare criteria voor de onderzoeker waren de structuralistische. Een
kunstwerk moest een hechte structuur hebben. Dat wil zeggen dat de onderzoekers
de structuur, de opbouw, van het werk gingen bekijken. Daartoe rafelden zij het werk
in onderdelen uiteen, waarna ze bekeken of de samenhang tussen die onderdelen
correct en hecht genoeg was. Dit gold ook voor de verschillende lagen waaruit het
gedicht was opgebouwd.14. Al deze lagen moesten worden bestudeerd om zicht te
krijgen op de structuur van het werk. Dat hing natuurlijk samen met hun visie op het
kunstwerk en de taak van de criticus en literatuurwetenschapper. Een kunstwerk
moest een esthetische ervaring oproe-
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pen, terwijl de wetenschappers boeken moesten analyseren om op die manier
bouwstenen aan te kunnen dragen voor een verdere uitwerking of verfijning van de
theorie.
Omdat de waarde van een werk, de structuur ervan en de (taal)tekens niet uit elkaar
waren te halen, zaten evaluatie (dit is het geven van een waardeoordeel) en
interpretatie vast aan elkaar geknoopt. Het een kon niet zonder het ander. Het uit
elkaar rafelen van een werk in al zijn onderdelen moest dus leiden tot een
waardeoordeel. De onderzoeker moest daarbij meer doen dan het vinden van de
‘schroefjes en de moertjes’.15.
De critici en onderzoekers die op deze manier te werk gingen richtten zich daardoor
steeds meer op moeilijke, ondoorgrondelijke poëzie. Het voordeel van deze
tekstgerichte methode is dat je als onderzoekster wordt gedwongen om goed naar de
tekst te kijken. Interpreteren op basis van wat er zo allemaal aan emoties bij je opkomt,
is afgelopen. Maar als je je alleen beperkt tot de lagen die in het kunstwerk zelf zitten
en alles wat er van buitenaf in kan komen ‘vergeet’, mis je, naar mijn idee, een aantal
dimensies.
Om dat aan een voorbeeld te verduidelijken, wil ik het werk van Ida Gerhardt
nemen. In haar oeuvre komen veel gedichten voor die op een of andere manier iets
zeggen over het dichterschap. Een aantal van haar gedichten gaat over de stroom
inspiratie die door haar heen trekt en waar zijzelf eigenlijk geen greep op heeft.
.....
o zinrijk teken, hier gegeven,
gespiegeld op het wachtend blad.

(‘Milium effusum’)16.
Het water gaat voorbij,
wiss'lnd gelijk gebleven, het heeft stilaan in mij
een nieuw begin geschreven.

(‘Spreuk bij het werk’, 3e strofe)17.
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.....
en het vers werd mij geopenbaard.
Ik zag het neerslaan, ontstaan.

(‘Studentenkamer’, 2e strofe)18.
Een tweede reeks (en daar gaat het mij hier vooral om) vertelt over de moeite die het
kost om gedachten op papier te krijgen en de genoegdoening die het oplevert als dat
lukt. Heel belangrijk daarbij is dat je als maakster erkenning krijgt.
En juist dit laatste is iets, dat direct met haar leven samenhangt: haar late erkenning,
haar stroeve verhouding met haar moeder, de aandacht die er was voor het
dichterschap van haar zuster, terwijl de aandacht voor haar dichterschap gering was.
Dit zijn allemaal factoren die, als je ze kent, een extra dimensie geven tijdens het
lezen en analyseren van haar gedichten.

Vernomen tijdens een onweer
Vijf vuurstenen gaf ik u in de hand:
een harde jeugd, die ziel en ribben treft,
een sterk talent, in eenzaamheid beseft:
aanstoot blijft het voor vrienden en verwant.
Het ongeëerd zijn in uw eigen land.
Dat zich de minste boven u verheft.
Vijf oerstenen: vijf kansen die ik gaf.
Mijn wet is: kwarts op kwarts en hard op hard.
Vuur schuilt in stenen, van de schepping af.
Het slaapt totdat het wakker wordt getart.19.

Zo zijn er talloze voorbeelden te geven, waarbij je meer kunt beleven aan een gedicht
of roman, juist doordat je meer weet over het leven van de auteur, of de
omstandigheden waaronder het werk gemaakt is. Dat het ook om andere redenen
inderdaad vaak noodzakelijk is om meer te weten over ontstaansgeschiedenissen,
tonen zowel Maaike Meijer als Gloria Wekker overtuigend aan in hun artikelen.20.
Dat de manier waarop het biografisme zich bezighield met het uitplui-
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zen van feitjes, gevolgen en oorzaken, niet de beste is, zal duidelijk zijn. Maar de
wijze waarop daarna alles wat niet direct uit het werk zelf te halen was overboord
werd gegooid, heeft een behoorlijke verarming en beperking met zich meegebracht.
En dat niet alleen voor het onderzoek van gedichten, maar ook voor de waardering
van een grote groep gedichten en hun makers (en helaas, vooral maaksters). Gedichten
waarin sprake was van emotionele ervaringen of ‘te helder’ taalgebruik, waren niet
meer de moeite waard om te bekijken. Hierdoor kregen veel gedichten niet de
belangstelling die ze verdienden. Het zal duidelijk zijn dat vrouwen, die vaker vanuit
hun eigen ervaringen schreven, hiervan nog vaker de dupe waren. Het werd voor
hen een kwestie van aanpassen of zwijgen. Of hoogstens ondergronds murmelen.

De poëticale opvattingen van de dichters
Hoe werkte dit alles nu door bij de dichters zelf? Hebben zij meegewerkt aan de
verstening? En is die totaal geworden of betreft het slechts een klein gedeelte van
dichtend Nederland?
De groep dichters die na de tweede wereldoorlog het meest besproken en nagevolgd
is, is die van de experimentele dichters, ofwel de Beweging van Vijftig.
Na 1945 kwam er langzamerhand weer een literair leven op gang. En hoewel
Vestdijk beweerde dat er geen echte behoefte was aan een literaire vernieuwing21.,
kwam die er wel. Een aantal schilders, waaronder Karel Appel en Corneille richtte
de Experimentele Groep Holland op. Hun ideeën verwoordden zij in het tijdschrift
Reflex. Na een tijd gingen zij zich internationaal organiseren en ontstond de groep
Cobra (van de steden Copenhagen, Brussel en Amsterdam). Een aantal
schilder-dichters, namelijk Elburg, Kouwenaar en Lucebert, voegde zich bij hen. Zij
konden in het gelijknamige tijdschrift Cobra publiceren. Daarnaast werden de
tijdschriften Het Woord en Podium opgericht voor de experimentele dichters. Een
van hen, Simon Vinkenoog, had ook nog een eigen tijdschrift Blurb. Toch duurde
het tot 1951 voordat deze dichters als groep werden aangemerkt. Dat kwam door de
grote onderlinge verschillen van de groep epxerimentele dichters. Pas na het
verschijnen van de bloemlezing Atonaal, samengesteld door Vinkenoog, kregen zij
naam als de ‘dichters van vijftig’.
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Hun beweging vertoonde een aantal kenmerken dat interessant is om nader te bekijken.
Ten eerste valt op dat de vijftigers zich sterk verzetten tegen de voorgaande periode
en tegen bepaalde tendensen in het literaire klimaat. Zij grepen daarbij terug op een
generatie van weer dáárvoor: die van twintig. Daartoe behoorden onder andere de
dichters van het symbolisme. Bovendien wensten zij zich los te maken uit het
Nederlands provincialisme en zich een weg te banen naar een meer bezielde en
grootsere kunst.22. Ze zochten daarvoor aansluiting bij buitenlandse modernistische
stromingen die na de eerste wereldoorlog al waren ontstaan, maar die hier door
toedoen van Forum (al weer) niet konden doorbreken. De veranderingen door de
experimentelen werden in het begin nauwelijks opgemerkt. In 1950 signaleerde een
uitgever als Stols dat er geen tekenen van vernieuwing te bespeuren vielen23., terwijl
er toen al gedichten verschenen waren in tijdschriften zoals Reflex, Cobra en Podium
of in blaadjes zoals Blurb en Braak. Maar dit was slechts van korte duur. Want
aandacht kregen de experimentelen op een gegeven moment wel en niet zo weinig.
En dat tot nu toe!
Wat nu vooral opvalt, is dat er een discrepantie te zien is tussen dat wat wij nu
aan beeld over de vijftigers voorgeschoteld krijgen en dat wat ze er zelf over zeiden.
Uitspraken van Elburg, Andreus, Lucebert en Kouwenaar lieten aan de ene kant
zeker een autonomistische visie op taal en poëzie zien. Zo beweerde Elburg dat een
dichter geen concessies aan het publiek moest doen op het vlak van de
verstaanbaarheid. De nuttigheid van een kunstwerk lag in zijn schoonheid. Voor hem
was ‘taal de pijlsnelle drager der associatieve suggestie’.24.
Maar aan de andere kant zagen zij het als de taak van de dichter om de weg naar
een betere maatschappij te bereiden vanuit een marxistische visie. De poëzie moest
de overgang van de kapitalistische naar een socialistische maatschappijstructuur
begeleiden en verwezenlijken. De ‘autonomie van het gedicht als taalding’ hoefde
geëngageerdheid niet uit te sluiten, beweerden zij. Zij wensten geen scheiding aan
te brengen tussen hun leven en de literatuur.25. En dat is weer weinig autonomistisch.
Het lijkt erop alsof de critici en recensenten alleen die opvattingen hebben
benadrukt die over de autonomie van de taal gingen. Dat is niet zo vreemd.
Literatuurwetenschappers gingen, zoals we gezien hebben, steeds meer uit van het
werk als autonoom geheel en ‘vergaten’ de omstandigheden waaronder het was
gemaakt. De maatschappelijke visie van de vijftigers verdween uit het
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zicht. En daarnaast boden hun poëticale opvattingen voldoende handvatten om die
autonomistische visie te rechtvaardigen: zich afzettend tegen de vorige generatie die,
na de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog, haar heil zocht in het ‘klein
geluk’, baseerden de vijftigers zich op de gedichten van de symbolisten, zoals Boutens
en Leopold. Voor deze twee dichters was het gedicht een ding van taal, een arte-fact,
iets dat in hoge mate ‘gemaakt’ werd. Het gedicht was absoluut geen imitatie van de
werkelijkheid, dat was onmogelijk. Het gedicht was een eigen werkelijkheid, een
hermetisch (gesloten) geheel.

v.l.n.r. Bert Schierbeek, Gerard Kouwenaar, Jan G. Elburg en Lucebert

Een denkbeeld van de symbolisten dat het langst heeft doorgewerkt, is dat een
gedicht NOOIT het voertuig van emoties kan zijn of inzicht in relaties kan geven.
De experimentele dichters richtten zich vooral op het arte-fact-zijn van een gedicht.
En net als bij de symbolisten ging het hen steeds meer om de manier WAAROP het
werd gemaakt en niet meer om WAT het kan uitdrukken.
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Door de invloed van de schilders van Cobra ging dit steeds verder in de richting van
werken met taalbetekenissen. De term ‘experimenteel’ slaat dan ook meer op
‘experience’, de ervaring die je opdoet tijdens het maken van een gedicht, dan op
het experimenteren met vorm en inhoud of taal.
Schilders gingen uit van ruw materiaal dat zij onder hun handen tot een schilderij
zagen groeien. Die ervaring was voor hen het meest wezenlijke van hun kunstwerk.
Zo beschouwden de dichters taal als hun ruw materiaal waar zij betekenis aan konden
geven. Maar daarbij kwam al snel een probleem om de hoek kijken. Taal heeft een
geladenheid, een semantische laag die bij iedereen die leest of taal gebruikt een
bepaald beeld oproept. De vijftigers zagen het als hun taak om de taal van haar
betekenis te ontdoen. Dat deden ze op verschillende manieren. Ze gebruikten alleen
de klanklaag (zoals de dadaïsten dat al deden). Of ze namen juist die betekenissen
van woorden die niet zo voor de hand lagen, waardoor lezers en lezeressen op een
dwaalspoor werden gezet.26. Weer een andere mogelijkheid was dat zij morrelden
aan de syntaxis door bijvoorbeeld de interpunctie weg te laten waardoor er meerdere
lezingen mogelijk werden.
Dit alles om de afstand in communicatie tussen lezer/es en dichter/es te vergroten.
Maar hierdoor kwam, zoals we al hebben gezien, na een tijd steeds meer de nadruk
te liggen op het moeilijke, het ondoorgrondelijke van de te gebruiken taal, en steeds
minder om de ideeën of gevoelens van degene die het gedicht maakte. Voeg daarbij
de visie van literatuurwetenschappers en recensenten en het hermetische beeld is
compleet.

