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[Nummer 29]
Redactioneel
Op het moment dat wij dit redactioneel schrijven, is het 22 januari 1991 en is de
oorlog in de Golf zes dagen aan de gang.
Het verband tussen oorlog, agressie en de fallus (niet de oorlog is heilig, maar de
fallus) werd fraai geïllustreerd door het volgende beeld van supermediapower CNN:
Koeweitse jachtvliegers hadden de sigaarvormige bommen (zie voor een sigaar in
vrouwenhand en het verband met bommen en dreiging, de reactie van Tachtigers
Kloos en Karsen in dit nummer) die onder hun vliegtuig hingen, voorzien van grafitti.
Onder andere stond erop: ‘Bend over Sadam. Here we come!’ en ‘Fuck you Sadam’.
De seksuele daad en met name de homoseksuele daad als toppunt van agressie en
vernedering, och, het is allemaal niets nieuws.
Dit is de tijd om uw feministische klassieken te herlezen. Bij voorbeeld Virginia
Woolfs Three Guineas (Geachte Heer) en ontdek wederom hoe intelligent de
vrouwelijke geest is en hoe scherpzinnig zij de oorlogsmentaliteit van mannen
analyseert.
Maar lees ook in deze Lust & Gratie de ‘Notities van een immigrante’ van Eva
van Sonderen. Sinds augustus 1988 woont zij in Israël. Zij beschrijft in haar brieven
wat de naderende oorlog voor haar en Israël in het dagelijkse leven betekent.
Met ingang van dit nummer van Lust & Gratie hebben wij onze ondertitel veranderd,
of liever gezegd uitgebreid: lesbisch cultureel universeel tijdschrift. Onze trouwe
lezeressen en lezers zullen hier niet van opkijken, maar voor degenen die slechts in
de hokjes van hun geest kunnen wonen, zullen wij ons nader verklaren.
Ten eerste is lesbisch-zijn een universeel natuurlijk gegeven, ook
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al beweren kwade tongen het tegendeel.
Ten tweede vloeit daaruit voort dat wij al lang verder keken dan de subcultuur en
dat nu willen onder strepen. Kortom, wij willen ons met alles bemoeien wat wij
interessant vinden en laten ons grof gezegd niet door hetero's veilig in de dames- of
homohoek opbergen, of door lesbo's beperken in onze thema's en keuze van auteurs.
Ten derde leest iedere echt geïnteresseerde lezer ook buiten de deur. Dus ook al
bent u niet zo, de thema's waarmee wij bezig zijn, zijn universeel: liefde, dood, seks,
de strijd om het bestaan, oorlog en vrede, de schoonheid van de natuur, eenzaamheid,
lijden, waanzin en lachen.
Ten slotte: wij zijn en blijven een lesbisch cultureel dùs universeel tijdschrift.
In dit nummer wordt u bij voorbeeld meegenomen op een zoektocht van Myriam
Everard naar lesbische sporen van Saar de Swart en en passant wordt u ook een blik
gegund in de mannelijke psyche van de Tachtigers.
Niet alleen de ondertitel van Lust & Gratie is veranderd. Wij hebben een nieuwe
vormgeefster, Karin Frigge, die zich nu vooral op het omslag heeft toegelegd, maar
in de toekomst ook het binnenwerk onder handen zal nemen. Robertine Romeny, de
voormalige vormgeefster, komt nu in de redactie. Veronie Koopmans die zowel
kantoor- als redactiewerkzaamheden verrichtte, heeft enkele maanden geleden afscheid
genomen. Het kantoor wordt nu gedreven door Irene de Vries en Annelies van den
Houten, de redactie is versterkt met Xandra Schutte.
Ook wat de inhoud betreft zult u in de toekomst veranderingen kunnen bespeuren.
De redactie wil meer themagericht gaan werken. Soms kan dat zijn door aandacht
aan één auteur te besteden of een onderwerp meer uit te diepen en discussies daarover
in en buiten het tijdschrift te stimuleren. In dit nummer vindt u daar een eerste proeve
van: ‘Het schrijvende ik’, bij u ingeleid door Désirée Schyns en Xandra Schutte.
Wij blijven nieuw talent stimuleren. In dit nummer twee dichteressen: Mayra
Verheyen en Daan Stringer.
Rest ons verder een van onze maecenassen, Stichting Fonds voor de Letteren, te
feliciteren met het vijfentwintigjarig bestaan. Na een
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kwart eeuw heeft het Fonds zijn eerste vrouwelijke voorzitter: Greetje van den Bergh,
literatuurcritica en vertaalster. Wij feliciteren haar van harte met haar functie en wij
hopen dat zij er mede zorg voor draagt dat het voorzitterschap de komende kwart
eeuw door de veronachtzaamde sekse (van beiderlei kunne) zal worden vervuld.
Tevens hopen wij dat het Produktiefonds (toekomstige maecenas voor de literaitre
tijdschriften) indien het geheel door heren wordt bemand (en de persberichten
voorspellen wat dat betreft niets goeds) geen vijfentwintig jaar, geen week, geen dag,
nee, geen minuut wacht om aan deze situatie een einde te maken, of niet de kans
krijgt van de literaire buitenwacht of andere weldenkenden om in deze samenstelling
te functioneren.
De redactie

Rectificaties
In nummer 27 van Lust & Gratie wordt in het stuk van Astrid Roemer de indruk
gewekt dat de actrice Orsyla Meinzak tijdens het spelen van Shug (Purple Blues),
in elkaar is gezakt. Wij ontvingen een brief van Ida Maria Chin, hoofdredacteur van
Mutyama, Surinaams tijdschrift voor cultuur en geschiedenis, dat Orsyla Meinzak
op het podium ineengestort is tijdens het spelen van Iris, een monoloog geschreven
door Thea Doelwijt en geregisseerd door Heleen van Meurs.
Verder zijn in het vorige nummer om onverklaarbare reden bij de medewerksters
naam en gegevens van Barbara Jarczak weggevallen. Hiervoor onze excuses. In
nummer 18 van Lust & Gratie publiceerde Jarczak over Mireille Best en vindt u
tevens haar naam in de medewerksterslijst.
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Ik in narrenkleding
xandra schutte en désirée schyns
inleiding op het thema het schrijvende ik
‘En sommigen zullen ongetwijfeld denken: hoe zou je je achter het Ik
kunnen verbergen, dat is toch zeker het minst van alles verborgen en zo
eenduidig - Ik zeggen - daar zijn we zelf ook nog wel behendig in, door
zo maar voor ons zelf uit te praten, zonder geveinsdheid.’1.
Zo begint Ingeborg Bachmann haar lezing over Het schrijvende Ik.2. Ver vóór het
dominante postmodernistische discours over de fragmentatie van het Ik, maar wel
al een tijdgeest aanvoelend waarin het Ik niet meer zou worden ervaren als voorheen.
Een tijd waarin de ‘banaalste identiteit’ van een sprekend of schrijvend persoon door
niemand meer met enige zekerheid vastgesteld of gegarandeerd zou kunnen worden.
Dat was in 1960, nu meer dan dertig jaar later zijn veel van Bachmanns reflecties
over dit onderwerp nog steeds actueel.
Wat zou Ik kunnen zijn, vraagt Bachmann zich af. Een gedroomde substantie?
Een geheim cijfer dat naar iets anders verwijst en dat onmogelijk te ontcijferen is?
Dichters en denkers hebben zich tot taak gesteld om deze vragen te beantwoorden,
maar ook zij gaan ten onder in dat niet vast te leggen ik, waar steeds nieuwe ontwerpen
voor gemaakt kunnen worden.
Welke Ikken ontwerpen vrouwelijke auteurs voor zichzelf en hun lezeressen?
Voor het thematische gedeelte van deze Lust & Gratie hebben wij zes wetenschapsters
en schrijfsters uitgenodigd om na te denken over het vrouwelijk schrijvend Ik. In
haar zoektocht door de onderaardse schachten van het veellagige Ik, kwam Ingeborg
Bach-

Lust en Gratie. Jaargang 8

10
mann in 1960 nog geen vrouwen tegen. Vanwege hun ‘andere’ positie in de literaire
canon of alleen al vanwege hun ‘andere’ houding ten aanzien van het verwerven van
een Ik, van een autonomie (subject worden), zullen de echo's van hun Ikken in het
schrijven ook ‘anders’ zijn. Voor Astrid Roemer bijvoorbeeld, van wie in dit nummer
een essay en een gedicht zijn opgenomen, is het Ik - ‘Mijn-Zelf’ - de kracht achter
alles wat zij onderneemt. Zij definieert ‘Mijn-Zelf’ in een terminologie die sterk
afwijkt van die van Ingeborg Bachmann. En wel als ‘de leefkracht, de voelkracht,
de denkkracht achter alles wat er aan immaterieel produkt uit mij komt.’
Waar Astrid Roemer het Ik heel ruim en als één geheel opvat, maakt Ingeborg
Bachmann een onderscheid tussen verschillende Ikken die opduiken in
twintigste-eeuwse literatuur en die naarmate de geschiedenis vordert steeds minder
eenduidig worden.
Zo beschrijft Bachmann de aanvankelijke symbiose tussen lezeres en het fictieve
Ik, de volledige identificatie met Ikken in de literatuur en de desillusie die volgt op
de ontdekking dat ieder Ik in scène is gezet:
‘Wie is niet op zestienjarige leeftijd, in een boek of gedicht een Ik
tegengekomen, denkend dat het de auteur zelf was, en men was het bijna
zelf, want Ik was Jij en dit Jij Ik, zo verward waren we in de eerste
geloofwaardigheid en betovering van alle grenzen: er trad niet eens een
rolwisseling op, omdat men geen rollen zag. Hier stond toch gewoon “Ik”
en dat leek zo eenvoudig. Dit Ik zo nemen we aan, had honger, leed, dacht
en voelde en wij zelf deden dat ook allemaal, het was sterk of zwak, groots
of zielig, of alles tegelijkertijd. Dit alles lukte ons dan ook voor een paar
uren, of maanden en dan kwamen andere boeken en andere gedichten, dus
andere Ikken en die deden het ook, zij bezetten steeds opnieuw ons eigen
Ik. Maar deze invasies hebben niet kunnen verhinderen, dat wij heel andere
Ikken zijn geworden en wij de vreemde Ikken uit de boeken al gauw
tegemoet traden, we keken ze scherper aan en we namen afstand.’
Bachmann onderscheidt in haar lezing meerdere Ikken in de twintigste-eeuwse
literatuur. Henry Miller en Louis Ferdinand Céline noemt zij exponenten van het
autobiografische Ik. Het gaat Bachmann er niet zozeer om te weten of de boeken
van Miller en Céline wel ‘echt’
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autobiografisch zijn. Zij interesseert zich daarentegen voor ‘iedere poging die gedaan
wordt om af te zien van de uitvinding van het Ik’.
Ook het brief- en dagboek-Ik hebben de bijzonderheid dat er geen nieuwe Ik-figuur
gecreëerd hoeft te worden. Hier neemt het Ik een pose aan, ondanks de subjectiviteit
die wordt voorgewend en ondanks de intieme mededelingen die worden gedaan. Het
Ik laat hier slechts een gedeelte van de persoon zien. Het kan in de tekst alleen als
Ik naar voren treden en krijgt geen samenhang opgedrongen: ongegeneerd gaat het
stapsgewijs vooruit, of neemt het grote sprongen. Het kan even onderbreken, alles
aanraken en alles weer met rust laten. Dit Ik dat slechts vorm is, verbergt de persoon
in plaats van haar bloot te geven.
Eva van Sonderen schrijft in een mengvorm van dagboek en brief; in dit nummer
plaatsen wij fragmenten van de ‘brieven’ die zij vanuit Israël naar Nederland stuurde.
Op een poëtische en tegelijk ook alledaagse manier poseert haar ik voor een camera,
opgesteld in een kleurrijk, cosmopolitisch en van opstanden trillend Jeruzalem, waar
zij als nieuwe immigrante sinds ruim twee jaar woont. In de tekst van Paula Jordão
over De glinsterende paraplu's (1984) van Teolinda Gersão wordt de dagboekvorm
gebruikt in een roman. De schrijfster gebruikt de dagboekvorm om verschillende
vrouwelijke Ikken op een obsessieve wijze te laten zoeken naar hun identiteit.
Rosemarie Buikema nuanceert in haar bijdrage de veronderstelling dat
egodocumenten - dagboek, brief, autobiografie - de plaatsen bij uitstek zijn waar een
ontheemd en versnipperd Ik kan wonen. Vooral vrouwen stuiten volgens haar vaak
op het onvermogen uitdrukkingsmogelijkheden te vinden om hun levensverhaal
zinvol te vertellen.
Worden auteurs van dagboeken en brieven gedwongen zich van de Ik-vorm te
bedienen, in de roman en het gedicht is dit niet het geval. Daarom kunnen we daarin
over zoveel verschillende Ikken en problemen met betrekking tot die Ikken lezen.
In romans en gedichten treedt ook het verlangen op het Ik te verstoren of een nieuw
ik te construeren.
Bachmann benadert aldus het Ik dat vervreemd is van zichzelf en/of zich
camoufleert. Het is een Ik ‘dat eerst verstopt moet worden, om zichzelf daarna beter
prijs te kunnen geven’. Als grote voorbeeld voor deze wijze van ensceneren noemt
zij Dostojevski. Ook Nina Berberova, die niet door Bachmann wordt behandeld,
maakt gebruik
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van dit vervreemdende Ik. In De begeleidster (oorspronkelijke Russische tekst 1949)
laat zij een naamloze persoon een vuil oud schrift bij een Parijse antiquair vinden.
Dit schrift blijkt het dagboek te zijn geweest van een Russische ballinge die als
pianobegeleidster meereisde met een beroemde sopraan.
Het Ik dat veelvuldig vraagt wie het is komt bij Bachmann ter sprake via De
Bekentenissen van Zeno van Italo Svevo, waarin een psychoanalyticus uit kwader
trouw een boek uitgeeft van de aantekeningen van zijn patiënt Cosini, een koopman
uit Triëst. Hier zijn we bij een Ik aangeland dat volgens Bachmann niet meer op een
katharsis hoopt, maar dat zich bewust is van het onrustbarende feit dat er met en
binnen dat Ik ‘iets niet pluis is’. Het is het eeuwig twijfelende modernistische Ik, dat
te vinden is bij onder meer Virginia Woolf en James Joyce.
Voortdurend vraagt dit Ik zich af wie het is. Een vraag waarop de antwoorden niet
anders dan zeer voorlopig en onvolledig kunnen zijn. Het leven van Zeno Cosini ziet
er op een bepaalde manier uit omdat hij het op een bepaalde manier vertelt. Bachmann
citeert hem als volgt:
‘Een geschreven bekentenis is altijd een leugen. Bij ieder uitgesproken
helder woord liegen wij! Als hij (bedoeld is de psychoanalyticus) eens
wist hoe wij alleen die dingen graag vertellen waarvoor wij woorden tot
onze beschikking hebben; hoe wij bijna al het andere weglaten dat ons
zou dwingen het woordenboek te gebruiken. Op deze manier kiezen wij
uit ons leven die episodes die we hardop vertellen. Het is heel duidelijk
dat bij voorbeeld mijn leven er heel anders zou uitzien, als ik het in mijn
dialect (bedoeld is hier dat van Triëst) had mogen vertellen.’
Het vragende Ik komen we ook bij veel schrijfsters tegen. Mireille Best laat de
ik-figuur in Camille (1990) bijvoorbeeld zeggen: ‘Het gevoel eeuwig een fictief “ik”
te zijn, eeuwig in verwarring, doelloos ronddwalend, een vervloekte banneling...’
Clarice Lispector vraagt vooral in Aqua Viva (1981) en La passion selon G.H. (1978)
naar de wortels van haar Ik en naar al haar verdubbelde Ikken. Niet om deze Ikken
te kunnen omvatten, maar juist om ze kwijt te raken, omdat het hebben van een
persoonlijkheid een belemmering is in haar visie. Zij verzint een nieuw woord als
zij in haar tekst een nieuwe staat van zijn heeft bereikt, het woord ‘it’ ‘...ik, ook vaal
(zij vergelijkt zichzelf met
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de dageraad, red.) ik die geboren wordt uit de duisternissen, onpersoonlijk, ik die it
ben.’
Herinnering speelt een allesoverheersende rol bij de zelfervaring van het Ik. Svevo
heeft het Ik, net als Joyce en Proust op zo'n manier weergegeven dat er van een
nieuwe tijdsbehandeling in de roman sprake kon zijn, stelt Bachmann. Bij het zich
herinnerende Ik dat nieuwe grenzen en dimensies schept kunnen we ook Toni
Morrison en Alice Walker noemen. In De Tempel van mijn gezel van Walker omsluit
het Ik van Miss Lissie - Lissie betekent ‘degene die zich alles herinnert’ - de stemmen
van vele andere Ikken, allemaal zwarte vrouwen. Hun duizenden jaren oude
geschiedenis stroomt door haar Ik. Dat Lissie ‘een hoop vrouwen’ is, krijgt in de
roman ook een uiterlijke dimensie: een fotograaf maakt elk jaar een portret van haar.
Elke foto laat volkomen verschillende vrouwen zien; de een lang, de ander klein, de
een met een lichte huid, de ander met een donkere, de een met weelderig lang haar,
de ander bijna kaal.
Ulrike Weinhold geeft in dit nummer blijk van een onrustbarend, zoekend Ik. Een
Ik dat niet meer enkel en alleen ontstaat uit het met gebogen hoofd over jezelf
heenhangen. Ook Weinhold zoekt nieuwe ruimtes en dimensies voor het traditioneel
in de Westerse cultuur zeer eenzijdig georiënteerde Ik. Zij verlangt naar een Ik dat
zich niet slechts zelfgenoegzaam wil belichten, maar ook kan voelen en contact
onderhouden met de levende substantie van het omringende vibrerende bestaan. Zij
is op zoek naar een nieuwe houding die Ingeborg Bachmann bij monde van Ernst
Robert Curtius omschrijft als ‘contemplatie’; ‘een houding die een reële verbinding
tussen degene die ziet en het geziene bewerkstelligt’. In het geval van Weinhold is
het misschien beter te spreken over de totstandkoming van een reële verbinding
tussen degene die voelt (pijn of vreugde ondergaat) en het gevoelde. Het Ik dat
Weinhold het meeste aanspreekt zou te vinden kunnen zijn bij Christa Wolf, Marlen
Haushofer en Helga Königsdorf.
Bachmanns zoektocht naar het schrijvende Ik brengt haar ook bij een vorm van
wat je écriture féminine zou kunnen noemen, alhoewel zij deze stroming niet zo kan
betitelen, omdat deze in 1960 nog niet bestond. Bachmann spreekt namelijk van een
‘stromend ik’ (bij iemand als Hans Henny Jahnn) dat ‘niet naar de diepten der tijden
leidt, maar naar het labyrint van het bestaan, naar de monsters der ziel (...)’
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En zo ontmoet Bachmann Samuel Beckett, in 1960 eindpunt van een zoektocht naar
het schrijvende Ik. Het Ik dat zij aan het einde van haar reis vindt, houdt zichzelf
alleen nog vragend in leven en kent geen geschiedenis en verleden meer. Het houdt
monologen zonder begin en einde. Het belangrijkste echter is dat zijn vertrouwen in
de taal geschaad is, zegt Bachmann.
Zij begon bij een Ik dat zich ophield in zijn eigen geschiedenis, later bij Svevo en
Proust zochten de geschiedenissen en verhalen een oponthoud in het Ik. Dit was de
eerste verplaatsing. Bij Beckett komt het dan uiteindelijk tot afwezigheid van inhoud.
Beckett spreekt over de angst te moeten spreken en het niet te kunnen en toch wil
hij spreken. Van deze laatst genoemde angsten geven veel vrouwelijke auteurs blijk
(Lispector, Bachmann, Woolf). Nathalie Sarraute maakt van afwezigheid van inhoud,
een nieuwe inhoud. Maar vormt het werk van deze auteurs werkelijk parallellen met
dat van Beckett?
In In de cakewalk. Schrijvers over de 20ste eeuw van Aafke Steenhuis, waarin
interviews staan met de ‘groten van deze tijd, doet Nathalie Sarraute, naar aanleiding
van haar laatste boek Tu ne t'aimes pas, uitspraken over haar visie op dat kleine
woordje Ik:
‘Wij bestaan uit zeer velen... er bestaat geen ik, het is een wij... wij sturen
bepaalde aspecten van onszelf naar buiten als wij ons tot anderen richten...
als afgevaardigden die “ik” zeggen in onze plaats... maar innerlijk zijn wij
alles tegelijk. Ieder van ons is samengesteld uit allerlei soorten
eigenschappen en wezens.’
Het is volgens Sarraute in deze tijd uitermate moeilijk om van jezelf te houden omdat
je jezelf niet kunt zien, Ik is een oneindigheid. En als Ik oneindig is, van wíe moet
je dan houden? Sommige mensen lukt het wel om van zichzelf te houden, als zij
zichzelf als een geheel zien, of als zij met de nodige krachtsinspanning een portret
van zichzelf weten te maken. Maar degene die van zichzelf houdt moet een Ik
construeren, versteend als een standbeeld, omringd met een vestingmuur om het te
beschermen.
Mireille Best zocht bij Samuel Beckett motto's voor de verschillende hoofdstukken
van haar meest recente boek Camille. In deze roman speelt de naar autonomie en
(lesbische) identiteit zoekende Camille de hoofdrol. Haar weg naar volwassenheid
verloopt moeizaam en een-
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maal aangeland bij de ‘andere kant’, de andere oever, constateert zij slechts
eenzaamheid en spijt. Het motto van Beckett resoneert mee: ‘Waar nu? Wannneer
nu? Wie nu?’ (Uit: Het onnoembare)
‘Maar zal in de literatuur niet (...) steeds opnieuw weer het Ik naar voren
worden gebracht, een Ik dat geschikt is voor nieuwe omstandigheden, dat
halt houdt bij een nieuw woord? Want er is geen allerlaatste bekendmaking.
Het is het wonder van het Ik, dat het waar het ook spreekt, leeft; het kan
niet sterven - of het nu onderuit gehaald wordt, of onzeker is,
ongeloofwaardig en verminkt - dit kwetsbare Ik! En ook al gelooft niemand
hem, en ook al gelooft het zichzelf niet, toch moet men hem geloven, het
moet zichzelf geloven, zoals het inzet, zoals het aan het woord komt, naar
voren treedt uit het uniforme koor, uit de zwijgende massa, wie het ook
zijn moge en wat het ook zijn moge. En het zal triomftochten beleven,
vandaag zoals vroeger - als platform voor de menselijke stem.’
Met Bachmanns optimistische triomftoon op de achtergrond, verklaren wij bij deze
de nieuwe seizoenen voor het schrijvende vrouwelijk Ik geopend.