De periode na de vijftigers
Doordat de beweging van de vijftigers uit zo'n heterogeen gezelschap bestond, bleef
ze niet lang bestaan als een hechte dichtersgroep met een eigen theorie. Ze zijn ook
zelf meer als vijftigers aangemerkt door het verschijnen van de verzamelbundels
Atonaal en Vijf 5 tigers dan dat zij zelf zo hard zochten naar een gezamenlijke theorie.
Uit interviews met hen blijkt dat eenieder al vrij snel zijn eigen ontwikkeling
doorzette, los van de groep.27.
Het beeld van de poëzie na de vijftigers is vrij gecompliceerd. Je ziet talloze kleine
groepjes en eenlingen, die los van elkaar lijken te werken, maar globaal kun je toch
twee richtingen ontwaren:
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- een stroming die de taal centraal stelt: het hermetisch dichten. Hieronder vallen
dichters zoals Bernlef en anderen die in het tijdschrift Barbarber publiceerden.28.
- de tweede stroming hangt de coherentietheorie aan en zoekt naar de relatie
tussen literatuur en werkelijkheid.
Maar een echte uitgesproken richting is er niet te bekennen. Waardoor we terugkomen
bij de eerste vraag: is het landschap zo versteend?
Na de verkenning van het landschap is mijn antwoord ja en nee. Ja, door de manier
waarop iedereen die zich bezighoudt MET de poëzie weinig ruimte overlaat voor
andere ideeën dan de autonomistische. Met name de theoretici hebben daarbij een
macht die erg bedenkelijk is. Zij pleiten nog steeds voor een autonomistische visie,
maar zodra het hen uitkomt halen ze toch de persoon van de auteur er weer bij. (Denk
maar eens aan de discussie rondom het boek Het mystiek lichaam van Frans
Kellendonk.) Alleen werken die helemaal in hun straatje passen, kunnen serieuze
kritieken tegemoet zien. Wat dat betreft is het landschap aardig versteend. Er is
daarbij natuurlijk ook een groot aantal dichters dat zich bij dit soort poëzie houdt en
zo aan die verstening meewerkt.
De talloze anderen die wel stromen, bewegen, veranderen en andere zaken
belangrijker vinden voor de poëzie, kunnen weinig anders doen dan proberen sleuven
in het versteende gedeelte te schuren. Maar zij lijken vaak een stroom zwijgend water
te vormen. Tot die laatste groep horen veel vrouwen. Want, er is EEN groot verschil
en dat zou wel eens de kern van het probleem kunnen zijn: de vijftigers zijn allemaal
mannen! Want al werden de vijftigers in het begin nauwelijks opgemerkt, zij kregen
snel ruimschoots de gelegenheid hun ideeën te ventileren en er over te discussiëren
in allerlei tijdschriften en andere periodieken. Literatuurwetenschappers gingen zich
met hen bezighouden en zij kregen alle aandacht, terwijl vrouwen die in dezelfde
tijd begonnen met dichten nauwelijks werden opgemerkt.29. Zij hielden dan ook vaak
op met dichten, zoals Vasalis, of bleven Einzelgänger, zoals Ida Gerhardt. Dat dat
isolement lang kan doorwerken blijkt wel uit een artikel van K.L. Poll, toch iemand
die invloed heeft op het literaire klimaat. Hij leest in 1979 voor het eerst (!) de
gedichten van Ida Gerhardt en ‘het werd een openbaring’.30. Nog meer verbazing treft
hem als hij merkt dat anderen haar werk wel kennen. Zij schrijft tenslotte pas zo'n
veertig jaar! Is het dan nog verwonderlijk, dat Ida Gerhardt een aantal gedichten over
(het onthouden van) erkenning heeft geschreven?
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Als conclusie zou ik het beeld van het landschap willen bijstellen, omdat het niet
zozeer versteend is als wel hermetisch gesloten, net zoals de gedichten.
Autonomistische literatuurwetenschappers en dichters hebben een bastion gebouwd
en daarbij de muren van zo'n harde steen en zo hoog gemaakt, dat er voor anderen,
waaronder het grootste gedeelte van de vrouwelijke dichters, nauwelijks iets anders
over lijkt te blijven dan te proberen gaten in die muur te hakken. Of, zoals Elly de
Waard voorstaat, zich niet te laten inlijven en haar eigen weg te gaan.31.

De toekomst voor de Nieuwe Wilden
Wat voor consequenties heeft dit nu voor de Nieuwe Wilden? Tijdens mijn hele reis
door de literatuur(wetenschap) zijn er twee dingen die me zijn opgevallen en die ik
nader wil toelichten. Het eerste is het woord ‘beweging’, het tweede de combinatie
tijdschrift-beweging.
Eerst het woord ‘beweging’. Er bestaat de beweging van Tachtig, de beweging
van de Russisch Formalisten, de beweging van Vijftig en ga zo maar door. De leden
van zo'n beweging kunnen onderling nog zo verschillen, samen zijn zij iedere keer
weer in staat om de voorliggende groep, die is ingesuft, óf wakker te schudden óf te
verdrijven van de hoogste plaats. Het vormen van een beweging is dus ontzettend
belangrijk. Hoe goed dat kan werken, hebben we bij de vijftigers gezien. Nu lijkt het
erop alsof de beweging van de Nieuwe Wilden een aantal overeenkomsten heeft met
de vijftigers. Evenals de vijftigers verzetten de Nieuwe Wilden zich ook tegen de
voorgaande periode. Maar waar de vijftigers op de symbolisten teruggrijpen, nemen
de Nieuwe Wilden alle grote dichteressen uit heden en verleden als hun voorbeeld.
De vijftigers wilden zich losmaken uit het Nederlands provincialisme. En ook Elly
de Waard verzucht in haar inleiding dat ‘wij ons bevinden, te midden van een
gigantisch aanbod uit heden en verleden, op een kruispunt van ruimte en tijd. Waarbij
de ruimte staat voor een wereldomvattende en de tijd voor een tot ver in het verleden
teruggrijpende natuur. Niettemin is er van deze stilistische chaos, van deze baaierd
van mogelijkheden, in de Nederlandse poëzie weinig terug te vinden.’32.
Een derde overeenkomst is dat ook de Nieuwe Wilden nauwelijks opgemerkt zijn.
Ik heb tenminste nog weinig gelezen over de dichtbundel van de
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Nieuwe Wilden en de tournee die zij hebben gemaakt. Maar of zij net als de vijftigers
op den duur33. de aandacht zullen krijgen die ze verdienen? Ik betwijfel het.
Hoe dan ook, het belang van het naar buiten treden als groep is belangrijk. Daarin
ligt, denk ik, de kracht van de Nieuwe Wilden: hun verbinding met elkaar. Ook zij
verschillen onderling sterk van elkaar, qua achtergrond, qua niveau en qua
poëzie-opvattingen. Ze hebben echter EEN gemeenschappelijke noemer: ze zijn
vrouw en ze willen alle mogelijkheden die poëzie biedt om hun realiteit kenbaar te
maken, gebruiken. Nu zijn er meer vrouwen geweest die dit als poëtica hadden en
die hun werk ook hebben uitgegeven. Een willekeurige greep uit de poëzieplank van
een vrouwenboekwinkel laat zien dat er veel initiatieven zijn om dichtbundels uit te
geven. En zoals dat hoort, zitten er enkele ‘zeer goede’, veel ‘minder goede’ en een
aantal ‘slechte’ bij. Maar juist vanuit een brede basis kan het goede naar boven komen,
en dan heb je een bundeling van krachten hard nodig. Van de stimulans die er van
een stroming van vrouwelijke dichters kan uitgaan, kunnen andere vrouwen profiteren.
Door het uitwisselen van theorieën, het elkaar voorlezen van gedichten en het samen
naar buiten brengen van dit alles, word je samen sterk. Bovendien kun je door het
vormen van theorieën voorkomen dat vrouwen als groep weer uit de geschiedenis
vallen. Je hoeft niet in de marge te blijven hangen of te vervallen tot het Grote
Zwijgen.34.
Dat brengt me op het tweede, de combinatie beweging-tijdschrift. Alle genoemde
bewegingen hadden zelf een of meerdere tijdschriften tot hun beschikking of ze
vormden als beweging een tijdschrift, zoals Forum. Dat is natuurlijk ook heel hard
nodig en effectief: je oefent in het opzetten van je theorie, je hebt altijd een podium
waar je je ideeën en gedichten kwijt kunt en je ‘beschikt’ altijd min of meer over jou
goedgezinde recensenten. Of je als dichter of dichteres verder goed bent en de tijd
overleeft, zal toch van je eigen talent afhangen, maar een goede basis in de vorm van
een tijdschrift helpt wel. Dus naast een ‘dichteressen van het land, verenigt u’, zou
ook een kreet als ‘zoek uw tijdschrift en theoretici’ een goede aanvulling zijn. Wat
dat betreft is de stand van zaken minder gunstig op dit moment.
Het is merkwaardig dat zoveel verschillende literaire tijdschriften zo weinig
aandacht aan vrouwelijke auteurs besteden. Ik vind dat je naast bestaande
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bladen meerdere tijdschriften zou moeten hebben waarin regelmatig artikelen staan
over vrouwelijke auteurs uit heden en verleden, over theoretische zaken en over
literair-historische zaken, eveneens uit heden en verleden. Je zou daarbij kunnen
denken aan een soort Literatuur of Bzzletin, maar dan voor en over vrouwen.35.
Sarafaan leek daarvoor een geschikt blad, maar dat is helaas door allerlei financiële
perikelen na drie keer niet meer verschenen. Surplus is een prima blad om bij te
houden wat er zoal is verschenen in de laatste tijd, maar is niet zo geschikt voor
diepere achtergrondartikelen. Een tijdschrift als Lust & Gratie doet al veel aan
bovenstaande zaken, maar op het totaal is het te weinig. Er zou in andere tijdschriften
ook meer aandacht aan moeten worden besteed.