Eindnoten:
1. De vertalingen van de geciteerde fragmenten van Ingeborg Bachmann zijn gemaakt door Désirée
Schyns. Zij zijn niet meer dan werkvertalingen voor deze inleiding.
2. De lezing ‘Das schreibende Ich’ van Ingeborg Bachmann is opgenomen in de bundel Frankfurter
Vorlesungen: Probleme zeitgenössischer Dichtung, Piper Verlag, Zürich 1984.
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Astrid Roemer. Foto A. Bouchacourt
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Mijn-zelf - de kracht achter alles wat ik onderneem
astrid roemer
Er bestaat voor mij slechts één ‘ik’ en dat is ‘mijn-zelf’: de persoon die ik ben en die
steeds beter te operationaliseren valt in kwaliteit en condities.
Dit ‘ik’ is het enige van het bestaan in het algemeen, dat ik werkelijk ken en
volledig en onvoorwaardelijk respecteer en bemin.
Dit ‘ik’, het ‘mijn-zelf’ is de leefkracht, de voelkracht, de droomkracht, de denkkracht
achter alles wat er aan immaterieel produkt uit mij komt - in dit verband: het werk
dat ik als publiciste aflever.
Dit ‘schrijvend ik’ is absoluut geen onderdeel van ‘mijn-zelf’, maar het totale zelf,
dat zich inzet voor het ‘schrijf-proces’
Het schrijf-proces vindt wat mij betreft plaats onder bepaalde condities: goed
doordachte en op jarenlange ervaring gebaseerde voorwaarden die mijn karakter,
mijn levensfeiten en mijn ideeën als uitgangspunt hebben.
Relevant voor deze uiteenzetting zijn de volgende voorwaarden:
Ten eerste: Ik maak gebruik van metaforen om met de buitenwereld te
communiceren: oraal (verbaal en vocaal), schriftelijk (proza en poëzie), visueel
(bladspiegel en interpunctie) en mimisch (fysieke en gelaatsuitdrukking tijdens
lezingen, interviews en andere optredens in het openbaar) zowel op fictief als
non-fictief niveau.
Metaforen zijn in dit verband ‘min of meer herkenbare beelden’ die verwijzen naar
betekenisvelden die min of meer actueel zijn; hoewel
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ik van mijn-zelf mag bekennen dat het vaardig is in het ontwerpen van totaal nieuwe
metaforen. Dat metaforen cultureel, dus relatief en niet tijdloos zijn is uiteraard
evident, ook al zijn er metaforen te noemen die het eeuwige leven schijnen te hebben
(bij voorbeeld vuur = hartstocht, maar ‘vuur’ is dan ook een element van haast
eenduidige interculturele en interetnische waarde!).
Ten tweede: Het ‘ik’ reflecteert kunstmatig de kilometers banden aan ‘ervaringen’
die door de jaren zijn opgeslagen; kunst-matig omdat het ‘onbewerkt en onverwerkt’
weergeven te ver afstaat van het beoefenen van de kunst van het schrijven.
Literatuur is voor mij: her-scheppen, minstens her-ordenen!
Eigenlijk treedt het ‘ik’ voortdurend in overleg met de feiten van de binnenwereld
en de buitenwereld. De werkcode is: alles verandert en alles blijft, dus er zijn
constanten en er zijn variabelen. De kunst is: constanten en variabelen in een ‘vorm’
te vangen en aldus te ‘bevriezen’ dat de enige beweging wordt: de erváring die de
lezer(es) ondergaat; een lezer(es) moet zowel voor de eigen binnen- als buitenwereld
minstens tot een her-ordening komen na het ondergaan van de KUNST.
Ten derde: De autobiografische werkelijkheid van ‘mijn-zelf’ heeft uiteraard een
uitermate belangrijke functie bij het herscheppen en herordenen. Die werkelijkheid
levert het ik de ideeën, de gevoelens en de dromen op dus de bouwstenen om de
kunstvorm van het literaire schrijven te beoefenen.
Toch behoren autobiografische feiten in dit verband niet tot het puur persoonlijke.
Autobiografisch is het totaal van wat zintuiglijk ‘mijn-zelf’ binnendringt; en: er is
werkelijk niets wat zich in confrontatie met mij daaraan kan onttrekken. Want dit ik
is toegerust met een zintuiglijke gevoeligheid die ver buiten het bereik van het puur
persoonlijke reikt! Die gevoeligheid kan genoemd worden: talent, training of
psychische constellatie!
Meteen moet worden opgemerkt dat het ‘ik’ een onvoorstelbare kracht moet
opbrengen om uit de chaotische stroom van informatie van de binnen- en de
buitenwereld tot herscheppen en herordenen te komen.
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Ten vierde: Ik maak gebruik van diverse vormen en metaforen bij het herscheppen
en herordenen. Het zijn keuzes die zorgvuldig worden overwogen.
Vormen (roman, kort verhaal, gedicht, lied, theater, hoorspel en dergelijke) hebben
met de omvang van het werk te maken maar meer nog met de tijd, de ruimte en de
handeling die het thema behoeft om door te dringen tot de binnen- en de buitenwereld
van anderen. In die zin heeft de vorm ook iets met de communicatiestructuur te
maken. Mijn vormen zijn dus eigenlijk communicatiestructuren.
Metaforen zijn ook ‘communicatiestructuren’ maar meer op het inhoudelijke
niveau. Voorbeeld: zoals ik wijn nooit uit een kopje zal drinken zal ik voor een ècht
liefdesverhaal altijd de ‘ik’ als metafoor kiezen.
De metafoor ‘ik’ staat voor: centrum, concentratie, confrontatie - hart, ziel, verstand.
Het is een eenduidig beeld en voor ‘mijn-zelf’ het meest waardevolle, want: het ‘ik’
wordt zich van zich-zelf bewust door in relatie te staan tot de ander! Dit is interessant,
want in literaire zin doet die ander zich voor in metaforen. In de relatie tussen het
metaforische ik en de metaforische ander kan de waarheid (= het thema) zich
openbaren.
Maar: ‘de waarheid’ is nooit eenduidig en behoeft ook metaforen om ‘geopenbaard’
(of geoperationaliseerd) te worden. Daarom kan ik diverse liefdesverhalen schrijven:
vanuit het ik-perspectief en gebruikmakend van diverse communicatiestructuren (=
metaforen en vormen).
Het is jammer dat metaforen doorgaans een eigen leven gaan leiden en niet worden
ervaren als communicatiestructuren, dus als ‘plaatsvervangende tekens’ voor iets
wat zich bij voorbeeld niet-onder-woorden-laat-brengen omdat het niet eenduidig is
of/en omdat het te complex is voor onze uitdrukkingsmogelijkheden.
Het misverstand tussen diverse culturen, religies, etniciteiten, seksen zou meteen
zijn opgelost indien men ‘voorbij’ de metaforen kon kijken.
Van metaforen kan men genieten zoals men geniet van de natuurverschijnselen;
zoals men geniet van melodielijnen en ritmemotieven uitgevoerd in de eigen kleur,
die de klankregisters van diverse instrumenten hebben; zoals ik onlangs heb genoten
van de uitgesproken kleuren van een Karel Appel-expositie in het Haags
Gemeentemuseum.
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Wanneer men romans begrijpt vanuit mijn zogenoemde communicatiestructuren en
iedere religie metaforisch interpreteert dan gaat er een wereld van ruimte open die
tot genot en bewondering leidt. En elke culturele conditionering smelt weg en doet
‘het-zelf’ overblijven als een een-duidig ik dat zintuiglijk nog meer open gaat staan
voor informatie van de binnen- en buitenwereld.
Iemand die ‘het-zelf’, dus het ‘ik’ niet kent en niet ervaart als eenduidig zou zich
niet mogen wagen aan het maken van literatuur, omdat taalexperimenten en
taalcommunicatiestructuren om uiterste concentratie vragen.
Ten vijfde: Het kost mij geen moeite te beweren dat ik ‘mijn-zelf’ door het
herscheppen en herordenen, steeds beter heb leren kennen; zoals een ballerina door
de dans als professie uit te oefenen de grenzen van haar fysieke mogelijkheden steeds
beter leert kennen: elke nieuwe metafoor in de choreografie stelt andere eisen aan
haar fysiek.
Tijdens het schrijf-proces ‘doorleef’ ik zoveel mogelijk ‘ervaringsbanden’, zoekend
naar geschikt materiaal: en die zoektocht kan gevoelsmatig zowel extatisch als uiterst
pijnlijk zijn.
Gelukkig hoef ik niet voor al de vormen waarin ik publiceer zo ver in ‘mijn-zelf’ te
reizen.
Bij voorbeeld: columns en essays schrijf ik onder andere voorwaarden; het
taalgebruik is meestal rechtlijnig, dus zonder de ‘omwegen’ van metaforen. Beter
gezegd: het communicatiesysteem is helder en algemeen toegankelijk. Ook het thema
is veelal niet complex of wordt niet als zodanig behandeld.
Bij poëzie heb ik tot nu toe twee sporen gevolgd.
Enerzijds heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van metaforen zoals dat in mijn
romankunst gebruikelijk is. Dat gaf mij de ruimte en de vrijheid om poëzie te maken
die ver buiten mijn puur persoonlijk ervaren ligt. Uiteraard maakt dat die gedichten
niet minder geloofwaardig, maar die gedichten leveren geen stof op voor
waarheidsgetrouwe en realistische (auto)biografieën.
Het andere spoor betreft het feit dat ik de metafoor probeer te vermijden en
rechtstreeks in relatie probeer te komen met de ander (die echter altijd een metafoor
blijft!). Meestal lukt dat niet goed omdat hierbij het gevaar aanwezig is dat ‘de ander’
als metafoor toch
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een eigen leven gaat leiden: ‘de geliefde’ bij voorbeeld.
Zodra het ‘ik’ in mijn poëzie niet metaforisch is, zijn mijn gedichten relatief en
partijdig; dat wil zeggen: ze zijn doortrokken van allerlei culturele conditioneringen.
Een probleem is dat niet, want poëzie is de uitdrukking van het meest persoonlijke!
Alleen dan neem ik risico's met mijn-zelf; zoals een schilderes in haar vinger snijdt
om de lippen van een bepaald portret bloedrood te tekenen. Zoiets gaat verder dan
de mentale en de fysieke kracht die nodig is om een roman te bouwen.
Echter, voor het schrijven van een roman bevrijd ik ‘mijn-zelf’ van culturele
conditioneringen, en: veelzijdig partijdig, dus met evenveel betrokkenheid in relatie
tot mijn communicatiestructuren (personages, metaforen, thema en dergelijke) wordt
de roman opgebouwd.
Zelfs in mijn dagboeken valt het niet mee de metaforische ik te vermijden alsof
metaforen de enige sporen zijn waarlangs mijn schrijf-act zich kan ontwikkelen.
Misschien is dat niet zo vreemd; ik ben bij uitstek een fictieauteur: een
sprookjesverteller in het bezit van een eenduidig zelf: ik -!
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Anoniem
astrid roemer
I
ook jouw gezicht
zal verdwijnen en opdoemen
in een droom die alleen ik begrijp
- en de handen die mij vasthouden
hebben jouw vingers niet
zo vervliegt een ontmoeting
die veelbelovend is
- als parfum en ik
blijf niet omdat ik
zoiets weet

II
over wegen
valt veel te zeggen
dus zwijgen wij voortdurend
we gaan verder, verder
jij linksaf of terug
ik rechtuit
thuis drink ik veel water
en slik een brok door
ik ben zo nuchter

III
ik had kunnen blijven bij je
tot we bevredigd afscheid namen
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bij een fles wijn die allang leeg is
voor wie ben jij dronken geworden
en: is het lang geleden
en doet het nog pijn
je kleren ritselen vlakbij
en ik weet hoe het zal zijn
naakt liggen bij je
navel aan navel
- oog in oog
ik zal mijn geheimen prijsgeven
en misschien barst jij in snikken uit
- en: wanneer het voorbij is
waar bergen we de betovering op
o: was ik een man
ik had je hardvochtig genomen
zelfs al hield je mij tegen met jouw
gedachten aan mijn vrouw
nu - inhaleer ik jouw zuchten
ik adem je uit
ik laat je
vervliegen

IV
o: jouw mond zo moe-gepraat
ik houd mijn zinnen vast
ik houd mijn woord
- heilig
sporen van verlangen lichten op
huizenrijen schieten voorbij
de lucht van avondeten
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- ik ken mijn bestemming
nooit stap ik ergens anders uit
o: soms is een stad zo oplaaiend
en jij die vraagt wat ik wil
- vannacht zal ik mij geven met
gesloten ogen en huilen
om niets

V
want: laat ik mij in mijn dromen
niet beslapen door iedereen
die mijn oog bevalt
en: geuren die vrijages niet even
warm als ontbijt in bed
met mijn geliefde
- ik geef nooit meer prijs
de troost van slaap
noch de bijslaap

VI
jij bent een ogenblik van mijn geliefde
een stoplicht op onze tocht
ga
ga ver weg
ga ver weg en wacht niet