Eindnoten:
1. Het idee voor dit artikel is ontstaan tijdens het optreden van de Nieuwe Wilden in Eindhoven
op 14 juni 1987.
2. Een goed overzicht van de ontwikkelingen in de algemene literatuurwetenschap geven
Luxemburg en Bal in Inleiding in de algemene literatuurwetenschap, Coutinho, Muiderberg
(1981).
3. Wat voor invloed het naturalisme heeft gehad op auteurs en hun werk, vertelt Anbeek in De
naturalistische roman in Nederland, De Arbeiderspers, Amsterdam (1982).
4. Roger Poole, The unknown Virginia Woolf, Cambridge University (1979). Een bespreking van
dit boek geeft Angenies Brandenburg in de Haagse Post van 23 juni 1979.
5. Zie het artikel van Angenies Brandenburg, 1e blz.
6. Dr. P.H. Ritter Jr., De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker,
Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam (1931), blz. 11.
7. Frank C. Maatje, Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk,
Oosthoek, Utrecht (1970), blz. 30.
8. Een tekstgerichte benadering wil dus zeggen dat de tekst centraal staat. In 1960 verschijnt de
dissertatie van Blok, Verhaal en lezer, waarin hij het boek Van oude mensen en de dingen die
voorbijgaan van Couperus als uitgangspunt voor zijn theorie neemt. In 1966 verschijnt de
dissertatie van Sotemann, die een structuralistische analyse van de Max Havelaar geeft.
9. Wellek en Warren, Theorie der literatuur, Atheneum, Amsterdam (1974). De eerste Amerikaanse
uitgave verscheen al in 1942. Toch is het boek hier nog steeds het standaardwerk.
10. De bloei van het Russisch Formalisme lag tussen 1914 en 1927. De Tsjechische Structuralisten
werden sterk beinvloed door de Russen, maar richtten zich ook op de linguistiek. Hun bloeitijd
lag van ongeveer 1926 tot 1948. De ‘New Critics’ was een Amerikaanse groep die literaire
studies in wetenschappelijke tijdschriften schreef. Hun naam is ontleend aan een boek met zulke
studies. Hun invloed reikt het verst: vanaf ongeveer 1930 tot ver in de jaren vijftig waren zij in
Amerika het belangrijkst.
11. Wellek en Warren, Theorie der literatuur, blz. 345. Dit is eigenlijk de kernzin van hun hele
boek.
12. Virginia Woolf, Flush: a Biography. (1933). In 1977 verscheen de eerste Nederlandse vertaling.
13. Met ‘critici’ wordt iets anders bedoeld dan recensenten, ook al leveren zij beiden kritiek. Van
critici wordt verwacht dat zij een waardeoordeel op wetenschappelijke grondslag geven en
daarmee tevens bouwstenen aandragen voor een theorie. Recensenten moeten een werk bespreken
ten behoeve van de lezers.
14. Roman Ingarden heeft deze ‘lagentheorie’ het verst uitgewerkt. Hij onderscheidt een aantal
lagen, waaronder de klanklaag, de laag van de betekeniseenheden (formele taalstructuur) en de
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‘wereld’laag zoals die in het betreffende boek naar voren komt. Deze moet dan min of meer
losgekoppeld worden van het ‘echte’ wereldbeeld zoals wij dat ervaren.
R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Tubingen (1931). Herdrukt in 1972.
A.L. Sotemann, De structuur van Max Havelaar, Bijleveld, Utrecht (1966), blz. 7: ‘Intussen
bedreigt een ander gevaar de structuralisten of formalisten, en wel dit, dat sommigen menen
hun plicht te hebben gedaan, zodra ze de schroefjes, veertjes en radertjes van een roman hebben
geclassificeerd.’
Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten, Atheneum en Polak, Amsterdam (1985), blz. 12.
Idem, blz. 41.
Idem, blz. 486.
Idem, blz. 511.
Gloria Wekker, ‘Sta op en roep haar naam... Zwarte lesbische dichteressen over de liefde’, in:
Lust & Gratie, nr. 12, blz. 10-53 (1986).
Maaike Meijer, ‘De politiek van het lezen. Aantekeningen over Neerlandistiek, literatuur en
racisme’, in: Lust & Gratie, nr. 13, blz. 54-79 (1987).
Deze twee artikelen geven je te denken over je eigen houding ten opzichte van literatuur van
andere culturen dan de witte. Juist doordat zij beide ingaan op de omstandigheden waaronder
deze literatuur is gemaakt, kun je niet meer voorbijgaan aan je eigen (voor)oordelen. En daarnaast
kun je de diepere dimensie achter deze literatuur beter bevatten.
S. Vestdijk, De toekomst der kunst, geciteerd in: R.L.K. Fokkema, Het komplot der vijftigers,
De Bezige Bij, Amsterdam (1979), blz. 10 e.v.
Uitspraak van Koos Schuur, geciteerd in R.L.K. Fokkema, Het komplot der vijftigers, De Bezige
Bij, Amsterdam (1979), blz. 16.
R.L.K. Fokkema, Het komplot der vijftigers, De Bezige Bij, Amsterdam (1979), blz. 13.
Idem, blz. 18.
Idem, blz. 224.
Van de Watering heeft dit in zijn boek Met de ogen dicht (Coutinho, Muiderberg, 1979) aan de
hand van enkele gedichten van Lucebert uitgelegd. Het gaat dan met name om het begrip
‘semantische afstand’.
Zie de interviews in Archief der vijftigers, samengesteld door Hans Dutting, De Prom, Baarn
(1983).
Barbarber werd uitgegeven door De Bezige Bij en met name Bernlef en K. Schippers drukten
hun stempel op dit tijdschrift.
Maaike Meijer stipt dit verschijnsel aan in haar artikel ‘Bestaat er een “vrouwelijke” richting
in de poezie?’ Onder de subtitel ‘De dichteressen en het Grote Zwijgen’ verscheen dit artikel
in de Groene Amsterdammer op 6 november 1985.
K.L. Poll, Het principe van de omweg, Meulenhoff, Amsterdam (1980). In zijn bespreking van
Ida Gerhardt: ‘Mijn prachtige, mijn hondse baan’, blz. 149.
Elly de Waard in haar inleiding, blz. 13.
Inleiding bij De Nieuwe Wilden in de poëzie, Sara, Amsterdam (1987), blz. 13.
Hoe droef het gesteld is met de verslaggeving over dichteressen blijkt uit het artikel van Ineke
van Mourik in Lust & Gratie nr. 15 (1987): ‘Poëzie van de Laagste Landen’, blz. 8-16.
Zie het al genoemde artikel van Maaike Meijer.
Zowel Literatuur als Bzzletin zijn gericht op literatuur in binnen- en buitenland. Er staan
theoretische artikelen in over literatuur, maar ook interviews en polemieken.
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Foto's
Variaties op een thema
Diana van Oort
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Gedichten
Andreas Burnier
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Aan gene zijde
De stad sluipt door een schemering van mist
en boten varen doelloos door de grachten
zo wijlen dromen in de lange nachten
wanneer de ziel de dag heeft afgewist
als alle dingen sterven aan de stilte
en 't buigzaam hart zijn eigen weg leert gaan
in d'oude catacomben leert verstaan
wat liefde is, ontdaan van liefdes kilte.
de stad weerkaatst veelvoudig mijn gezicht
in spiegels die verweerd zijn van het wachten
op deze vrede, vrij van elk betrachten het rijk van ginds, in grensgebied gesticht.

(1949)
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Het kind
de avond heeft als schuwe droom
de ingemiste stad genomen
de mist is koren op de molen
van kind en gnoom
maar ik die niet weeromme kom
wat is het luwe avondloon?
een wikwak wolk
een brimbam boom
en eenzaamheid rondom.

(Minerva, juni 1953)
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Toneelkunst in de vroege jaren vijftig
De regisseuse begon te schreeuwen.
Het was winter. Wij stonden rillend
Op het tochtige toneel. Soms met een das om.
De regen sneeuwde of sneeuw regende
Op het glazen dak. De belichter geeuwde.
- ‘Zo gaat dat doch niet. De kunst
les doot als jullie niet werken willen.
Dit ies geen amateurtoneel, lek kan
Zo doch niet werken met zulke
Misbakken onderkruipsels. Ziel! moet
Je doch hebben in je acteren.
Zijn dit actrices en acteurs of statisti?’
Lieve mensen waren wij al. Spelend volwassen
Spelers. De regisseuse was twintig,
Wij achttien en negentien jaar. Studenten
Die professioneel wilden werken. Wij waren toen
Allemaal jong. En het was altijd winter.

(jaren zestig)
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Toen stond je aan het raam
Toen stond je aan het raam
Duizend meter
Boven Amsterdam.
De vloer helde sterk en oud
Knikkers rolden
Vanzelf over de planknaden.
Voor je venster
Duizend duiven
En aan de voet van je stoep
In de regen
Ik, je aanbidder.
Ik zond je duizend kussen
En alle goede hoop
Van het verliefde.
De sterren 's nachts boven je dak
Waren door mij afgezonden,
Het zonlicht in de vooravond
Bereikte je tafel door mij.
Voor je huis werkten duizend meisjes,
Lieftallige kippen
Aan de overzijde van de gracht.
Ik heb hen stuk voor stuk voor je gebaard
Opdat jij je eraan kon
Verlustigen.
En in de nacht was ik duizendmaal
Aan jou besteed.
Dronk ik deemoedig
Lag ik deemoedig
Wachtte ik af.
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Tot op een avond je raam
Duizend meter
Dichter bij de hemel dan ik
Duister bleef.
De officier van justitie zei
Dat je je lot had beëindigd.

(jaren zestig)
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Tijd en liefde
Zigeunermeisje dat apachendansen kent
en heksenwater kneedt langs kale spiegels,
de zondoorstoofde lichamen in graszomer
ben je vergeten? Ik lag naast je
en stak bloemen in je mond, vingers
in je oren. Wandelde in je haren.
De grauwe wind rukt aan de trage bomen.
Je bent wit en vergeetachtig nu.
Het vriest.
Ik lag over je met de zon in de rug.
Op je gesloten ogen speelde mijn tong
de zwaluwenmelodie. Je zuchtte.
In de verstrengelde armen murmelde
je onverstaanbaar als noors beekwater.
Ik lag in je als een geboorte. Jij
zei: laat het zo blijven.
Koude trekt over ons. Oostenwind
snijdt de herinnering af.
Je bent wit en vergeetachtig nu.
Het vriest.

(jaren zestig)
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Schipperskind
Alles in de wind
Alles in de wind
Jij bent maar een schipperskind.
Alles in de wind
Kom tot mij
Jij bent van beestenbloed.
Jouw haar is verf
Jouw oog is verf
Jouw mond is geheel van verf.
Ik dring in
Dring ik in
In jouw nat koninkrijk.
Jouw nagels verf
Jouw vellen verf
Zijn voor mij levensvocht.
Pop van verf
Stem van verf
Mens van verf zonder rang,
Kus ik lang, wieg ik kind,
Schipperskind
Als in wind.

(jaren zestig)
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Niet
Not your body but your proximity
Not your proximity but your voice in the dark
Not your voice in the dark but your tenderness
Not your tenderness but your youthful vehemence
Not your youthful vehemence
But your body
Is what I really desire.

(jaren zestig)

November
Op de brug lag een klein dood vogeltje
En het taaie licht van november
Bespeelde de torens van Américain.
Ik trad in zwarte schoenen
Over 't skelet. Wij dertigers,
Brandhout der jeugd, stromen assig
Op de vulkaan '64.
Op de brug lag een wijd dood vogeltje.
Onze woorden vanmiddag zoëven
Ketsten als loden kogeltjes
In het asgrauwe licht van november.
Droefenis hing uit onze ogen:
‘Zij heeft nog maar enkele jaren.’
Op de brug lag een klein dood vogeltje
In het steenkoude licht van november.

(1964)
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Colportage
I'm selling love
uitverkoop van love
big sales
soldes
alles moet weg.
Wie geeft er nog een daalder voor wat love?
U daar, mevrouw, dit is wel wat voor u.
Voor een zacht prijsje krijgt u al mijn love.
Kom, maak mij los, ik wil naar huis.
Aanvaard mijn love, desnoods voor niets,
want ik ben moe, ik wil naar huis,
liefst onbezwaard door niet aanvaarde love.

(1979)
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Zonnestilstand
een ogenblik leek het alsof de wilde
begerige zon zich als een rode schijf
halverwege de hongerende aarde zou
storten. Maar de groene en witstille
stroken en takken en smalle beken
vol zachtblauw gemurmel konden die
vreselijke bloedhete lekkere ondergang
niet aan. Op hoge paarden snelden
Amazones door de bossen en redden
wat er te redden viel: hier een kind
met een groot, geschoren hoofd, daar een
geliefde die de zachte dijen van haar
geliefde kuste. Zij riepen met schrille
vertwijfelde kreten de goede blinkende
maankrachten aan en ook elanden, eenhoorns
en allerlei witte bloesems werden
geofferd en wijn en herinneringen.
Toen stokte de zon en bleef staan.
Iets dichterbij dan gewoonlijk.
Een zwartrode schijf op het laatste
moment tot stilstand gebracht.

(jaren zestig)
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Leven
Je hebt de kleine naakte dieren toch bekeken?
De mier die stug zijn tak versleepte in de zon
De eekhoorn die zo glad de boom in sprong
De smalle vissen in de koele beken?
Je hebt de groene stille planten toch vergeleken?
De passiebloem die haar spiralen sloeg
De struik die zwaar zijn lange stengels droeg
De lissen die wegrotten in de kreken?
Je hebt de kleine naakte mensen toch geweten?
De oogopslag der jonge werkelozen
De wrede monden van de bollebozen
De neuzen van gehuwden die veel eten?
Je kent de aarde of je kent haar niet.
Zij rust in God, het oog dat alles ziet.

(jaren zestig)
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Opus 132
De doden zijn langzaam, langzaam;
er is niets dat hen drijft, noch tijd
noch begeerte naar tijd. Zij stijgen
des avonds uit diepere slaap
naar de grens van ons wezen
en verhalen zacht klagend van rust.

(1986)
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God
Magere wieken sturen de wind westwaarts.
Hoger verwaait hij zijn God, molen
die nimmer stopt, nimmer stopt, nimmer.
Langs de sloten ontsluipt zijn vuil.
Maar hij beweegt ook in het gras, in
buigende bomen die zich gedwee
krommen
tussen asfaltbaan en asfaltbaan.
Zo verwaait hij, ontsluipt hij, voegt hij,
buigt zijn gewicht, tilt zijn zwaarte.
Niemand vermoedt zijn geheim
in de boterbloem? Gele brem? Pluisriet?
Hij is er wel, is er niet.
Ongrijpbaar verdwijnt hij
wellicht
in een mistige nevelflard
in een ontsloten gedicht.

(1987)
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Psychologen over gender en transseksualiteit
Vrouwelijkheid als valstrik
Ines Orobio de Castro
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Onder psychologen, psychiaters en andere deskundigen wordt in het algemeen
aangenomen dat kinderen vanaf hun derde jaar een niet meer te veranderen
gender-identiteit (‘core gender identity’) hebben aangenomen. Het besef ‘ik ben een
meisje/jongen’ wordt bovendien beschouwd als het meest fundamentele ‘zelfgevoel’.
In deze visie heeft het geslacht het primaat als het gaat om de vraag ‘wie ben ik’.
Wanneer een kind of volwassene twijfelt aan haar sekse, dan wel haar identiteit niet
onmiddellijk van haar anatomische sekse afleidt, is er iets misgegaan: zij lijdt aan
een ‘gender-disorder’ of ‘-dysphoria’.
Transseksualiteit is de meest dramatische ‘stoornis’: een absolute discrepantie
tussen het anatomische geslacht (sekse) en het sociaal-psychische geslacht (gender).
Het lichamelijke fungeert als norm, als maatstaf voor de ‘juiste’ identiteit: een
transseksueel wijkt af van haar/zijn lichamelijke bestemming.
Transseksualiteit kan worden opgevat als de levende weerlegging van het idee dat
fysieke sekse en psycho-sociale sekse onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld.
Bovendien prikkelt het verschijnsel de fantasie van diegenen die het rigide opdelen
van de mensheid in twee seksen als een beperking zien. Het verschijnsel
transseksualiteit zou een aanleiding kunnen zijn om ‘sekse’ als categoriseringsprincipe
af te schaffen. Er zou geen aparte ‘psychologie-van-de-vrouw’ meer bestaan en in
de wetgeving - met name het familierecht - zouden de geslachtsdelen en
voortplantingsorganen der burgers geen rol van betekenis meer spelen. Uiteraard is
dit een fantasie die met hink-stap-sprongen in een bijna niet voorstelbare ‘toekomst’
is beland. Het is nog maar de vraag of transseksualiteit een dergelijke utopie dichterbij
kan brengen. Psychologen hebben zich over het verschijnsel ontfermd zonder zich
geroepen te voelen de universele geldigheid van de concepten ‘vrouw’ en ‘man’ ter
discussie te stellen. Integendeel, uitgaande van de ‘normale’ ontwikkeling van de
gender-identiteit wordt de daarvan afgeleide afwijking ‘transseksualiteit’ ingepast
binnen de sekse-tweedeling. Bij mannelijke transseksuelen geschiedt dat vrijwel
naadloos maar bij vrouwelijke (van vrouw-naar-man) transseksuelen ontstaan er
problemen. Problemen die zich sowieso voordoen bij de confrontatie van de
psychologie met personen in een vrouwelijk lichaam.
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Paradox
Zoals het geval was en vaak nog is met homoseksualiteit, worden in onderzoek naar
en debatten over transseksualiteit mannen als uitgangspunt genomen. Zo ook in
theorieën over de (gestoorde) ontwikkeling van de gender-identiteit bij kinderen,
waarin jongens als norm fungeren. Meisjes vormen een aparte categorie waarin men
zich nogal eens pleegt te verslikken (‘Was will das Weib?’). Enerzijds wordt
gesuggereerd dat theorieën over de mannelijke ontwikkeling zonder meer zijn over
te hevelen naar de vrouwelijke, anderzijds zijn vrouwen in veel psychologische ogen
afwijkende/ongezonde mensen.1. Door deze paradox is een overplanting van noties
over jongens naar meisjes tot mislukken gedoemd en men treft van theoretici dan
ook aparte verhandelingen aan over meisjes/vrouwen waarin de algemene theorie
van betreffende auteur in feite wordt ondermijnd. Een sprekend voorbeeld hiervan
is de adolescentietheorie van Erikson. Hij beschrijft ‘de’ adolescent als iemand die
experimenteert op allerlei gebied (gedrag, werk, hobby's) om uiteindelijk als
volwassene een keuze al naar gelang individuele capaciteiten en affiniteit te maken.
Heet de adolescent echter ‘een jonge vrouw’, dan leidt experimenteren - ongeacht
individuele capaciteiten en affiniteit - tot een en dezelfde keuze van allen: trouwen
en moeder worden.2. Dat er wat betreft (beroeps)keuze geen individuele verschillen
tussen vrouwen zouden bestaan en wel tussen mannen kan Erikson op geen enkele
wijze staven. Hij heeft de paradox opgelost ten koste van een inconsistentie in zijn
theorie, die hem overigens ten ene male ontgaat.
Meisjes krijgen al op jonge leeftijd het paradoxale te verstouwen. Hoe te voldoen
aan de eis een normaal meisje te zijn terwijl je tegelijkertijd een deficiënt kind bent?
Uiteraard zal dit in zijn algemeenheid niet voor alle meisjes overal en altijd op
dezelfde wijze opgaan. Maar ik denk dat de meeste lezeressen zich wel incidenten
uit hun jeugd herinneren, waarin zij er nadrukkelijk op werden gewezen dat zij ‘een
meisje’ waren en dus een gebod of verbod kregen opgelegd. Zo was er de strik in de
jaren vijftig, begin zestig. Toen ik een jaar of vier was klemde mijn moeder een pluk
haar bij mijn hoofdhuid af om deze te voorzien van een exorbitante vlinder. Ik heb
het hele huis bij elkaar gebruld en gelukkig nam mijn moeder dit serieus. Ik heb in
die zin nooit voor gek hoeven lopen, veel van
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mijn klasgenoten echter wel. Als volwassene merkte ik een paar jaar geleden dat het
teisteren van haarwortels nog steeds wordt gepraktiseerd om meisjes op te sieren en
apart te zetten. Op haar derde verjaardag liep een nichtje van een vriendin rond met
twee aan weerskanten van het hoofd gepriemde staartjes. De visite werd vergast op
het hilarisch gebrachte verhaal dat Debby zóó gehuild had toen die staarten werden
aangebracht. Ha, ha.

Op al dan niet subtiele wijze worden meisjes met hun neus op haar lichaam gedrukt,
waarbij dat lichaam iets beperkends betekent in plaats van dat het
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vanzelfsprekend is en kan rennen, stoeien, rollebollen en groeien. Het is een voldongen
feit dat je óf het een óf het ander bent en dat enkele lichamelijke kenmerken bepalend
zijn in welke categorie je wordt ingepast. Naarmate in opvoedingssituaties (ouders,
familie, school) sekseverschil in kleding, gedrag, grappen en ‘hoe-hoort-het-eigenlijk’
sterker wordt benadrukt, wordt het meisjeskeurslijf strakker aangeregen. Als dan de
eerste, de tweede en ook de derde verliefdheid gericht blijkt op de eigen sekse, is de
puberteit inderdaad de spreekwoordelijke crisisperiode, die menig oudroze dame
niet licht zal vergeten.

Vrouwelijk wezen
Lesbisch of niet, voor veel vrouwen is de onweerlegbare gender-identiteit in het
geheel niet vanzelfsprekend. Opmerkingen als ‘maar jij bent een vrouw’ wekken
irritatie en vaak de neiging dat te ontkennen, hetgeen niet betekent dat je een man
wilt zijn. Waarom zouden er niet meer ‘seksen’ mogelijk zijn en waarom moet sekse
überhaupt zo nadrukkelijk worden ingezet bij de beoordeling en benadering van
individuen?
Mannen schijnen over het algemeen minder problemen te hebben met de
mededeling dat zij man zijn. Maar díe mededeling heeft dan ook veelal de toonzetting
van een compliment. Met sommige mannen is er echter iets ‘mis’: hun mannelijk
lichaam wekt hun afkeer, zij voelen zich vrouw en willen ook het lichaam van een
vrouw.
Maar alvorens er kan worden geopereerd moet langs diagnostische weg komen
vast te staan dat iemand ‘werkelijk’ transseksueel is, dat wil zeggen dat deze
mannelijke gedaante inderdaad een vrouwelijk wezen verhult. De vraag wat een
vrouw eigenlijk is en hoe dat te bepalen, is bij het verlenen van medische hulp niet
aan de orde. Het gaat om de overtuiging van de transseksueel zelf, om de
onweerlegbaarheid daarvan.
Naast richtlijnen en modellen voor het geneeskundig behandelen van
transseksuelen, bestaat er een scala aan theorievorming over het verschijnsel, waarin
in de meeste gevallen de man-naar-vrouw transseksueel uitgangspunt van onderzoek
is. Over het algemeen gaat men ervan uit dat er geen fysiologische oorzaak van
transseksualtieit kan worden aangenomen maar dat er een psychische oorzaak is.3.
Prominente deskundigen moeten dan ook worden gezocht in de
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psychologie, zoals Robert Stoller en Lesley Lothstein, die veelvuldig opduiken in
verhandelingen over transseksualiteit. Beiden houden zich expliciet bezig met de
oorzaken van vrouwelijke (vrouw-naar-man) transseksualiteit. In hun publikaties
ontpoppen zich ideeën en waardeoordelen over vrouwelijkheid in relatie tot
lichamelijkheid en over homoseksualiteit. De verankerde gender-identiteit die ‘past’
bij het lichamelijk geslacht is de niet ter discussie gestelde maatstaf voor normaliteit
en geestelijke gezondheid. Omdat beide heren maar niet uitgedacht raken over
vrouwen die zich niet naar die maatstaf willen voegen, ga ik hier nader op hen in.
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Stoller
Er bestaat in wetenschappelijke kringen redelijke eensgezindheid over de constatering
dat transseksualiteit bij mannen geen psychose of andere psychiatrische ziekte is.
Wel spreekt men van een ‘gender-disorder’, ontstaan in de vroege jeugd. Robert
Stoller pleit voor het vroeg onderkennen van vrouwelijk gedrag bij jongetjes, niet
alleen door psychologen, maar ook door onderwijzers, familieleden en buren. Deze
mensen in de directe omgeving van het kind zullen dan, zo verwacht Stoller, de
ouders herhaaldelijk en indringend ondervragen over de sekse van hun spruit, hetgeen
die ouders ertoe zal brengen een therapeut te hulp te roepen.4. Zo kan er nog bijtijds
worden overgegaan tot een gedragstherapeutisch ingrijpen, ‘that removes femininity
in boys’.5. Op tijd wil zeggen rond het derde levensjaar, omdat daarna de
gender-identiteit voorgoed vastligt. Dat hier, als het gaat om theorievorming, niet
ter discussie staat wat vrouwelijkheid inhoudt, laat staan of dat überhaupt is te bepalen,
is opmerkelijk. Een grondige bestudering, zoals door Stoller verricht, van de
vrouwelijke ‘ziel’ in een mannelijk lichaam, zou op z'n minst moeten leiden naar
vraagtekens bij (het concept) ‘vrouwelijkheid’ en bij de vanzelfsprekendheid waarmee
er vanuit wordt gegaan dat deze slechts normaal is in een vrouwelijk lichaam.
Transseksualiteit is immers geen ‘ziekte’, waarom dan toch vrouwelijkheid in een
man als afwijking bestempelen? Ideaal is een mannelijke heteroseksuele man, meent
Stoller (in 1979), hetgeen onthult dat iemand tegelijkertijd ‘gezond’ en ideologisch
afwijkend kan zijn en dat dat laatste even onwenselijk is als ‘ziek’ zijn.
Is transseksualiteit bij mannen een conditie die het liefst moet worden voorkomen,
als deze zich eenmaal heeft gevestigd wordt opmerkelijk genoeg aan de echte
vrouwelijkheid van betrokkene niet meer getwijfeld. (Homoseksuelen daarentegen
ziet Stoller als ‘verwijfd’, karikaturen van vrouwelijkheid). Ongewild brengt Stoller
een nuancering aan in het begrip ‘vrouwelijkheid’. Dat wordt ontkoppeld van een
vrouwelijke anatomie, ofwel ook in een mannelijk lichaam is plaats voor
vrouwelijkheid.
Omgekeerd gaat die redenering echter niet op. Een vrouwelijk lichaam kan
onmogelijk een echte man herbergen. Mannelijkheid in vrouwen is volgens Stoller
altijd een karikatuur en vrouw-naar-man transseksuelen zijn dan ook zowel
‘afwijkend’ als ‘pervers’ (ziek). Zij vertegenwoordigen de meest extreme
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vorm van vrouwelijke homoseksualiteit.6. Kenmerkend voor die extremiteit is dat
zich transseksueel noemende vrouwen er niet toe zijn te brengen zichzelf als lesbische
vrouw te accepteren. Met andere woorden: lesbisch zijn is minder ongezond dan je
‘verbeelden’ een man te zijn.
Enerzijds is de wijze waarop de vrouwelijke transseksueel wordt gewaardeerd het
spiegelbeeld van de mannelijke: homoseksualiteit van een vrouw wordt geprefereerd
boven haar overtuiging tot de andere sekse te behoren; bij een man ligt dat precies
andersom. Anderzijds is er sprake van een asymmetrie: een niet-man is een vrouw,
daarentegen een niet-vrouw geen man maar een zichzelf niet accepterende
homoseksueel.
Het lijkt of mannelijkheid te ‘groot(s)’ is voor een vrouwelijk lichaam.