VII
ook jouw gezicht zal verdwijnen
en opdoemen in een gedicht
dat niemand begrijpt
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De loden Venus en het verborgene
rosemarie buikema
Het schrijvend ik is een speciaal soort ik. Het schrijvend ik is de plaats waarin het
ontheemde en versnipperde subject zich huisvest. Virginia Woolf bijvoorbeeld is
zo'n schrijvend ik: ‘Nothing is real unless I write it.’ Maar voor het vrouwelijk
schrijvend ik in een patriarchale cultuur is de relatie tussen het schrijvend ik en het
zelf niet vanzelfsprekend. Evenmin als voor het zwarte subject in een witte cultuur.
In hoeverre dus biedt de dominante symbolische orde de mogelijkheid aan het
schrijvend ik om een subjectiviteit te huisvesten en te exploreren?
Als Baby Suggs door haar zoon wordt vrijgekocht en zich na een leven van slavernij
ineens op vrije voeten bevindt, vertelt zij over haar ‘ik’ als ‘een verlaten plek waar
haar ik dat geen ik was haar intrek had genomen’.1. Om te overleven in slavernij heeft
Baby Suggs als een lege kamer moeten worden, als een ding zonder aanwijsbare
geschiedenis. Want wie was haar moeder, waar zijn haar kinderen?
De personages in de roman Beminde vragen elkaar doorlopend naar een verhaal.
Zij vragen zich niet zozeer af ‘wie ben ik?’, maar wie is de ander, wat is er precies
gebeurd, waaruit bestaat onze geschiedenis? Die geschiedenis van ontheemding en
slavernij wordt door Baby Suggs en de anderen langzaamaan opnieuw herinnerd en
bijeengebracht, als een doorgaand verhaal dat onderdak vindt in de roman. Beminde
getuigt van het verhaal van de geschiedenis die zich nestelt in het subject en die met
elk verteld verhaal opnieuw vorm krijgt en verandert. Bij de gratie van het proces
van vertellen en verteld worden kan het ik een ik zijn dat zichzelf bewoont. In het
geval van Baby Suggs, schoondochter Sethe, kleindochter Denver en de zinnebeeldige
Beminde is het verhaal dat ontstaat een orde temidden van de chaos die de slavernij
in de afro-amerikaanse cultuur heeft
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achtergelaten. Het vertellen is de manier waarop het bedreigde subject terugvecht,
overleeft. Dat gevecht gaat om het behoud van de plaats van waaruit een subjectiviteit,
een bestaan anders dan als object, als ding, gevestigd kan worden. Een plaats van
waaruit gesproken kan worden van en door een betekenisvol ik.
In Beminde wordt een verhaal gecompileerd door een verteller. Het verhaal komt tot
de lezer bij monde van verschillende personages, geregisseerd door een zich buiten
het verhaal bevindende verteller. Er is geen sprake van een schrijvend ik in de zin
van een ik dat zichzelf schrijft. Toch leest de lezer over wisselende personages die
zich via de formulering van herinneringen een plaats voor een eigen en een
gezamenlijke geschiedenis verschaffen, zich door middel van verbeelding en fantasie
een identiteit toeëigenen en zodoende de mogelijkheid scheppen om in te grijpen in
de loop van het eigen leven.
Ik denk dan ook dat het schrijvend ik, zoals ik dat opvat, zich met het meeste
succes beweegt op het terrein van het literaire vertoog en dat subgenres als brieven,
dagboeken, autobiografieën en andere egodocumenten voor de vestiging van
subjectiviteit produktiever zijn naarmate de beeldende mogelijkheid van het schrijven
meer is benut. In het spel van de metafoor en haar betekenissen en in andere
taalexperimenten toont de literatuur zich een platform voor echo's van het
niet-symbolische. In literaire taal kan worden betekent wat nog niet eerder kon worden
benoemd.
Ik zal dat, noodgedwongen beknopt en onvolledig, toelichten aan de hand van een
autobiografische tekst.
‘Now I found myself alone in one of those tall London houses, with nine
empty rooms, not so much unhappy as disoriented. What else had I ever
been, however, in spite of a longing to prove the contrary.’2.
Aan het woord is Angelica Garnett in het begin van haar autobiografie, verlaten en
verloren in een groot leeg huis. Zij zoekt temidden van de leegte zowel naar een
perspectief van waaruit zij naar zichzelf kijken kan, als naar
uitdrukkingsmogelijkheden waarin haar onzichtbaarheid contouren krijgt. Om de
lezer en zichzelf van de noodzaak van een dergelijke, op het eerste gezicht paradoxale
speurtocht te overtuigen citeert ze een passage uit haar dagboek van 1975. Haar
vader, de schilder Duncan Grant, is dan zojuist overleden.
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‘While buying vegetables in the Caledonian Road I looked in a mirror and
saw a vagueness, almost a hole, where I myself should have been. (-) I
often see something indefinable in the faces of those I meet in shops or
public places that reflect my non-being; (-).’
Garnett demonstreert door dit fragment uit haar dagboek in haar autobiografie op te
nemen op twee niveaus het probleem van het autobiografisch schrijvend ik. De
uitdaging waarvoor het schrijvend ik zich in de autobiografie ziet gesteld is dat het
zichzelf moet opsplitsen in een schrijvend subject, de verteller, en een object van
schrijven, het ik-personage, dat tegelijkertijd subject van handelen is. Het subject
moet zich met andere woorden verdubbelen om zichzelf niet tekort te doen, de mond
te snoeren, te ont-subjectiveren. Garnett probeert zichzelf te verdubbelen door het
autobiografisch ik in dialoog te laten gaan met het dagboek-ik. Het dagboek-ik toont
eenzelfde poging tot verdubbeling in de blik van de ander en in de spiegel. Zij vindt
daar niet wat zij zoekt. Zij ziet slechts veruiterlijkt wat zij al weet: er is geen
geïntegreerd ik, er is een uiteengewaaierde leegte. Tot zover verruilt Garnetts
autobiografie de ene afgrond voor de andere.
Dit blijven steken in het zoeken naar uitdrukkingsmogelijkheden waardoor het
levensverhaal zin krijgt, het onvermogen of de onmacht zichzelf als subject in het
eigen verhaal te schrijven, is precies een van de redenen waarom autobiografieën
van vrouwen nogal eens teleurstellen. Een autobiografie is niet de plaats voor de
binnenkant van het vrouwelijk subject, per se.3.
Garnett schrijft zich over dit punt heen en komt tot de conclusie dat zij alleen
uitzicht op zichzelf krijgen kan als zij schrijft over dat wat haar het zicht verspert.
Die versperring bestaat uit haar moeder, de schilderes Vanessa Bell: ‘When she was
alive, I had seen her only as a stumbling block, as a monolithic figure who stood in
my way, barring my development as a human being.’ Garnetts autobiografie is dus
tegelijkertijd een biografie van Vanessa Bell.
Het proces waarin het schrijvend ik zich vervolgens begeeft, levert een keur op
aan metaforen die variëren op het beeld van een kil en onbeweeglijk obstakel
waarachter een verborgen werkelijkheid schuilgaat. Garnett noemt Bell bijvoorbeeld
de met sneeuw bedekte top van een berg, ondoorzichtig glas, de kasteelvrouwe in
een fort opgetrokken uit dikke muren. Het beeld dat Garnett tegen het einde
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van het verhaal van haar moeder schetst is dat van ‘a leaden Venus about to mount
her plinth of stone’. Of Vanessa Bell hier op haar voetstuk terechtkomt is van minder
belang dan de belofte van beweging die het beeld uiteindelijk in zich draagt. Door
Bell de mogelijkheid toe te schrijven van plaats te veranderen, te bewegen, hoe zwaar
en log zij ook is, suggereert Garnett een nieuw perspectief van waaruit een glimp
van het verborgene kan worden opgevangen. Dat verborgene is Garnett zelf.
In de tekst verschijnt Garnett als tot stilstand en tot zwijgen gebracht leven: ‘a
still-life of which the apples and pears were being arranged with careful precision.’
Elders spreekt zij van zichzelf als een gestrande boot, als verzeild geraakt in stilstaand
water waar niets ooit verandert, als een versteende vlieg. Door de leegte waarvan zij
in het begin van haar verhaal gewag maakt in te kleuren met het portret van haar
moeder, gebruik makend van, naar zij zich afvraagt, wellicht te donkere kleuren, kan
zij zich ten opzichte van dat beeld situeren en het licht op haar eigen subjectiviteit
laten schijnen.
Het verhaal van Garnett als schrijvend ik is in een aantal opzichten prototypisch
voor het vrouwelijk schrijvend ik dat zichzelf voortbrengt door een monument voor
de moeder op te richten. Bella Brodzki bij voorbeeld laat zien hoe de invloedrijke
en ontoegankelijke moeder de pre-tekst is voor het autobiografisch werk van Christa
Wolf en Nathalie Sarraute. Onderdeel van de nalatenschap van de moeder is de
verwarring die is ontstaan tussen twee primaire functies die zij in het leven van de
dochter heeft (gehad): als eerste bron van liefde en als eerste kennismaking met de
taal. In de autobiografische tekst ontwikkelt de dochter tekstuele strategieën door
middel waarvan zij de betekenis die zij aan de moeder heeft toegeschreven tracht te
achterhalen en als zodanig tracht vast te leggen. De tekst moet een uitweg bieden uit
de strijdig lijkende behoefte aan zowel een altijd aanwezige (moeder)liefde als aan
verzelfstandiging, subjectiviteit.4.
Behalve een specifieke illustratie van de problematiek rond het vrouwelijk
autobiografisch schrijvend ik is het verhaal van Garnett een parafrase van de
problematiek van het vrouwelijk sprekend subject zoals daar op dit moment binnen
de westerse theorievorming van vrouwenstudies over wordt gedacht. Ik wil dan ook
niet nalaten mijn ideeën omtrent het schrijvend ik tegen een gedeelte van die
achtergrond te plaatsen.
In de bundel Feminism and Psychoanalysis besluit Jane Gallop
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haar kritiek op de narcistische feministische en psychoanalytische bemoeienis
aangaande de complexe banden tussen moeders en dochters, met een hint naar de
politiek van het vrouwelijk sprekend subject.5. De fascinatie voor het eigen
spiegelbeeld als een reflectie van zowel de moeder als van het zelf, zou moeten
verschuiven naar een interesse voor de moeder als de ander. En de ander is alleen
kenbaar als verschillend van het zelf.
De beschrijving van het proces dat zich tijdens het scheiden van moeder en dochter
voltrekt, kan volgens Gallop op een politiek zinvolle manier in verband worden
gebracht met een beter inzicht in de bij voorbeeld door Spivak geformuleerde kritiek
op het etnocentrisme van de feministische theorie. Hoe dat verband precies gedacht
moet worden ziet Gallop in haar artikel niet voor zich. Anticiperend op een verder
uit te werken theoretisch standpunt benadrukt zij desondanks de verwantschap tussen
haar visie en die van Spivak door Spivaks woorden als slotakkoord op haar artikel
te laten klinken: ‘However feasible and inefficient it may sound, I see no way to
avoid insisting that there has to be a simultanious other focus: not merely who am
I? but who is the other woman?’
Voor het schrijvend ik moet de vraag naar het ik zowel als de vraag naar de ander
onvermijdelijk door de taal worden beantwoord. Uiteindelijk is het de kunst van het
vertellen, de wil het spel van de taal te spelen, die uitmaakt of het schrijvend ik de
spiegel tevens een venster laat zijn.