Lothstein
Een van de uitzonderingen op de regel dat mannelijke transseksuelen de hoofdrol
spelen in theorievorming over transseksualiteit is het boek van Lesley Lothstein, dat
in 1983 verscheen.7. Female-to-Male Transsexualism kan worden beschouwd als een
uitwerking en verdieping van Stollers theorie. Lothstein gaat nog een stap verder:
hij is absoluut tegenstander van het opereren van vrouwelijke transseksuelen, terwijl
Stoller betoogt (moet toegeven?) dat tot man geopereerden het uitstekend doen en
over het algemeen tevreden zijn met hun leven. Lothstein doet de nodige moeite om
onderzoeken die dit bevestigen op hun geldigheid onderuit te halen. Daarbij gaat hij
zover te beweren dat ‘gedragsstoornissen’ van vrouwen er altijd minder ernstig uitzien
dan die van mannen ‘Because of their unique hormonal milieu and radically different
socialization...’.8. Onderzoekers en clinici zouden zich hierdoor een rad voor ogen
laten draaien en gestoorde vrouwen ‘te gezond’ inschatten. Het is fantastisch hoe
Lothstein hier zijn gelijk wil halen. Achteloos gaat hij voorbij aan de werkelijkheid
van medische praktijk en betekenisgeving, waarin vrouwen juist vanwege haar ‘unieke
hormonale milieu’ als bijzonder gestoord naar voren komen: het premenstrueel
syndroom en de postnatale depressie kennen geen mannelijke tegenhangers. Hoogstens
wordt een mannelijke pendant opgevoerd van de euvelen der menopauze in termen
van midlife crisis: ‘de tijd van het blaadje groen, dat Willem raar gaat doen’, zoals
ooit zo treffend gezongen door Jasperina de Jong.
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Bij opening van het boek dampt de arrogantie van de deskundige je tegemoet. Wat
vrouwelijke transseksuelen zelf zeggen te ervaren, hun zelfdiagnose (‘ik ben
transseksueel’; ‘ik ervaar mijzelf als een man’) wordt geen moment serieus genomen.
Behalve dan als symptoom van een ‘borderline’ (op de grens tussen neurose en
psychose) persoonlijkheid. Incidenteel schemert er iets van compassie met leed, maar
in de toonzetting van het boek overheerst minachting. Alles wat betrokkenen zelf te
berde brengen over hun ervaring van hun werkelijkheid wordt letterlijk tussen
aanhalingstekens geplaatst (‘self-defined’ transsexual; ‘he’ claims to be a ‘man’).
Evenals Stoller bepleit Lothstein preventie bij jonge kinderen. ‘Risicogezinnen’
waarin dochters met ‘gender-pathology’ opgroeien, moeten worden gesignaleerd en
voorzien van passende psychologische interventies. Alles moet in het werk worden
gesteld om het meisje vrouwelijk te maken door het voorschrijven van langdurige,
intensieve psychotherapie. Lothstein maakt zich niet druk over de vraag welke
instantie zo dwingend in het privé-leven moet ingrijpen en of dat ethisch toelaatbaar
en constitutioneel geoorloofd is.
Overigens is Lothstein niet helemaal wereldvreemd of onkundig van
maatschappelijke veranderingen. Hij is wel voorstander van een androgyne opvoeding;
heel belangrijk in onze (?) cultuur, vindt hij. Doch een dergelijke opvoeding mag
eerst beginnen na het derde levensjaar9.; u weet nu wel waarom. Androgynie mag,
mits mensen duidelijk onderscheidbare, naar lichaam en ‘kern’ gender-identiteit,
vrouwen of mannen zijn en blijven.

Lichaam en geest
Transseksualiteit is een ondermijning van de rigide sekse-tweedeling. Eigenlijk zou
het bestaan ervan onmogelijk moeten zijn in een wereld zoals de
‘mannetjes-vrouwetjesdenkers’ die graag zien.
Gezien vanuit de transseksueel zelf is een tegengestelde bewering echter ook
mogelijk: daar een vrouwelijke ‘geest’ geen mannelijk lichaam (en omgekeerd) kan
verdragen, wordt de legitimiteit van een sekse-dichotomie juist bevestigd.10. In ieder
geval hebben psychologen moeite met de ‘discrepantie’ mannelijk
lichaam-vrouwelijke identiteit en in nog heviger mate met het omgekeerde. Dit past
in het beeld dat vrouwen überhaupt als een merkwaardig en
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problematisch ‘soort’ in diverse theorieën worden gepresenteerd.
De idee van een vaste, universeel geldende vrouwelijke gender-identiteit wordt
veelal niet door vrouwen (transseksueel of niet) bevestigd. Niet door lesbische
vrouwen, dat is duidelijk, en evenmin door de meeste heteroseksuele vrouwen. Veel
meisjes kennen een periode dat zij liever een jongetje zouden willen zijn. Of misschien
juister: zij willen de beperkende betekenis die aan hun lichaam wordt verleend van
zich afschudden. Het ligt voor de hand dat veel minder jongens de wens uiten een
meisje te zijn. Toch zijn er beduidend meer mannelijke dan vrouwelijke
transseksuelen; een tegenstelling waarvoor niet direct een verklaring is te geven.
Is mannelijkheid dan toch moeilijker te realiseren dan vrouwelijkheid? Het
bewijs-van-mannelijkheid dat veel mannen regelmatig zonodig moeten leveren zou
in die richting kunnen wijzen, maar erg overtuigend is het niet. Of zijn er eigenlijk
veel meer vrouwelijke transseksuelen, die zich echter niet kenbaar durven maken,
gezien hun vrouwelijke ‘socialisatie’ tot onzekerheid en bescheidenheid als het om
hun eigen belang (erkenning eisen van hun transseksualiteit) gaat? Maar hoe kunnen
zij zich dan met die socialisatie toch man voelen?
Gezien de uiteenzetting in dit artikel over Stoller en Lothstein, zou een verklaring
kunnen zijn dat de wetenschap eerder mannen dan vrouwen als transseksueel erkent.
Vrouwen moeten zich wel heel nadrukkelijk als transseksueel presenteren om als
zodanig te worden geboekstaafd en niet alleen als psychotisch of extreem
homoseksueel. En dan nog is hun transseksualiteit minder ‘echt’ dan die van mannen.
Vrouwen als transseksueel erkennen impliceert de erkenning dat zij man zijn en dat
gaat velen te ver. Deze weerzin is in 1975 kort maar krachtig verwoord door
TV-presentator Dick Cavett tijdens diens interview met de man-naar-vrouw
transseksueel Jan Morris: ‘Everyone can make a woman, only God can make a man.’

Eindnoten:
1. Dit wordt bevestigd in een inmiddels klassiek onderzoek, dat helaas nog weinig aan actualiteit
heeft ingeboet: Broverman, I.K., D.M. Broverman e.a., ‘Sex-role stereotypes and clinical
judgements of mental health’, in: Journal of Consulting and Clinical Psychology, nr. 34, 1970,
p. 1-7.
2. Erikson, Erik H., ‘Inner and Outer Space: Reflections on Womanhood’, in: Daedalus, vol. 3,
1965. Zie ook: Chesler, Phyllis, Women & Madness, Avon Books, New York, 1972, p. 76 e.v.
3. Een uitzondering is O.M. de Vaal die in zijn boek Man of Vrouw? Dilemma van de transseksueel
(1979) een afwijking in de prenatale ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel als hypothese
stelt.
4. Stoller, Robert, ‘The Gender Disorders’, in: Sexual Deviations, Ismond Rosen (ed.), Oxford,
1979, p. 116.
5. Zie noot 4, p. 117.
6. In dit verband introduceert Stoller het begrip ‘Homosexual Continuum’ (zie noot 4, p. 130).
Gelukkig komt het woord ‘Lesbisch’ niet voor in zijn vocabulaire en is verwarring met het
Continuüm van A. Rich uitgesloten.
7. Lothstein, Lesley M., Female-to-Male Transsexualism, Routledge & Kegan Paul, Boston, 1983.
8. Zie noot 7, p. 207.
9. Zie noot 7, p. 248.
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10. Deze benadering is door Janice Raymond uitgewerkt in haar boek The Transsexual Empire,
The Women's Press, Londen, 1979.
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Gedichten
Twee cycli
Willemien Gerstenhauer
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vader
1
op kronieken
perkamenten fundamenten
- mijn vader kent ze allemaal staan de huizen opgepropt
met de rug naar de rivier
- waar mijn vader nooit in zwom en gravin elizabeth
ondergronds dood uitgestrekt
van de binnenpoort tot aan de kerken
en het oud stadhuis
ligt sinds vijftien zoveel
de beknopt gebleven stad
onbeweeglijk te besturen
alleen gebleven zit mijn vader
met zijn rug naar het raam
daarachter de tros torens
manende stenen hand
al de dode vrouwen van zijn leven
verhaspelend
keert hij tevreden in
tot elizabeth de moeder

2
je filmstermooie jongensgezicht heb je zelf
in het album geplakt van je dochtertje
je kijkt in de lens langs gestrekte arm
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in je blote overhemd sta je
met kuis gesloten boord
losjes leunend tegen een boom
mik je met de blik van een kunner
aan het eind van je schone overhemd
richt je hand, vaandrig, een pistool op ons

3
beeldschone puber
naast zijn moeder moedertje klein
in de kerkbank
op de lege plaats - ach zij wilde dat graag van de vader
jezus wat is daar weinig gehuild
stenen verdriet
ons later
voor brood gegeven