Eindnoten:
1. Toni Morrison, Beloved. Nederlandse vertaling: Toni Morrison, Beminde. Uitgeverij Bert
Bakker, Amsterdam 1988.
2. Angelica Garnett, Deceived with Kindness. A Bloomsbury Childhood. Oxford University Press,
Oxford/New York 1984.
3. Zie voor een verdere uitwerking van dit gebrek aan uitdrukkingsmogelijkheden voor het
vrouwelijk subject in een genre als de autobiografie bij voorbeeld Barbara Johnson, ‘My Monster
Myself’. In: Barbara Johnson, A World of Difference. The John Hopkins University Press,
Baltimore and London 1987.
4. Bella Brodzki, ‘Mother, Displacement, and Language in the Autobiographies of Nathalie
Sarraute and Christa Wolf’. In: Bella Brodzki and Celeste Schenck, Life/Lines. Theorizing
Women's Autobiography. Cornell University Press, Ithaca and London 1988.
5. Jane Gallop, ‘The Monster in the Mirror: the Feminist Critic's Psychoanalysis’. In: Richard
Feldstein and Judith Roof, Feminism and Psychoanalysis. Cornell University Press, Ithaca and
London 1989.
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Notities van een nieuwe immigrante
eva van sonderen
inleiding
Jeruzalem 1 januari 1991
Ik ben geboren in Amsterdam, in 1948, drie jaar na het einde van ‘de Oorlog’, in het
jaar dat de staat Israël werd uitgeroepen.
Ik ben het oudste kind van een joodse moeder en een protestantse vader. Ik maak
deel uit van een generatie die er helemaal niet had mogen zijn. Als de Endlösung
volgens plan was uitgevoerd, waren wij nooit geboren. Maar ik dank mijn bestaan
ook aan de Oorlog: mijn ouders hebben elkaar in de onderduik ontmoet.
Ik heb dus een eigenaardige verhouding met die Oorlog.
Het gevoel dat ik er eigenlijk niet had behoren te zijn, heeft mijn hele leven gekleurd.
Ik was een braaf, onzichtbaar kind. Een kind waar je geen kind aan hebt, een
onderduikkind. Op school vertelden ze rond de meidagen spannende verhalen over
de Oorlog: verhalen over bomen omhakken in de straten, over houtjes sprokkelen
uit de tramrails; over tulpebollen koken op noodkacheltjes (de juf kookte als voorbeeld
suikerbieten in de klas; de weezoete strooplucht hing er nog dagen); verhalen over
razzia's, het verzet, de hongerwinter. Ik zag foto's van Duitse soldaten marcherend
door lege Amsterdamse straten, en van voedseldistributie in de gaarkeukens.
Toen ik acht jaar was las ik het dagboek van Anne Frank. Met haar kon ik me
identificeren, al waren ook daar mysteries. (‘Mama, wat is ongesteld?’ ‘Dat zal ik
je zo meteen vertellen, als de jongens met papa mee zijn.’)
Ik was een eenzaam kind, zoals velen van de naoorlogse joodse
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generatie, ik voelde me op een of andere manier anders dan de andere kinderen op
school Anne Frank werd mijn vriendin - ik ging ook een dagboek bijhouden, in de
vorm van brieven aan haar. (‘lieve Anne. Vandaag was er vuurwerk omdat het
KoninginneDag was.’)
Toen ik volwassen werd, iets wat bij mij pas rond mijn dertigste gebeurde, begon
het tot me door te dringen dat er in die mythische Oorlog van school zes miljoen
joden waren vermoord, zes miljoen van mijn mensen, onder wie mijn oma en opa,
en een groot deel van mijn moeders familie.
Dat was me niet eerder duidelijk verteld. Het Nederlandse volk heeft de schaamte
over het laten wegvoeren van haar joodse medeburgers nooit goed onder ogen durven
zien en zodoende geeft de Nederlandse overheid (en geven de Nederlandse
geschiedenisboekjes) er de voorkeur aan de nationale houding tijdens de bezetting
te beschrijven in termen van Verzet en Heroïek. In de toespraken op vier en vijf mei
wordt er niet uitgebreid gesproken over het verraad en het uitleveren van joden aan
de bezettingsmacht, en ook niet over het feit dat het Nederlandse leger het maar een
paar dagen kon uithouden tegen de Duitsers.
Ik zeg niet dat er geen heldendom en verzet is geweest, het was er wel degelijk;
iedereen die zich daarmee inliet waagde z'n leven en ik weet niet of ik dat onder die
omstandigheden gedurfd had. Maar Nederland heeft internationaal het imago van
een verzetsland en verdient het mijns inziens niet. Er is slechts één land in Europa
waar een groter percentage van de daar wonende joden is vermoord, en dat is Polen.
Het mag duidelijk zijn: mijn woede en wantrouwen zijn eerder gericht op de
Nederlanders dan op de Duitsers. Dat heeft te maken met de mythische wijze waarop
ik als kind de Oorlog kreeg voorgeschoteld. De Duitsers waren Slecht, daar hoefden
verder geen woorden aan te worden vuilgemaakt. De Nederlanders waren hetzij
Goed, hetzij Fout. Fout waren de verraders en NSB'ers, de rest van Nederland was
Goed.
Toen ik, volwassen geworden, beter kon bevatten wat er in de Oorlog met de joden
was gebeurd, was de schok eerder dat mijn eigen landgenoten, Goede Nederlanders,
mijn grootouders ongehinderd hadden laten deporteren, dan dat de Duitsers hen
hadden vermoord. Van die zijde had ik nooit enige positieve verwachting gehad.
Maar mijn eigen landgenoten... dat raakte me dieper. Hierdoor
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werd de basis gelegd voor een wantrouwen dat tot nu toe niet is verdwenen. Hoe
meer ik te weten kom over de joden vervolging in Nederland, hoe dieper het
wantrouwen. Het vanaf mijn geboorte bestaande gevoel van onveiligheid, van het
er niet mogen zijn, plus het later gegroeide wantrouwen hebben er toe geleid dat ik
in augustus 1988 voorlopig van Amsterdam naar Jeruzalem ben verhuisd.
Hier mag ik leven, hier mag ik bestaan als jodin. Tegelijkertijd krijg ik hier te
maken met het conflict tussen joden en Palestijnen. Dat is een ander verhaal, en ook
weer niet. Het vloeit rechtstreeks voort uit de pogroms en vervolgingen.
Ik meen dat Amos Oz heeft geschreven dat het de schaduw van het verleden is
die maakt dat joden en Arabieren elkaar niet in de ogen kunnen kijken. En toch zal
dat nu moeten - ondanks de woede, ondanks het wantrouwen, ondanks de schaduw
van het nog immer bestaande antisemitisme in de wereld - omdat er anders geen
levende ziel zal overblijven in Eretz Jisraeel.
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Augustus 1989
Terug in Jeruzalem, na een maand koortsachtig rondgerend te hebben in de vrije
relaxte atmosfeer van Amsterdam-in-de-zomervakantie. De avond van Tisha be Av
(de rouw- en vastendag vanwege de Verwoesting van de Tempel, 9 augustus dit jaar)
heb ik een afspraak met R., mijn Israëlische counselmaatje, die perfect Engels spreekt.
Hij begroet me enthousiast, voelt dan mijn afstandelijkheid. Ik zit nog zo met mijn
hart in Amsterdam, ik voel alleen maar een groot ‘nee’ tegen Israël en alle Israëli's.
Hij wil geen counselsessie met me doen maar naar buiten gaan, naar de Tayelet
(de grote boulevard die loopt van de rand van Jeruzalem-voor-1967 naar de heuvel
van de Boze Raad, waar het hoofdkwartier van de VN is gevestigd), om de sfeer van
Tisha be Av te proeven. De boulevard is een van de prestigeprojecten van Teddy
Koliek: je hebt een schitterend uitzicht over heel Jeruzalem, en hij vormt een gelukkige
verbinding met oost-Talpiot. Er zijn veel mensen op hetzelfde idee gekomen, maar
de Tayelet is zo ruim dat je er altijd wel een privé-plekje kunt vinden. We kijken
naar de nachthemel vol sterren en ik vertelde R. over mijn ontmoeting met Judith
Herzberg in Amsterdam.
Nadat ik haar boek ‘Tussen Amsterdam en Tel Aviv’ had gelezen, wilde ik haar
graag ontmoeten. Nog zo iemand die in twee werelden leeft en bovendien dichteres
is. Misschien zouden we een poëziegroep kunnen opzetten in Israël. Ik mis mijn
Nieuwe Wilden met Elly de Waard als stimulerende juf. Pas in Amsterdam kwam
ik er toe haar te schrijven. Ik had twee adressen, een in Tel Aviv en een in Amsterdam,
dus vervaardigde ik twee brieven en eentje gooide ik in haar brievenbus bij het
Vondelpark. 's Avonds fietste ik door de Van Baerlestraat en wie stond daar bij een
etalageraam te kijken?
Ik sprak haar aan met de brief voor Tel Aviv in mijn hand. Die kon ik haar nu
beter persoonlijk overhandigen, zei ik als openingszet. De dichteres zag er vermoeid
uit. Ze was eventjes verbaasd want ze had de brief zojuist gelezen en nu kreeg ze
een tweede exemplaar. Uit het daarop volgende gesprek bleek dat zij waarschijnlijk
in Amsterdam zou blijven - en ook los daarvan zag ze weinig heil in een
Nederlandstalige poëziegroep - daar zouden niet genoeg mensen voor te vinden zijn.
Ik had haar onder andere geschreven dat ik graag mensen wilde ontmoeten die niet
na enige jaren in Israël vreselijk rechts waren geworden. Aan het einde van ons
gesprek zei ze
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terloops: ‘Ik begrijp niet... hoe kàn iemand die zich links noemt in Talpiot Mizrach
wonen?’ (Talpiot Mizrach is een van de wijken van Jeruzalem die na de oorlog van
'67 zijn gebouwd, buiten de zogenaamde Groene Lijn.) Daar stond ik wat te stamelen.
Nu zeg ik tegen R.: ‘Weet je, meteen wist ik weer waarom ik me niet langer
thuisvoel bij links in Nederland. Altijd dat oordelen over anderen... altijd dat wijzende
vingertje... dit is goed en dat is fout... en altijd vanuit het veilige Nederland waar je
gemakkelijk schone handen kunt houden.’ Want, honest to God, ik heb me niet eens
afgevraagd of ik moreel gezien wel in oost-Talpiot kon wonen. Het is op m'n weg
gekomen. Ik heb tegen de voorzienigheid gezegd: Als het de bedoeling is dat ik in
Israël ga wonen dan heb ik wel bepaalde minimumeisen wat een woning betreft,
anders blijf ik op de Bilderdijkkade. En als eerste aanvaardbare alternatief kwam
deze flat, nadat ik een aantal krotten had mogen bezichtigen die toch f 400,- à f 500,kale huur deden. Het voelt okee, het voelt intuïtief okee, om hier te wonen.
R. en ik blijken het aardig eens te zijn over de bezetting van de Westbank (‘nee’)
versus de bezetting van oost-Jeruzalem: de eenheid van Jeruzalem, de heiligheid van
Jeruzalem, gaat voor R. boven de heiligheid van de Groene Lijn, die tenslotte een
volkomen arbitraire grens is, ooit door de Britten vastgesteld. (Maar zijn alle grenzen
niet arbitrair? Is het eigenlijk geen waanzin dat er zoiets bestaat als soevereine staten,
met eigen geld en legers en belastingen en andere gewichtigdoenerij?) Oei. Help.
Hetzelfde argument, over de heiligheid van Jeruzalem, gebruikt de rechtse orthodoxie
ook. ‘De Jordaan vormt een veel natuurlijker grens.’ Het verschil is dat ik denk dat
een verenigd Jeruzalem de hoofdstad moet zijn van een federatie van Israël en
Palestina. Dat is op het ogenblik nog een utopische gedachte, maar daar zal het ten
slotte wel op uitlopen, dat kàn niet anders.