4
god behoede je naaktheid
ik bedek je niet met de mantel der liefde
uit je klein en wankel geworden oudemannenlijf
kraaide je stem
‘nu hebben we haar eindelijk
voor ons alleen’
stijf en strak
en getemd lag ze,
de rimpelingen die ze had gemaakt
in het wijde water van de wereld
had je eindelijk buiten de muren van
het huis gesloten
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ik haak de mantel van de liefde die
me wurgt los bij mijn hals
ik haal de pluche gordijnen van
de ramen van het sterfhuis
en zet de schaar erin
hooguit tot winterjasje
voor als het sneeuwt
om je leven lang de glorie van
de dood te vieren
had je het uniform niet nodig
reserveluitenant
god hoede je naaktheid als hij zin heeft
sla het kruis erover
het zonnekruis
dat niet meer rolt maar met één poot
als doodstuig
in de aarde ankert
wie zal mijn naaktheid hoeden in het end
laat de zon maar mijn beenderen bleken
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snoer
als er gaten vallen in mijn bestaan
roep ik u met verkeerde namen
roep ik ‘liefste hou van’
en vraag me lacherig af van wie
roep ik en onrust zend ik
kuilen van schaamte plemp ik
uitstaande schulden delg ik
wie roep ik
geen man
al eeuwen voor de hand gelegd
is wie
geen mens:
te nauwe tunnel voor
de ongetemde lust tot leven
zo nietsontziend heb ik wie liefgehad?
mijn moeder
toen het water van de dood onzichtbaar
tussen wieg en bed doorbrak en ons
losspoelde van elkaar,
of onder een dek van vrolijk pianogerammel
het stervenszieke broertje,
mezelf de lucht de bomen
wie/wat dring ik tot leven?
nietsontziend doorboren we
met weke schedel onze moeder
en wij worden weer
tot doortocht voor onze kinderen,
geregen zijn we aan
een stroom van leven.
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grote rivier
meeslepende
die me smijt als losgeraakt grind
die me draagt
als een schip op een wateren hand
wrede klovengraver
onoverschrijdbaar stromend tussen
mannen en vrouwen
en één bocht verder: levende vijver waar
aan de oever wij
onze haren kammen en lachen en praten
vrouwenvolk onder elkaar
ik roep de
stroom van genot die ons wekte
en achteloos wegwerpt
stroom eerbiedwaardige die
zich jij noemen laat
stromen wil ik dwars door mijn liefste
al mijn verrukking en mijn gulzige tranen
storten in hem
obstakels wegspoelen wil ik
want onverdraaglijk treurig
is de stroom die stokt,
ik beuk met heilig geweld
de verkeerde kaden
ik weet het
van lente tot laat in het najaar
moet ik me aan de leuning binden
en mijn ogen niet afwenden van
de molenloop.
geen schoep mag ik missen van het rad zonder eind
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dat zich door getemd en afgeleid water
treden laat
geregen ben ik aan een snoer van eeuwig
water dat ik slurp en pis en dat me
dorstig en bang te verdrinken
dagelijks uitbreekt als zweet
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Verhaal
Huize avondroze
Megchel J. Doewina

Lust en Gratie. Jaargang 4

79

I (fragment)
In hun kleine, maar gezellig ingerichte zit-slaapkamer zaten Hans en Weldon een
laatste kopje thee te drinken. Bij de deur hun gepakte koffers en tussen hen in een
schaaltje oliebollen van de voorjaarskermis.
Hans (77, longkanker en Ziekte van Crohn) keek naar de televisie, Weldon (73,
niet-operabele hernia, opspelend bij slecht weer op til) las, bij gebrek aan een krant,
de Telegraaf.
Het was zaterdagmiddag en in het Wembleystadion werd de cup-final gespeeld
tussen Everton en Liverpool. Hans was stapelgek op voetbal, Weldon alleen op
sommige spelers. En op doelpunten natuurlijk. Dan waren die jongens zo uitzinnig,
dat ze elkaar om de hals vlogen en zoenden van blijdschap en dan had Weldon de
grootste moeite om zijn tranen te bedwingen. Verder getroostte hij zich, teneinde
Hans niet te storen, de nodige inspanning om zijn mond te houden, hoewel hij van
zijn vak dameskapper was geweest, vroeger, toen hij nog in Bristol woonde. Met
zijn gedachten echter mocht hij doen wat hij zelf wilde en daarom ging Weldon voor
de zoveelste keer die middag, glazig tussen de regels starend, na of hij niets was
vergeten in te pakken voor zijn beminde reisgenoot. De Cyclizinecapsules? Mogadon
voor 14 dagen? Eldisine? Vitamine-C-tabletten? Rennies? De Rennies, had hij die
er wel bij gedaan? Hij herinnerde zich hoe stevig hij de bagage met riemen had
vastgesjord en besloot dat hij de Rennies er wel bij had gedaan. Straks, als hij voor
de laatste keer ging plassen, nog maar even op de badkamer kijken, voor alle
zekerheid. Hij keek op zijn horloge en zag, dat ze niet zo heel veel tijd meer hadden.
Op dat moment scoorde Liverpool 2-1 en liet Weldon zijn misdaadlectuur weer
zakken, om over de rand van zijn chique halve brilletje heen naar het eufore
schouwspel te turen. De camera bracht nu een enorm scorebord met manshoge cijfers
bovenin het stadion in beeld. Vreemd, dacht Weldon, de mannen, die daar de stand
bijhielden door na iedere goal met de cijfers te gaan zeulen, die mannen droegen
lange, witte jassen. Net dokters.
‘Wie is die malle vent wel? En dáár, nog één!’ vond ook Lucy (71, onderdruk 115,
bovendruk 240, O-benen vanwege rachitis als kind), die ongemerkt was
binnengekomen en wie weet hoe lang al achter Weldons stoel stond mee te kijken.
Ze wees met een halve oliebol naar het scherm, haar wenkbrauwen opgetrokken,
waardoor het steentje in de huid vlak boven haar linkeroog
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tevoorschijn kwam uit een diepe plooi en gelijktijdig het anthracietgrijze knoetje op
haar achterhoofd in haar nek zakte.
‘Aaah,’ begreep ze meteen daarop uit zichzelf, terwijl een nochtans weinig
overtuigde glimlach haar ronde, matbruine gezicht in 3000 ruitjes verdeelde, ‘die
hebben witte jassen aan, want die gaan over de númmers.’
‘Ssst’, siste Hans zonder op te kijken, zodat ze hem makkelijk even speels over
zijn kale schedel kon aaien en daarbij onopvallend nog een oliebol van het schaaltje
nemen. Weldon zag het wel, maar zei er niks van. Hans mocht er toch geen meer en
hijzelf, ach, hij had aan één genoeg. Bovendien: misschien zou Lucy nooit meer
oliebollen zien hierna. Ze moesten een beetje aardig zijn voor elkaar. Lucy boog zich
iets naar Weldon over en fluisterde, zo goed en zo kwaad als dat ging met volle
mond:
‘Ceciel racet door onze kamer of ze zo'n turbo in d'r gat heeft. Ik werd er helemaal
kierewiet van. Ik zal blij zijn als we op de boot zitten. Verheug jij je er ook zo op,
Weldon?’
‘Jawel,’ antwoordde die zachtjes, ‘natuurlijk. Ik ben alleen zo bang dat Hans weer
kou vat op dat ding. Ik heb extra warme kleren voor hem ingepakt, maar je weet hoe
eigenwijs hij altijd is.’
‘Ik doe in mei geen winterkleren aan’, bromde Hans.
‘There you are, you see’, constateerde Weldon met een tevreden knikje.
‘Ssst’, deed Hans opnieuw.
‘Een kou vat, wat je zegt,’ lispelde Lucy, ‘maar misschien is 't wel zíjn beurt
ditmaal, heb je daar al aan gedacht, Weldon?’
‘Dear me!’ Weldon sloeg geschrokken lachend een hand voor z'n mond. ‘Lucy,
schei uit, meid!’
Hij moest er niet aan denken! En toch ook eigenlijk de hele tijd weer wel, als hij
eerlijk was. Dat maakte hun jaarlijkse uitstapje juist zo exciting altijd.
‘Hè, hè,’ lachte Lucy, ‘hè, hè, die Weldon. Maar we krijgen een leuke
plaatsvervangster, hoor, als het Hans wordt, en anders trouwens ook. Ik heb al kennis
met haar gemaakt, met de opvolgster. Net, een uurtje geleden, bij Albert Heyn. Truus
heet ze.’
‘Oh?’ Weldon keek begerig. ‘Vertel es Luus, wat voor iemand is het?’
Lucy echter schommelde zo geruisloos mogelijk met de laatste oliebol van het
schaaltje naar de kooi van Dorus, de kanarie, in de hoek van de kamer,
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waar ze met de rug naar de beide mannen toe tegen het vogeltje begon te brabbelen,
terwijl ze steelse hapjes van haar bol nam.
‘Nou Dorus, m'n jong, hou je goed, Lucy gaat weer es varen, hoor. Maak je maar
geen zorgen dat je Weldon of die ouwe voetbaldabbes, of allebei, hè, hè, niet weer
terugkrijgt, want dan adopteren wij je wel, Ceciel en ik, of de nieuwe bewoonster,
Truus heet ze, maar dat zegt nog niks...’
‘Wat doet Lucy dáár nou weer?’ vroeg Hans, half verbaasd, half geprikkeld door
zo weinig ontzag voor de heilige grond van Wembley.
Weldon, bezig op te staan van zijn stoel om het nachtkastje aan een laatste inspectie
te onderwerpen (hij realiseerde zich net op tijd, hoe zeiden de Hollanders dat: op het
knippertje, dat de Prednison misschien nog in Hans' tweede laatje lag), wees hem
met een geamuseerde blik op het lege schaaltje en zei, terwijl hij de toonhoogte van
zijn stem aanpaste aan het vertrouwelijke karakter van de mededeling:
‘Lucy is pretending not to eat an oliebol.’

II
‘Wedden dat het deze keer Everard wordt?’
Lydia (74, spataderen en bij nervositeit ondefinieerbare aanvallen van jeuk op
plaatsen waar ze zelf allang niet meer bij kon) hield haar ene hand uitdagend op. Met
de andere ondersteunde ze Beatrijs (75, hinderlijke gewrichtszwellingen), die zich
moeizaam aan haar ophees uit het badwater en, toen ze eenmaal met één been op het
matje stond, Lydia onder begeleidend gekraak in schouder en elleboog op de vlakke
hand sloeg. Zij wou best wedden van niet. Om een Kingsize slagroomtaart van bakker
Fens bijvoorbeeld, met van die subtiele hazelnootkruimels er doorheen gestrooid.
‘Top’, zei Lydia, terwijl ze Beatrijs begon af te drogen. Ze had er alle vertrouwen
in. Hun buurman Everard, de ex-sergeant, immers stond al drie, vier reizen geleden,
met zijn hersentumor en zijn hartaanvallen, hoog genoteerd. Met stip, zoals hij zelf
zei. Vorig jaar had Lydia ook al op hem ingezet. Toen moest ze Beatrijs bij terugkomst
een breiboek cadeau doen, waardoor Lydia nu zat met een veel te ruim gedachte
V-halstrui, die haar telkens van de schouders gleed. Je kon
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aan elke steek haast zien, hoeveel pijn erom verbeten was. Allemaal Everard z'n
schuld. Hij zei wel steeds dat hij best zou willen, maar tussen preken en doen lag
vaak een beek zonder brug. Volgens haar was hij nu pas voor het eerst echt zover.
God, wat kon die man de laatste tijd opfleuren bij de gedachte aan zijn eigen einde.
In schrille tegenstelling tot de levenslustige Esther, die hun de vorige lente geheel
onverwacht een fatale beroerte presenteerde, nauwelijks 2 dagen na vertrek.
Heimelijk hoopte Lydia al jarenlang telkens weer, dat zij nu eens zelf aan de beurt
zou zijn. Als het even kon op haar verjaardag. Ook wanneer dat niet gebeurde was
het avontuur natuurlijk altijd iets om reikhalzend naar uit te zien, maar zelf het
absolute middelpunt te mogen zijn, zou toch aan de hele onderneming net dat ietsje
extra geven, hoe noemde Charlotte dat: cachèt. Aan de andere kant kon Beatrijs
beslist niet zonder haar, dat werd een regelrechte ramp. Nee, het was voor iedereen
beter als Bea eerst ging. Hoewel, voor iedereen? Wie moest Lydia dan krabben in
geval van zenuwen? Het leven viel niet mee, Lydia was de laatste om dit te bestrijden,
maar dood gaan was helemaal problematisch.
‘Oeps,’ zei Beatrijs, ‘hou me es wat beter vast, jongeman!’ Bijna was ze Lydia uit
de vingers geglipt bij het aantrekken van haar nieuwe ribfluwelen broek. Bedenkelijk
het hoofd schuddend wreef ze zich over de knokkels van haar linkerhand, waarmee
ze tegen de badrand was gezwiept. Dat werd natuurlijk weer zo'n overdreven grote,
bontgekleurde vlek, net nou het regenbooggebeuren op haar rechteronderarm eindelijk,
na een maand, wat weg begon te trekken. Die vermaledijde jicht ook.
‘Ach Bee,’ troostte Lydia, die dit soort lichte letsels bij anderen altijd graag in een
wat ruimer perspectief mocht plaatsen, ‘het mag hem niet hinderen, want Hitler had
ook geen kinderen.’