September 1989
Jeruzalem eet me op, Jeruzalem verslindt me. Ik bèn al verslaafd aan de intense
energie van deze woestijnstad. Jeruzalem maakt me misschien meer dan ooit tot
balling. Nergens meer thuis, na Jeruzalem. De kabbalisten hebben gelijk: er is een
hemels Jeruzalem en een aards Jeruzalem, en die zijn gescheiden. Het hemelse
Jeruzalem trekt ons, het metafysische Jeruzalem, Ir Shalem, Stad van Vrede, het
Jeruzalem van gloeiende zonsondergangen in een nevelige woestijnlucht, van kilwitte
maannachten, van beige en roze en witgouden
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huizen, van de wisselend gekleurde heuvels in de woestijn, het Jeruzalem waar de
Sjechina (de aanwezigheid Gods) tastbaar aanwezig is.
Maar kom je op de lokroep van het hemelse Jeruzalem af dan vind je in de eerste
plaats het aardse Jeruzalem, een stad van leed en woede, een verscheurde stad, een
stad met oorlog, bureaucratie, inflatie, onbetaalbare huren, een stad waar iedereen
constant rent en niemand rust kent - behalve als de Sjabbat neerdaalt. Een van de
redenen waarom het houden van de Sjabbat zo'n onontbeerlijke voorwaarde voor
vrede is - een stad met rammelende bussen, met bedelaars, met taxichauffeurs die je
afzetten, een Jeruzalem waar iedereen zich kapot moet werken om de huur en eten
te kunnen betalen. Een stad waar de energie duidelijk verstoord is. Zoals overal op
aarde. Maar hier extremer, duidelijker merkbaar. Zoals alles hier extremer is. Het
Midden-Oosten is fel, zowel in de liefde als in de dood. Ik ben bang dat ik al nooit
meer weg kan.

Oktober 1989
Ik sta op mijn werk bij de WUV (Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers) aan het
kopieerapparaat ontelbare kopieën te maken van bureaucratische formulieren en
rapporten die ten slotte naar de Uitkeringsraad in Nederland zullen reizen. Groene
kopieën, witte kopieën, roze kopieën, in een voor mij volstrekt geheime sequentie.
Om niet ineen te zakken van verveling klets ik (in het Frans) met Meïr, de conciërge,
telefoonopnemer, manusje van alles. Hij komt oorspronkelijk uit Algerije, een
broodmagere, donkere, nerveuze man met één houten been. Hij vertelt me dat zijn
familie in Algerije in goeden doen was: ze hadden een groot huis, een tuin, zijn vader
was ‘légumiste’, grossier in groenten en fruit. Beelden van fluwelige druiven,
bedauwde meloenen, glimmende, paarse aubergines, oranje wortelen en sappige,
groene preien verschijnen voor mijn geestesoog. In 1946, toen Meïrs familie naar
Frankrijk vluchtte, hebben ze dat allemaal moeten achterlaten, zonder enige
compensatie.
In Frankrijk kwamen ze terecht in een vluchtelingenkamp voor joden, waar ze een
heel jaar hebben doorgebracht tot ze ten slotte in 1947 met een boot naar Israël konden
vertrekken. Eenmaal vóór de kust van Israël aangekomen werden ze lastig gevallen
door de Engelse marine, die destijds probeerde te verhinderen dat joodse vluchtelingen
Palestina - het Britse Mandaatsgebied - konden bin-
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nenkomen. Veel vluchtelingen werden afgevoerd naar Cyprus, waar hen opnieuw
interneringskampen wachtten. Op een of andere manier kwam de boot met Meïrs
familie er door. Ze kwamen aan in Haifa, waar men de bus naar Jeruzalem nam. Meïr
verhaalt met verve hoe er in de buurt van Jeruzalem door de Arabieren op hen
geschoten werd. De familie ging ten slotte wonen in de moshav Germanit, de wijk
die door Duitse protestanten (Tempeliers) is gebouwd, en Meïrs vader vond werk
als arbeider in een boomgaard. Het is ontnuchterend om te beseffen dat in de
Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog de Algerijnse joden tot de koloniale macht
hebben behoord en dat zij Algerije hebben moeten ontvluchten.
Waarom lijken joden in de geschiedenis toch zo vaak aan de verkeerde kant (= de
kant van de machthebbers) te staan? Omdat ze bang zijn, ondanks alle uiterlijke
succes. Zij leven op een innerlijke ijsberg van doodsangst en trachten bescherming
te zoeken bij de ‘powers that be’. Uit angst voor het sluimerende antisemitisme van
de inheemse bevolking temidden waarvan het joodse volk in de diaspora steeds heeft
geleefd, is men in de rol van ‘agent van de onderdrukker’ gemanoeuvreerd, en heeft
men in de geschiedenis steeds gefunctioneerd als buffer tussen het onderdrukte volk
en de onderdrukkende machthebbers. Als de revolutie echt dreigde uit te barsten,
werden de joden als zondebok naar voren geschoven (en soms afgeslacht, zoals
tijdens de vele pogroms in Oost-Europa). De Algerijnse joden vormen maar een van
de voorbeelden. Meïr en zijn familie hebben het in ieder geval gered, al heeft het
Meïr later in de Jom Kippoer-oorlog een been gekost.

November 1989
Ik ben eenenveertig jaar nu. Sinds ik in Jeruzalem woon, gaat het verouderingsproces
sneller, heb ik het idee. De zon brandt hier onbarmhartig, de huid wordt gelooid, er
vallen barsten in, de lijnen rond mijn mond en ogen zijn dit jaar veel dieper geworden.
Ik ben in alle opzichten een kind van een gematigd klimaat, van grachten en groene
weilanden, van natte zomers en kwakkelwinters, van mest en mist zoals de dichter
zong; van een politiek klimaat van rede en beschaving, veel gedebatteer maar weinig
verandering, uit een net land kom ik, van sociaal-democraten en liberalen en
Tros-kapitalisten die toch altijd nog een sentimentele Hollandse inborst hebben, uit
een land van huursubsidie en herintreedsters kom ik, uit een land met een
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sterke vrouwenbeweging, een sterke homobeweging.
Nu leef ik in een woestijnland, een land van hitte en droogte, van harde rotsgrond
en grijsgroene olijfbomen, van fel blikkerend zonlicht en koude woestijnnachten.
Een land waar een groot aantal burgers met een revolver op zak loopt, een land waar
je overal het olijfgroen van soldaten ziet. Een patriarchaal land, een land waar
godsdienst een politieke factor van belang vormt, een land waar de ultra-orthodoxie
een invloed heeft die ver boven haar getalswaarde uitgaat, een land waar religieuze
en seculiere burgers fel tegenover elkaar staan, een land waar op Sjabbat alles stilligt
en ik me de blaren op mijn voeten loop door straten met idyllisch kuierende
gezinnetjes op hun Sjabbesbest, en waar ik ontroerd raak door de mannen op weg
naar sjoel, gehuld in hun talliet - een beeld dat je na de oorlog niet meer in Nederland
ziet, behalve misschien rond de sjoel van Amstelveen.
Ik woon in het Land van Paniek. Men dringt hier als een gek om in de bus te
komen; paniek dat-ie zonder jou weg zou rijden.
Wat doe ik in dit Land van Paniek? Behalve sneller verouderen?
Maar ik houd van de tijd waarin ik leef. Eindelijk is de hele wereld aan het
schuiven. Zelfs in de kranten hier, waar het buitenland over het algemeen slechts een
geringe plaats inneemt, meestal in de zin van wat een buitenlands staatsman nu weer
heeft gemeld aangaande het Land van Paniek, dringen foto's en berichten over de
Sovjetunie en de glasnost binnen. Op het ogenblik zien we de foto's van de duizenden
en tienduizenden die de Magische Muur hebben weten te slechten, een zee van
mensen die zich naar het Westen beweegt.
Gisteren las ik in de krant dat zelfs de premier van het Land van Paniek enige
woorden heeft gewijd aan de schuivende wereldverhoudingen. Overal zijn grote
veranderingen in de richting van vrede, sprak hij - al waarschuwde hij voor een
vereniging van beide Duitslanden -, alleen in het Midden-Oosten viel daar nog niets
van te bespeuren. Waarom weigerden de Palestijnen nog steeds zijn vredesplan te
accepteren?
Ik ben de premier drie keer tegen het lijf gelopen. Elke ochtend om acht uur haast
ik mij van de bus naar het kantoor waar ik op de schrijfmachine mijn brood verdien.
Soms komt de premier dan juist de deur van zijn ambtswoning uit en omdat ik het
Hebreeuws van de veiligheidsjongens niet versta, ren ik onbekommerd door en bots
bijna tegen hem op. Het is een piepklein mannetje, een onverzettelijk onderdeurtje,
een tuinkabouter met een diep gegroefd hoofdje. Ik
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glimlach hem dan stralend toe, hij glimlacht terug en ik hoop dat hij die dag iets
Wijzere Besluiten zal nemen.
Tot nu toe schijnt hij dat echter niet te doen. Hij denkt echt dat de Palestijnen het
grootste obstakel voor vrede in het Midden-Oosten vormen - hij ziet niet dat de
doodsangst van de bewoners van het Land van Paniek een minstens even grote
hindernis vormt. Maar kan ik hem dat kwalijk nemen? Hij is een overlevende van
het getto van Warschau. Zijn hele familie is daar vermoord. In feite leeft hij nog
steeds in het getto van Warschau. Zijn besluiten worden genomen vanuit het getto.
De laatste tijd begint hij daar in het openbaar over te praten, bij de herdenking van
de Reichskristallnacht bijvoorbeeld. Dit praten is een eerste stapje in het proces van
genezing. Alleen hebben we niet zoveel tijd meer. Het moet sneller, dat
genezingsproces. Leven in Jeruzalem is als wonen op een vulkaan; je weet dat er een
uitbarsting komt, je weet alleen niet wannéér.
Gisteren reisde ik vanuit Tiberias in het noorden met de bus terug naar Jeruzalem.
Bijna alle ruiten van de bus vertoonden stervormige barsten. Ik besefte dat ik beter
niet vlak naast een raampje kon gaan zitten. We reden in een woeste vaart door het
vale violette stof-ensteen landschap van de Jordaanvallei. Deel van de bezette
gebieden, of kortweg: de Gebieden. De Gebieden ogen woest en verlaten, misschien
zweeft de geest van Kahane nog over de rotsblokken. Hier en daar zijn een paar
Arabische landbouwers aan het werk. In Jericho, dat de naam heeft de oudste stad
op aarde te zijn, rijzen fraaie oude palmbomen op tussen winkeltjes die de rolluiken
neergelaten hebben. Mijn vriendin wijst waar je vóór de Intifada de allerheerlijkste
houmous kon eten. Voor de Intifada, in een andere tijd, een andere wereld.
Naast het Land van Paniek is het Land van Woede aan het ontstaan. En wij wonen
hier, op de grens tussen beide landen en wachten waakzaam op de uitkomst van dit
alchemistisch proces.

April 1990
Voor de zoveelste maal in mijn leven zit ik op school. Op oelpan Etzion, een op
ouderwets zionistische leest geschoeide oelpan (stoomcursus Hebreeuws) die
vijfeneenhalve maand duurt. De oelpan is gevestigd in een oud afgeleefd gebouwtje,
oorspronkelijk waarschijnlijk een woonhuis. Steenkoude lokaaltjes worden verwarmd
met een butagaskacheltje dat af en toe de geest geeft, zodat er een penetrante
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gaslucht in de klas komt te hangen en de lerares in paniek de ramen opengooit. We
houden tijdens de les onze jassen maar aan. Halverwege de ochtend zijn de muren
nat van de condens. In dit soort omstandigheden krijg ik altijd associaties met de
hongerwinter die ik niet eens heb meegemaakt. Eten is er echter wel. Tijdens de
pauze gaan we naar de nog koudere schuilkelder waar een kantine is ingericht, dat
wil zeggen dat er twee oude dametjes van de WIZO hun gezondheid zitten te riskeren
teneinde ons van koffie, thee en boterhammen met jam te voorzien.
Ik ben aanvankelijk in klas B geplaatst, met een uiterst gevarieerde bevolking: een
Parijse lerares van rond de veertig die hier met twee kinderen naartoe gekomen is
terwijl haar echtgenoot nog in Frankrijk is gebleven; een jonge banketbakker uit
Chili; een elektricien uit Iran; een feministische journaliste uit Hamburg; een bruisende
middelbare scholier uit Rio de Janeiro; een groot contingent Russen; een
computertechnicus, een goeiige beer die zijn naam Sergei ter plekke heeft gewijzigd
in Israël; een elegante muzieklerares uit Leningrad; nog een elektricien en een musicus
en een airconditioning-technicus; een lerares uit Iran; een student uit Ethiopië; een
opticien uit Lyon; enzovoort.
Na twee weken merk ik dat het niveau van de klas te hoog voor me is en ik vraag
of ik een klas kan zakken. Dat wordt met grote tegenzin toegestaan, want in Israël
gelooft men niet in opgeven. Nu zit ik dan in klas A-plus, een duffere klas inderdaad,
met ook weer een meerderheid aan sovjetjoden. Ik vind het een heerlijk geluid, al
dat Russisch om me heen. In een oelpan zit je op harde houten stoeltjes die een
verbrede armleuning bezitten, waarop je je schrift kunt leggen. Er zijn geen tafels.
Rachel, onze lerares, houdt ervan over politiek te praten, tot ongenoegen van
sommige leerlingen. Elke dag behandelt ze het laatste nieuws. Soms heel
geëmotioneerd, zoals bij de terroristische aanval op een bus met Israëlische toeristen
in Egypte. Een uur lang discussieerden we over de vraag, of het toegestaan moest
blijven dat Israëli's naar Egypte kunnen reizen. Op het bord verschenen woorden als:
oorlog; granaat; gewonde; ziekenhuis; ambulance. Na dat uur kwam ze op een of
andere manier terecht bij de Holocaust en de kampen, ik weet niet meer hoe, maar
wel werd me duidelijk uit welke diepere lagen haar paniek omhoogkwam.
Ze kan er ook maar niet genoeg van krijgen ons allemaal te vragen wat wij vinden
van Gorbachov. Persoonlijk word ik meestal
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bevangen door gevoelens van sympathie als ik die kop met die wijnvlek op het
tv-scherm zie verschijnen, en ik wens hem sterkte. Zo niet de Russen in mijn klas,
die zijn zonder uitzondering zeer sceptisch over Gorbachov, en vertellen ons over
Pamyat en het heftiger wordende antisemitisme in de Sovjetunie. Niemand weet hoe
lang Gorbachov het zal uithouden, en mocht hij, God verhoede het, de macht
verliezen, zullen er dan geen pogroms tegen de joden losbarsten? Joden vormen een
van de kwetsbare minderheidsgroepen, tegen wie de volkswoede zich vanouds
gemakkelijk heeft laten richten. De aanvallen op Armeniërs in Azerbeizjan vormen
een teken aan de wand.
Volgens de kranten komen er op het ogenblik zo'n 8000 Russische joden per maand
het land binnen. De schattingen over het totaal te verwachten aantal Russische
immigranten in heel 1990 lopen uiteen van 100.000 tot 350.000. Het is geheel
onduidelijk waar die allemaal moeten blijven. Het doel waarnaar men op het ogenblik
streeft, is iedere immigrant in elk geval een bed en een dak boven het hoofd te
verschaffen - tot nu toe lukt dat. Maar er zullen hele wijken en hele steden uit de
grond gestampt moeten worden om deze enorme nieuwe aliya op te vangen. Ze zullen
in ieder geval niet massaal naar de bezette gebieden gaan.
De sovjetjoden hier vragen mij regelmatig naar het eventuele antisemitisme in
Nederland, en ik schilder dan een beeld dat de VVV mij in dank zou afnemen: dat
mag echt geen naam hebben, af en toe een antisemitische leuze bij een voetbalrel,
of een stupide hakenkruis op een muur, maar werkelijk, Nederland is een liberaal,
vrijheidslievend, vooroordelen bestrijdend land, met een Anne Frank Stichting en
een traditie van joodse burgemeesters in Amsterdam. Deze beschrijving brengt mijn
gesprekspartners in verwarring. Waarom heb ik dat paradijselijke land dan in
godsnaam verlaten? Kan ik niet beter zo snel mogelijk terugkeren?
Een goede vraag. Waarom zit ik mijn geboorteland zo te verdedigen? Is het echt
zo, of is het voor mij ook te pijnlijk om bepaalde tekenen te zien? Okee,
geassimileerde joden kunnen burgemeester worden, en katholieke joden minister,
maar wat als de minister orthodox joods was geweest, met een keppel en een baard?
Nee, een minister of burgemeester met een keppel, dat zie ik nog niet in Nederland.
En hoe zit het met het antizionisme, de anti-Israëlstemming? Hoeveel progressieve
mensen in Nederland, die rood of roze of groen stemmen, en de zeehondjes koesteren
en zo, vinden dat zionis-
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me gelijk staat aan racisme? (Vooral de Groen-stemmers vertrouw ik hierin voor
geen moer.)
Beste ex-mede-Maagdenhuisbezetters, zionisme is geen racisme; zionisme is de
bevrijdingsbeweging van het joodse volk. Zionisme staat voor de terugkeer naar
Zion, voor het einde van de ballingschap. Tweeduizend jaar lang hebben
vooraanstaande joden zich gewijd aan andermans (-vrouws) bevrijdingsbeweging.
Of je nou kijkt naar de arbeidersbeweging, de vrouwenbeweging, gay liberation, de
psychoanalyse of de human growth movement, overal kom je joden tegen in leidende
posities. In de stilzwijgende, en vaak onbewuste hoop dat bij het bereiken van het
ideaal (de socialistische maatschappij, het einde van seksisme, van homofobie, de
bevrijde mens) er ook opeens miraculeus geen antisemitisme of joods isolement meer
zou bestaan.
Die hoop is keer op keer ijdel gebleken. Op het ogenblik klinken er stemmen in
de Sovjetunie die de joden de schuld van alle ellende geven; plotseling herinnert men
zich op grote schaal dat er toch wel opmerkelijk veel joden zaten onder de leiders
van de Communistische Partij, vooral in de beginjaren.
Voor mij is zionisme in de eerste plaats het streven om het joodse volk terug te
brengen naar haar spirituele erfenis, naar de spirituele kern van het jodendom. De
Diaspora is in de eerste plaats een spirituele ballingschap die zich na de verwoesting
van de Tempel (70 na Chr.) tevens uitdrukte in een geografische ballingschap, in een
leven ‘tussen vreemde volkeren’ die andere goden dienden. Ik moet steeds vaker
denken aan een bepaalde passage uit Deuteronomium (28:64-65) die kristalhelder
de gemoedstoestand van de geassimileerde jood in de Diaspora beschrijft:
‘De Eeuwige zal jullie verspreiden onder alle volkeren, van het ene einde van de
aarde tot het andere; daar zul je afgoden van hout en steen gaan dienen, die je nooit
gekend hebt, jij niet, noch je voorouders. Bij deze volkeren zul je geen verademing
krijgen, noch zal er een plekje zijn waar je voet rust vindt. De Eeuwige zal je daar
hartkloppingen bezorgen, je smachtend naar redding laten uitzien en je zielsbedroefd
maken.’

Mei 1990
We zitten hier middenin een paar onrustige weken. Het begon met de grafschennis
in Carpentras, Zuid-Frankrijk, en een soortgelijk incident in Zweden. Zulke
gebeurtenissen roepen hier onmiddellijk veel
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angst op. Mijn lerares in de oelpan besteedde er de hele morgen aan zodat we de klas
verlieten met een levendig beeld van een lijk op een paraplu geprikt op ons innerlijk
netvlies. De massale demonstratie tegen racisme en antisemitisme die vervolgens in
Parijs werd gehouden nam weer iets van de angst weg, maar er blijft ook altijd iets
hangen. Niet onbegrijpelijk, gezien de opkomst van Le Pen, en het zich duidelijker
manifesterende antisemitisme in de Sovjetunie. De verwachtingen hier ten aanzien
van de ontwikkelingen in Oost-Europa zijn ook niet zo rooskleurig. Men vreest dat
er niet alleen leuke dingen voor linkse mensen naar boven zullen komen, maar ook
allerlei antidemocratische ressentimenten die gemakkelijk op een kwetsbare
minderheid als de joden worden geprojecteerd.
Het volgende slechte nieuws was de moordpartij bij Rishon le Zion - waar een
eenentwintigjarige Israëli een machinegeweer leegschoot op een groep Palestijnse
arbeiders, gevolg zeven doden en tien gewonden. De nasleep van deze meervoudige
moord was bijna nog erger. De heftigste onlusten in de bezette gebieden sinds het
begin van de Intifada, een hard optreden van de IDF (Israeli Defense Forces) en een
resulterend dodental van nog eens vijftien tot vijfentwintig.
De Histadrut, het Israëlische vakverbond, publiceerde direct op 22 mei een
krachtige veroordeling van de moord op de Palestijnse arbeiders, tevens een oproep
aan joodse en Arabische arbeiders om zich niet te laten provoceren door deze ‘misdaad
van een geestelijk gestoorde’. Dat lijkt me de juiste verwoording. In ieder land kan
het voorkomen dat er iemand opeens door het lint gaat en in het wilde weg
medemensen begint neer te knallen - zijn eigen gezin, klanten van een supermarkt,
passanten op straat. Afdeling gemengde berichten. In de politieke situatie zoals Israël
die kent zijn er echter geen neutrale gemengde berichten. Er is hier nooit sprake van:
man vermoordt prostituée. Nee, joodse respectievelijk Arabische man vermoordt
Arabische respectievelijk joodse prostituée. Elke criminele handeling heeft een
politieke lading, en politieke repercussies.
Uit een ongerust telefoontje van mijn moeder, op een ogenblik dat ik nog van niets
wist, begrijp ik dat er in Europa en de VS een flinke anti-Israël-stemming is ontstaan.
President Bush vond het nodig familie van de slachtoffers van de schietpartij bij
Rishon, en van het daaropvolgende geweld in de bezette gebieden persoonlijk te
condoleren - een ongehoord precedent, niet vertoond bij aanvallen van Palestijnen
op burgerdoelen in Israël.
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Het zijn twee kanten van dezelfde medaille: antisemitisme bij nietjoden, angst en
wantrouwen plus ‘verinnerlijkt antisemitisme’ bij joden. Verinnerlijkt antisemitisme
wil zeggen het geloven in, je eigen maken van, alle vooroordelen. Zo'n verinnerlijking
vindt plaats in een positie van machteloosheid.
Wij joden hebben als groep een ‘joods bevrijdingsprogramma’ nodig, vergelijkbaar
met de consciousness-raising-technieken die in de vrouwenbeweging worden gebruikt.
Technieken om ons te bevrijden van onze doodsangst, van ons wantrouwen, en van
de verinnerlijkte vooroordelen. Tot nu toe hebben wij steeds de keuze gehad ‘er bij
te horen’ mits we assimileren en onze joodse identiteit opgeven; of onze identiteit
te bewaren, zichtbaar joods te zijn, religieus te zijn, en in een isolement te leven,
kwetsbaar voor aanvallen.
Een van de goede kanten van Israël is dat we hier allemaal zeer zichtbaar joods
zijn, tot op het vulgaire af. En dat er een sterk gevoel van nationale trots bestaat. Een
van de slechte kanten is dat de staat Israël hoe langer hoe meer de paranoïde patronen
van een gedeelte van zijn burgers weerspiegelt en daardoor steeds geïsoleerder komt
te staan. Israël wordt zo langzamerhand behandeld als de jood onder de naties.
Antisemitisme en antizionisme lijken weer samen te vallen en dat versterkt de
bestaande paranoia. Een gevaarlijke ontwikkeling.