III
Klein, tenger en gebogen zat Everard (78, één hersentumor, vier hartaanvallen in
nog geen vijf jaar tijd) beneden in de hall te lezen in de Regels van het Huis. Dat
deed hij altijd graag. Net als in de Dienstreglementen, vroeger, in Indië. Ze gaven
hem het idee tenminste nog enige greep op het leven te hebben. Het verstrekken
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van kleine opdrachten aan zichzelf diende een soortgelijk doel. Zo besloot hij nu, na
de huisregels 5 maal in omgekeerde volgorde te hebben doorgewerkt, ook nog vóór
vertrek tegen drie mensen iets te zeggen, maakte niet uit wat, liefst iets vriendelijks
natuurlijk. Anders mocht hij van zichzelf niet mee. Drie mensen maar. Everard keek
om zich heen en probeerde zijn gebruikelijke onbehagen tot nader order van zich af
te zetten. Hij voelde zich in deze wereld, die veel te ingewikkeld werd voor hem,
niet meer thuis. Toch had hij niks te klagen over de verzorging. Die was prima. En
de andere mensen: ook heel aardig. Zijn hoofdpijn was zelfs weer, zoals voor elke
meireis, de dagen ervóór wat gezakt en op het moment bijna draaglijk.
Aan zijn voeten lag Kokkie, zijn eveneens bejaarde cocker-spaniël.
‘Ha, die Kokkie’, zei hij, om zijn stem alvast te smeren voor de eerste mens die
hij ging aanspreken dadelijk. Kokkie tilde lodderig even zijn kop op, maar legde die
meteen weer terug op zijn voorpoten, toen bleek dat het slechts om een loze geste
ging. Kokkie ging mee op de boot straks. Kokkie ging ieder jaar mee op de boot. Er
was zelfs een plastic palmpje apart voor Kokkie aangebracht op de weecee van
Everards hut (nummer 7, een vaste hut, daar stond hij op). Poepen deed Kokkie
eigenlijk nauwelijks meer, maar voor als hij toch wat moest, lag er elke dag een verse
ouwe krant in het linkerhoekje naast de badkuip. Daar had de kapitein persoonlijk
opdracht toe gegeven.
De directrice van Huize Avondroze, Eva Treurniet (52, chronisch last van
aambeien), liep bedrijvig om hen heen van alles te controleren. Everard had geen
idee wat ze controleerde, maar dat ze het deed vond hij op zich heel rustgevend. Hij
was altijd blij dat ze meeging. De anderen vonden haar vaak wat bazig en bedillerig,
maar Everard zag in dat je zonder die eigenschappen moeilijk zo'n tehuis kon leiden.
Ook los daarvan stelde hij ze trouwens wel op prijs. Hoorde hij daar iemand
aankomen? Everard rechtte vast zijn rug een beetje.
‘Zo Everard, zit je weer te lezen?’ klonk naast hem het broze stemgeluid van
Charlotte (85, rheuma). ‘Ik heb je acceptgirokaart voor de hondebelasting ingevuld
hoor en in het postvakje gelegd. De stemming zit er al aardig in, is het niet?’
Ze schuifelde voetje voor voetje langs hem heen, met haar valies op rollertjes
achter zich aan en nam met inspanning van al haar krachten plaats in de fauteuil
tegenover hem. Gedienstig trok Eva Treurniet in het voorbijgaan het
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zaterdagbijvoegsel van de NRC onder Charlottes valiesriem vandaan en reikte het
haar aan. Charlotte knipoogde bij wijze van bedankje. Ze mocht dan een oude vrouw
zijn en zich tijdens tafelgesprekken en dergelijke meer en meer afzijdig houden, ze
zat nog steeds goed in de hersens en bleef de ontwikkelingen in zowel literatuur als
wetenschap volgen tot ze erbij neerviel, wat als het aan haar lag de komende week
wel mocht gebeuren. Charlotte was er klaar voor. Ze had haar leven geleefd naar
beste vermogen, de moeilijkheden op haar pad niet ontweken en de mensen in haar
omgeving geholpen waar dat nodig leek. Over het raadsel van de dood had ze zich,
samen met Esther, vele illusies gemaakt, maar naarmate elk nieuw gevonden antwoord
op hun zoeken naar een laatste waarheid hun zijn vaste kern van zelfbedrog
onverhulder openbaarde, liet het hen in grotere eenzaamheid achter. Gedeelde smart
was halve smart, gedeelde eenzaamheid dubbel zwaar. Charlotte wachtte nog slechts
af, zonder angst of hoop, maar met onuitroeibaar toch die kalme eerbied, die altijd
al haar leidraad was geweest.
‘Jawel,’ knikte Everard, die geduldig had gewacht totdat ze zat zoals ze wilde,
‘iedereen leeft op de laatste weken. Ze hebben er zin in.’
‘Comme d'habitude,’ zei Charlotte, ‘zoals altijd, Everard.’
‘Wat praat je weer deftig, Charlotte.’
Charlotte kuchte in een klein, kanten zakdoekje, dat ze zigzaggend vanuit haar
mouw naar haar lippen had gebracht en zei met iets berustends:
‘Ach, ik ben altijd deftig geweest... en ik zal het nou wel blijven ook, dunkt me.’
Everard glimlachte.
‘En jij,’ zei hij, ‘heb jij er ook wel zin in? Ik bedoel...’
Zijn stem stokte. Hij bedoelde: zonder Esther, die de vorige uitstapjes altijd zo
snaterend aanwezig was geweest en met Charlotte een onafscheidelijk, bij het bridgen
naar 't scheen ook onverslaanbaar, koppel had gevormd. Hij zelf miste Arend nog
met elke hartslag en toch was dat ook al weer twee jaar geleden.
Charlotte echter kneep haar ogen even dicht, ten teken dat ze 't wel zou redden en
zei:
‘Ik wil m'n kansje niet verspelen. 't Is niet dat ik 't een ander niet zou gunnen, jou
bijvoorbeeld Everard, jij hebt toch onderhand het meeste recht wel, dacht ik zo, maar
't zou toch ook fijn zijn als ík nu eens... Niet dat ik niet ook weer heel graag heelhuids
terug zou keren, natuurlijk.’
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Dit laatste was vooral bedoeld voor Eva Treurniet, die met de bagage van Beatrijs
en Lydia langs kwam zeulen, op weg naar de draaideuren, waar zich al een aardige
stapel koffers en tassen begon af te tekenen. Toch meende Charlotte wat ze zei. Ze
was, onder overigens gelijk blijvende omstandigheden, goed te spreken over het
leven in Huize Avondroze.
‘Hallo die Eva’, zei Everard.
‘Dag Everard,’ zei Eva, die even inhield, lichtelijk verbaasd, ‘ik dacht dat we
elkaar al hadden gegroet?’
‘Ach, dat is mogelijk ja, ik word wat vergeetachtig’, zei Everard verlegen.
‘Nou, daar heb ik anders nog nooit iets van gemerkt’, vond Eva en voort ging ze
weer.
‘Hoe dan ook,’ zette Everard zijn conversatie met Charlotte voort, ‘je voelt je na
afloop altijd weer helemaal, hoe zal ik 't zeggen... alsof je... ik bedoel...’
‘Schoon bedoel je. Gelouterd. Je kunt er weer een jaartje tegen. Ik ook hoor, ik
heb dit heel erg nodig. Ik voel me gewoonweg bezoedeld. Het is alsof ze de zonden
met zich meenemen, zij die ons verlaten. Dat heb je mooi gezegd, Everard: schoon
na afloop.’
't Was net als met yoga, bedacht ze: je werd er op een veel rustiger, evenwichtiger
manier ongelukkig van. Ze knikte nog eens bemoedigend naar het kromgetrokken
houtje tegenover zich en vouwde toen haar lijfblad open op haar knieën.
‘Hei Lucy!’ riep Everard naar de betrokken persoon, die met de kat van Pelle op
haar arm de lift aan de overkant uitkwam, ‘hei! Eeeh, d'r zit een veegje op je wang!’
Lucy mompelde wat.
‘Dat zal wel suikerpoeder wezen, Eef,’ riep ze terug, terwijl ze met haar vrije hand
over haar wangen wreef, ‘wat heb jij nog een goede, scherpe ogen zeg!’

IV
Ceciel (78, één maal een beroerte, hardhorend en suikerpatiënte) zoemde gejaagd
op en neer door haar kamer, van het antieke theekastje naar het raam en weer
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terug. Af en toe barstte ze uit in een zenuwachtig gezang, waardoor een argeloze
passant op de gang plotsklaps kon worden opgeschrikt door een schril ‘Vo-gel-tjes
schaat’-ren in 't bloei-en-de hout, Vrien-de-lijk la-chen de dre-ven!’ of ‘Hoe-zee!
Hoe-zee! 'k ben vlug en flink ter been, Hoe-zee!’ Ze was op een aangename manier
opgewonden. Dat was ze iedere lente opnieuw, vaak al weken vantevoren. Heerlijk
vond ze dat, wat komen ging en toch ook een beetje eng. Een piekervaring noemde
Lucy het. Lucy had altijd van die vreemde woorden. Persoonlijk had Ceciel meer
affiniteit met de zogenaamde putervaring, die ze, met dat ze dover werd, vaker mocht
beleven. Nou ja, niet aan denken nu. Het was geen opzet van de mensen, dat ze haar
steeds minder betrokken in hun gesprekken. Leuk, straks eerst allemaal zingen in de
bus. Op de groene stille heide waart een herder eenzaam rond. Dat kenden de meesten
wel. En: In 't groene dal, in 't stille dal. En: Karretje op de landweg reed. Knaapje
zag een roosje staan. Piet Hein, uw naam is klein. Daarna even overgeven en dan de
boot in. Dat was nog leuker. De boottocht, daar leefde ook Ceciel het hele jaar door
naartoe. Zo verkwikkend, zo weldadig, zo verlossend. Hè, waar bleef Lucy nou toch.
Ze hadden allang beneden in de hall klaar moeten staan. Straks waren ze weer de
laatsten en dan zou je Eva Treurniet es moeten zien. Op zulke momenten was Ceciel
blij, dat ze niet al te best meer hoorde. Hela! Gij bloempje! Lag daar nog stof op het
dienblad bovenop het theekastje? Dat moest dan gauw even afgenomen. Stel je voor,
dat een van hen beiden niet meer terugkwam, dan kon de ander meteen bij thuiskomst
stof afnemen, in plaats van eens in alle stilte te gaan zitten treuren.
‘Als één van ons beiden doodgaat,’ had ze Lucy zonet gevraagd, ‘mag ik dan jouw
gouden ketting verder dragen?’
Lucy had haar toen een nogal harde tik tegen haar hoofd gegeven en was, zonder
verder iets te zeggen, de kamer uitgegaan, maar zo'n gekke vraag was dat toch
helemaal niet? Het moest er toch een keer van komen? Vandaar ook steeds die
afscheidsserenades van haar vriendin tegen alle mogelijke honden, katten en kanaries.
Die beesten kon het doorgaans weinig schelen dat Lucy op reis ging, maar die wisten
ook niet dat het best de laatste keer kon zijn. Lucy wel. Lucy had dat nou juist altijd
als een soort sirenenzang in haar achterhoofd. Maar waarom dat gedoe telkens op 't
laatst moment nog moest, hè! Het zou allemaal niet zo erg zijn, als Ceciel tenminste
zelf de koffers dicht kon krijgen, maar daarbij had ze Lucy nodig. Die moest er met
haar 85 kilo bovenop gaan zitten, anders
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wilden de slotjes niet in elkaar klappen. Oh jee, ze hadden nog maar twee, drieëndertig
minuten voor de bus vertrok. Ceciel voelde haar hart kloppen in haar keel. Zou het
eindelijk die goeie, ouwe Everard worden met z'n hazehartje? Of Hans van hiernaast,
met z'n zieke longen? Eén verkoudheidje en 't was gebeurd met Hans, dat zag je zo.
Of misschien wel zijzelf! Als ze niet op tijd haar insuline kreeg? Stel dat ze ziek
werd op de boot. Dan zou de scheepsarts, hoe heette die ook alweer, Ceciel kon nooit
op zijn naam komen, Jasper en nog wat; Sees, dan zou Jasper-Sees vast gebieden dat
ze haar gebit moest uitdoen. Ha! Net als in het ziekenhuis, 2 jaar geleden. Kom
mevrouw Jubbelink, werkt u eens een beetje mee, het is echt beter dat u uw tanden
in het bakje legt voor de nacht, voor uw eigen bestwil. Maar mevrouw Jubbelink had
nee geschud. Gewoon geweigerd! Ook bij herhaald aandringen. Mevrouw Jubbelink
had namelijk al haar eigen tanden nog. Toevallig! Ceciel gniffelde bij de gedachte
aan het gezicht van de zuster, toen ze het tenslotte had verteld. En op de boot zou ze
ook geen krimp geven. Ze was immers doof? Nou, dan zouden ze het weten ook. Ze
zóu hem, die Jasper met z'n Sees. Al was het wel een beste jongen, eigenlijk. Lelijk
als de nacht, maar sympathiek. En dik. Daarom had Lucy zich meteen de eerste keer
al zo op haar gemak gevoeld bij hem. Bij dikke en lelijke mensen voelde Lucy zich
altijd meteen op haar gemak. Die konden natuurlijk verder best helemaal niet aardig
zijn, maar in Lucy's ogen hadden ze dan toch in ieder geval dat ene aardige: dat ze
dik en lelijk waren. Nee, Jasper-Sees, daar konden ze zich alleen maar op verheugen.
Niks putervaring met zo'n arts aan boord. Tenminste niet zolang de insulinevoorraad
strekte. Oh, oh, wat spannend toch allemaal, voelde Ceciel. Ze rolde zich in
sneltreinvaart naar de weecee, wurmde haar broek naar beneden en schoof handig
van de rolstoel op de bril. Wijd o-pen de ven-sters, er uit met de vlag! Zie je wel:
turboderrie. Zo noemde Lucy dat. Ceciel wist wel niet precies wat turbo was, maar
't moest iets zijn met snelheid, want Lucy gebruikte het voor alles wat haar te vlug
af was, en dat werd met de dag meer. Hè, waar bleef 't mens nou toch. Ceciel, puffend
terug in haar stoel, reed naar de gangdeur en opende die alvast. Er passeerde juist
een heer van middelbare leeftijd, een bijzonder knappe heer van middelbare leeftijd,
constateerde Ceciel waarderend. Hij groette haar vriendelijk. Ze knikte terug. Ze
meende hem al eens eerder gezien te hebben, maar kon hem toch niet goed
thuisbrengen. Nou ja, daar zou ze zich nú de hersens niet over breken. Misschien
was het de zoon of dochter van een van de bewoners,
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wie zou het zeggen. Vagelijk besefte Ceciel dat er iets niet helemaal in de haak was
met deze gedachte, maar dat gaf niet. Dat had ze wel vaker met gedachten. Ze kwamen
ook altijd zomaar, onaangekondigd en de laatste tijd steeds meer op van die ongelegen
ogenblikken, op in haar hoofd, zodat ze nooit eens rustig eerst de boel wat op kon
ruimen daar.

V
‘Waar gaan we dan naartoe met de boot?’ vroeg Sara (76, gezond van lijf en leden).
‘Nergens,’ antwoordde Pelle (79, pacemaker en prostaatkanker), ‘nergens, we
gaan zomaar varen, net als anders. Je zult zien dat het weer even fijn wordt als vorig
jaar.’
‘Vorig jaar?’ proefde Sara weifelend, ‘vorig jaar? Fijn?’
‘Ja, hoor,’ verzekerde Pelle haar, ‘wat ik je brom.’
Hij en Sara waren alweer bijna 50 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt,
omdat ze alletwee dolgraag kinderen wilden en het heel goed met elkaar konden
vinden. Bij het oefenen op hun nageslacht hadden ze beiden aan Greta Garbo liggen
denken. Vandaar misschien dat hun Joep zo'n plaatje van een man geworden was.
Gerda was helaas op jonge leeftijd al overleden. Tegenwoordig dacht Sara niet zo
heel gericht meer ergens aan. Af en toe passeerde nog wel een flauwe notie of een
brokkelige reeks van beelden haar hoofd, maar als er al iets halt hield, bleef het nooit
veel meer dan 2 seconden plakken.
‘Het jaar van Chris vond ik het leukst’, meldde Titia Knip (78, levercirrhose,
rokershoest, last van benauwdheid) hees. Ze zat, samen met Pelle en Sara, onder het
genot van een glaasje sherry, te wachten op Joep, die haar en zijn ouders zou komen
uitzwaaien. Titia (die door de meeste mensen met haar volledige naam werd
aangesproken, waarom was niemand helemaal duidelijk) hield van Joep of het haar
eigen zoon was en Joep had er ook nooit enig misverstand over laten bestaan, dat hij
haar als zijn derde ouder zag. Tegen zijn vriendjes, vroeger op school, had hij vaak
opgeschept, dat hij ‘ook nog een reserve’ had thuis. Over Pelle was Titia van mening,
dat hij weliswaar een lieve man voor Sara was, maar voor de rest nogal een sul. En
aan hun zogenaamde verstandshuwelijk had ze nooit echt helemaal kunnen wennen,
want wie een béétje verstand had,
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keek toch wel beter uit. In elk geval was haar eigen relatie met Sara, die nu al 55
jaren duurde, zonder enige bekrachtiging door wet of dominee altijd bijzonder hecht
geweest. Ook nu nog, al werd ze de laatste tijd evengoed wel eens horendol van haar
vriendin.
‘Wie is Chris?’ vroeg Sara achterdochtig. Haar kleine, steenkoolzwarte oogjes
schoten nerveus heen en weer van Titia naar Pelle.
‘Chris is 8 jaar geleden heengegaan, lieverd,’ zei Pelle, ‘dat weet jij misschien
niet meer zo goed. Er was toen voedselvergiftiging aan boord en Chris had maar één
nier, meen ik, en die deed het, dacht ik, ook al niet zo best meer. Jij kon wel altijd
heel goed opschieten met Chris...’
‘En het was’, voegde Titia hieraan toe, ‘vlak na Lydia's verjaardag, weet ik nog,
die viel weer eens in de bootvakantie, want we dachten allemaal dat het hem in de
hartige hapjes had gezeten, die ter ere van Lydia waren klaargemaakt. Gos, wat ben
ik daar ziek van geweest. Weet je nog Pelle? En toch was dat de leukste vakantie,
met die heiligenprocessie in Sifoya.’
Pelle knikte. Hij wist het nog. Hij had nog gedacht: daar ga je, Titia, maar toen
was Chris gegaan. Wat die heiligenoptocht betrof, daar had hij niets aan gevonden.
Aan de kerkelijke ceremonieën in zuidelijke streken, met al die katholieke poespas,
had hij een broertje dood, maar dat kon Titia niet weten, omdat ze er hem nooit naar
had gevraagd. Tot voor kort had ze hem überhaupt nooit rechtstreeks wat gevraagd.
Tot voor kort was hun conversatie uitsluitend via Sara verlopen.
Die prevelde zachtjes voor zich heen:
‘Lýdia, Lýdia, Lýdia’, maar toen die naam geen enkele associatie opleverde, zei
ze zonder overgang: ‘Gaan we naar pa en moe met de boot? Waar zouden pa en moe
toch zijn?’
‘Pa en moe zijn er niet meer’, zei Pelle, die voor de zoveelste keer iets spijtigs in
deze woorden probeerde te leggen.
‘Die zijn toch allang dood, Saartje’, zei Titia, die voor de zoveelste keer iets
grimmigs in deze woorden probeerde te onderdrukken, hoewel Sara zelf het niet kon
helpen, dat haar ouwelui halsstarrig hadden geweigerd Titia als iets anders te
beschouwen dan een permanente bedreiging van hun dochters huwelijksgeluk.
‘God!’ riep Sara oprecht verbaasd, ‘zijn die al dóód?! Néé maar!’ Ze
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schudde haar hoofd en verzonk in gepeins over het huisje op de Jagersdijk achter de
steenfabriek, waar ze toch een week geleden of zo nog was geweest en waar pa toen
met haar naar de lorries was gaan kijken, die af en aan reden over de rails van de
fabriek naar het water. Ze had nog in zo'n wagentje mogen zitten en ook wat lekkers
gekregen van die ene schippersvrouw met de rode haren.
‘Nogablokjes’, zei Sara.
Pelle en Titia keken elkaar eens aan. Pelle zuchtte.
‘Voedselvergiftiging of niet,’ zei hij, ‘ik ben er weer hard aan toe. Zo'n heel jaar
aan wal, ik weet het niet. Je wordt er zo ranzig van op het laatst. Het lijkt wel erger
nog dan anders, nou.’
‘Ja,’ zei Titia, ‘ik begrijp wat je bedoelt, ik voel het ook zo.’ Een bescheiden klopje
op de deur deed Pelle, gezien zijn algehele staat van ranzigheid opmerkelijk vief,
opveren uit zijn stoel en in zijn gang naar de deur was zelfs iets, dat Titia nog het
meest aan huppelen deed denken.
‘Joep, m'n jongen!’ riep Pelle verheugd, terwijl hij zijn armen uitspreidde.
‘Paps!’ zei Joep.
Titia was intussen ook opgestaan en omarmde haar hartebloed.
‘Titia!’ zei Joep.
Pelle nam zijn zoon bij een elleboog en troonde hem verder de kamer in.
‘Kijk eens, mams,’ zei hij opgetogen tot zijn vrouw, ‘hier is Joep, onze zoon!’
Onzeker glimlachend stond Sara op om de persoon, die was binnengekomen en
op zo'n hartelijke toon ‘Sara!’ tegen haar zei, een hand te geven. Zo, dus dat was nou
de zoon van Titia en Pelle. Een knappe jongeman. Hij kwam haar trouwens bekend
voor, ze had hem vast al eens eerder ergens gezien. Bij pa op de fabriek misschien.
Of hier, waar ze nou logeerde. Ninotchka. Waarom moest ze nou ineens weer zo aan
Ninotchka denken?
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Andreas Burnier (1931). Publiceert sinds 1965 romans, verhalen, gedichten en
essays bij uitgeverij Querido te Amsterdam. Behalve de verzamelbundels Bellettrie
1965-1981 en Essays 1968-1985 verschenen van haar onder meer: De Litteraire
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cursussen. Voetbaldeskundige. Van haar hand verscheen dit jaar bij Uitgeverij Furie
(Amsterdam) de roman Paso Doble.
Willemien Gerstenhauer (1923). Groningen. Hoge land. Wijd, wind, wolken.
Publikaties: Van de bouwplaats, Amsterdam, De Beuk (1982); Ik hurk bij je zustertje,
Bedum, Exponent (1985).
Diana van Oort (1963). Na haar studie psychologie, nu begonnen aan de
avondopleiding voor fotografie. Woont in Utrecht.
Ines Orobio de Castro studeerde sociale psychologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Zij werkt bij de Vakgroep Vrouwenstudies van de Universiteit van
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Amsterdam aan haar promotie-onderzoek Wetenschap, staat en transseksualiteit.
Will van Sebille (Eindhoven, 1949). Studeert Nederlands (laatste jaars MO-B) heeft
twee jaar in vrouwenboekhandel ‘BoekenNel’ gewerkt. Van daaruit begonnen met
het begeleiden van leeskringen waarin veel vrouwenliteratuur wordt geanalyseerd.
Medeoprichtster van Vereniging Vrouw & Kultuur. Doet op dit moment redactiewerk
bij de Stichting Opleidingen Metaal.
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