Juni 1990
Ik weet niet goed hoe ik het moet overbrengen - het leven in Israël heeft iets bijzonder
onschuldigs. Hoe kan dat nou, tegelijkertijd is er een bijna-burgeroorlog aan de gang?
Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Het lijken net twee separate werkelijkheden. Het
gewone leven, van een grote dorpsheid, waarin de stress zich hoofdzakelijk uit in
financiële zorgen - hoe kom je aan een betaalbare woning, hoe vind je werk waarmee
je de huur kunt betalen, kortom hoe houd je het hoofd boven water - en de Intifada
waarvan je het dodental elke dag in de krant leest, gesteld dàt je een krant leest. Het
is net of zich dat ergens anders afspeelt, buiten het gewone bestaan. Of het ook niet
echt met jou te maken heeft.
Er zijn natuurlijk raakpunten. Op de Mahane Jehuda, de drukke oriëntaalse markt
waar ik regelmatig mijn sjabbatboodschappen doe, is twee weken geleden een bom
ontploft. Daarbij is een oude joodse man gedood. Dat had ik dus ook kunnen zijn.
Bij de meeste warenhuizen en supermarkten wordt de inhoud van mijn tas bekeken
voor ik
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naar binnen mag. De ruiten van de bussen die ik neem zitten vol barsten. Gisteren
is er in de Oude Stad, ook een plek waar ik graag, rondwandel, een joodse
jesjiwa-student neergestoken. De Jordaanse radio meldde vanochtend dat als gevolg
daarvan duizend Palestijnen uit Oost-Jeruzalem zijn opgepakt. Nou vertrouw ik de
Jordaanse radio niet 100%, misschien hebben ze er een nul bijgeplakt, maar natuurlijk
heeft zoiets weer een ernstige escalatie tot gevolg.
En toch beheerst de Intifada mijn leven niet, nog niet. De gigantische aliya uit de
Sovjetunie houdt me veel meer bezig. Ik zit er middenin, al die Russische immigranten
die met achterlating van alles wat ze eventueel bezaten, alleen met hun kleren bij
zich, hier een nieuw leven komen beginnen.
Vanochtend zitten we bij de afscheidsbijeenkomst van de oelpan ‘Hine ma tov oe
ma najiem...’ te zingen, begeleid door viool en accordeon. (‘Wat is het fijn, als
broeders bij elkaar te zitten’. In het Nederlands klinkt dat wel erg stichtelijk, in het
Ivriet minder.) De muziek roept de sfeer van een Europees sjtetl op. We kunnen onze
voeten bijna niet stil houden. Al die joden uit alle delen van de wereld - het is alsof
de bijbelse profetieën over de terugkeer naar het land aan het uitkomen zijn. Ik begin
te beseffen dat die terugkeer in de vorige eeuw is ingezet en nog steeds doorgaat,
ondanks alle obstakels en de grote massamoord. Het is een massaal thuiskomen, een
thuiskomen in spirituele zin, alsof je bij je familie komt, in een huis waar je misschien
nooit bent geweest maar waarvan je weet dat het thuis is.

Juli 1990
Uit een gevoel van solidariteit en ‘je moet toch iets doen’, doe ik vaak mee aan
‘Women in Black’, de groep in het zwart geklede vrouwen die elke vrijdagmiddag
op een centraal plein in Jeruzalem een stil protest houden tegen de bezetting van de
Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Elke keer voel ik me daar ook
onbehaaglijk. Alsof ik iets doe waarin ik niet geloof. Langzamerhand kan ik
verwoorden waarom ik er niet in geloof.
Ten eerste vind ik de kleur zwart ongelukkig gekozen. Ik begrijp wel dat het de
rouw van Palestijnse vrouwen en moeders symboliseert, maar toch. Zwart is een
negatieve kleur, het zuigt alle andere vibraties in zich op. Traditioneel is zwart
verbonden met de duivel, met zwarte magie en het onbewuste en de dood. Het is de
kleur van de
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angst. Niemand heeft dat beter begrepen dan de tegendemonstranten die de laatste
maanden bij Women in Black zijn verschenen, mannen en vrouwen van Tehiya en
Kach, rechtser dan rechts. Zij zijn in het wit gekleed en zwaaien met blauwwitte
Israëlische vlaggen en borden waarop de vrouwen in het zwart landverraadsters en
handlangers van Arafat worden genoemd. Het laat mij zien dat een demonstratie
alleen maar ‘actie’ is die ‘reactie’ oproept, en niet bijdraagt tot enige verandering.
Een demonstratie als Women in Black, en hetzelfde geldt voor Vrede Nu waar ik
ook braaf aan meedoe, is een vreselijk goed bedoelde uiting van machteloosheid.
We willen dat er iets verandert, maar er is niet de notie dat we in ons eigen innerlijk
moeten kijken, waar wij misschien dezelfde angsten koesteren die zo luid en
uitvergroot stem krijgen bij onze regeringsleiders.
Om hier in het Midden-Oosten vrede te krijgen moeten we veel radicaler te werk
gaan, radicaal in de zin van: de wortels aanpakken. Waar houden wij in ons eigen
leven krampachtig vast aan onze eigen Westbank? Waar houden wij in ons eigen
leven verandering tegen? Welke (schijn)veiligheid durven wij in ons eigen leven niet
los te laten omdat we dan denken dood te gaan? Is het een relatie, een baan, een huis,
een bankrekening, een bepaalde ideologie? Alleen door zelf door veranderingen heen
te durven gaan veranderen we de uiterlijke wereld. Elke individuele verstarring draagt
bij aan de verstarring op wereldschaal, want, op gevaar af belachelijk te klinken, we
zijn allemaal één.
Omdat ik dat nu duidelijk zie heb ik me aangesloten bij een meditatieen healinggroep
die werkt onder de noemer: ‘Let go of your own Westbank’. Een groep waarin we
onze eigen doodsangst onder ogen willen zien, en willen loslaten. Omdat we weten
dat we alleen dan zinnige actie kunnen ondernemen.
Dit is voorlopig de enige actie waarin ik nog geloof.

Augustus 1990
Een heerlijke lome vakantiedag vandaag. Terwijl er toch paniek heerst over de reële
oorlogsdreiging vanuit Irak. In de Jerusalem Post van vandaag stond dat Saddam
Hoessein in een poging het Arabische blok achter zich te krijgen heeft verklaard dat
sommige Amerikaanse vliegtuigen overgeschilderde Israëlische toestellen zijn,
gevlogen
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door Israëli's met valse Amerikaanse papieren. Een doorzichtige leugen, die echter
duidelijk maakt dat hij er niet voor zal terugdeinzen Israël aan te vallen als de VS
hem teveel strobreedtes in de weg leggen.
Vanochtend belde, voor de tweede keer, mijn moeder. Met een grafstem vroeg ze
me alsjeblieft thuis te komen, en voerde reumatiek en blaasontsteking aan als
argumenten waardoor ik me schuldig ging voelen. Het had wel effect, ik werd
ongeruster. In Nederland zie je waarschijnlijk veel informatievere tv-programma's
over de opeenhoping van oorlogstuig daar in de Golf. Na het telefoongesprek
probeerde ik te mediteren, me ‘leeg’ te maken en contact met m'n hogere zelf te
maken om te zien of het inderdaad beter is even naar Nederland te gaan. Maar er
kwam niets, ik was teveel ongerust aan het malen.
Ik ben me bewust dat we met z'n allen meewerken aan dit drama, een massale
heropvoering van een eng toneelstuk met agressors en slachtoffers. Saddam Hoessein
wordt hier alom vergeleken met Hitler. Een man die er niet voor terugdeinst zijn
eigen familie of generaals neer te schieten als ze hem een advies geven dat hem niet
zint. Dat deed Hitler nog niet eens, voor zover ik weet.
Gisteren hebben honderden Palestijnen in de West Bank en Gaza gedemonstreerd
als steun voor Saddam, ook al niet iets om vrolijk over te worden. Ze schijnen hem
als grote verlosser te beschouwen. Wat een ironie, de PLO als grote bondgenoot van
de nieuwe Hitler. Palestijnse spionnen schijnen ook veel van de informatie te hebben
verschaft die het Saddam mogelijk heeft gemaakt, Koeweit te overrompelen. Het
Iraakse leger had kant en klare lijsten met namen en telefoonnummers van belangrijke
Koeweiti's, hun in handen gespeeld door Palestijnse informanten.

Oktober 1990
Gisteravond was er een kort bericht op het nieuws: de regering gaat nu toch over tot
het distribueren van gasmaskers en andere benodigdheden, onder andere
injectiespuiten met een tegengif tegen chemische oorlogvoering. Men benadrukt dat
dit geen reden moet zijn tot paniek. De distributie zal 15 oktober beginnen en enige
weken kosten.
‘Krijg jij nog steeds van die noodtelefoontjes uit Nederland?’ vroeg D. me door
de telefoon. Nee, dat is een beetje opgehouden, de Golfcrisis duurt alweer zo'n tijd,
alles went.
Het lijkt hier in Israël ook ‘business as usual’. De afgelopen
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weken was iedereen koortsachtig bezig met de feestdagen, Rosj Hashana en Jom
Kippoer (Nieuwjaar en Grote Verzoendag). Op Jom Kippoer was het ontzettend heet,
een bezoeking als je vierentwintig uur moet vasten, dus ook niet kunt drinken.
's Middags wandelde ik wat door de uitgestorven straten. De stad is dan aan de
kinderen die met rolschaatsen en skateboards de rijweg in bezit nemen. Ik liep tot
het Mount Zion Hotel, vanwaar je een schitterend uitzicht hebt op de vallei van
Oost-Jeruzalem en op de Oude Stad. Het was onwerkelijk stil. De lucht trilde van
de hitte. Vaag hoorde ik een ijl geschreeuw, alsof er ergens sprinkhanen zaten. Had
ik nu al auditieve hallucinaties van de dorst? Ergens buiten mijn gezichtsveld, achter
de horizon, klonk een dun krijsen. Het joelen van een oproer. Ik hoorde het doffe
geluid van schoten. Even later reden twee militaire jeeps langs de muur van de Oude
Stad. Ik besloot maar verder te lopen, het ijle schreeuwen aan de rand van mijn
bewustzijn.
Ik dacht er later over na. Is het werkelijk struisvogelpolitiek, die ogenschijnlijke
kalmte hier? Maar wat moeten we, we kunnen toch niet altijd blijven vluchten? Nu
zijn we voor de eerste keer eens niet afhankelijk van een vreemde regering die ons
niet kan of wil beschermen, nu hebben we een eigen land. We kunnen toch moeilijk
allemaal een ticket gaan kopen en het land leeg achterlaten, op een presenteerblaadje
voor Saddam of de PLO?
Laat ik mezelf niet langer een rad voor ogen draaien: waarschijnlijk breekt er nog
deze maand een oorlog uit in het Midden-Oosten. Er is zo'n opeenhoping van troepen
en wapentuig, dat moet gewoon een ontlading vinden in een confrontatie. Wie had
dat ooit gedacht, dat ik naar Israël zou komen om het begin van een derde
wereldoorlog mee te maken. Dat was niet echt mijn toekomstvisioen.
Het is onthutsend te ontdekken hoezeer mijn politieke meningsvorming wordt
beïnvloed door mijn omgeving, de tv die ik zie, de kranten die ik lees, en niet in de
laatste plaats door de mensen die ik ken. Men was hier in Israël over het algemeen
blij met de snelle reactie van Bush. Alom heerste er een gevoel van: nu ziet de wereld
eens door wat voor duistere machten wij hier omringd zijn. Eindelijk staan we er
eens niet alleen voor. We hebben er zelfs bijna niets mee te maken!
De eerste dagen had ik iets van: lang leve Bush, eindelijk een Amerikaanse
president die durft te zeggen: tot hier en niet verder. Ik geloof ook wel in zijn morele
verontwaardiging, hij is van de
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generatie die Hitler en Pearl Harbour bewust hebben meegemaakt. Later, toen de
Amerikaanse troepenzendingen enorme afmetingen gingen aannemen, kwam er ook
twijfel: is deze padvinder niet al te enthousiast bezig? Gaat het nog om het bevrijden
van een land, of zijn het alleen nog de westerse oliebelangen?
Mijn broer schrijft me nuchter: ‘Is Jeruzalem wel de meest comfortabele plaats
om de meningsverschillen tussen de tiran en de imperialist gade te slaan?’ Mooi
geformuleerd, want het is allang geen conflict meer tussen de good guy en de bad
guy, al presenteert de Jerusalem Post het als zodanig; dat hele Irak is tot de tanden
toe bewapend door het Westen, de Bondsrepubliek natuurlijk weer voorop. Wellicht
zullen er talloze dienstplichtige soldaten gedood worden door in hun eigen vaderland
gefabriceerde wapens. Wat een waanzin allemaal.
Dit zijn allemaal politieke en morele overwegingen, behorend bij het aardse Jeruzalem.
Maar er is ook nog het hemelse Jeruzalem, waar de lucht trilt van mystiek en
metafysica en daar gelden weer andere wetten, jenseits van ‘rechts’ en ‘links’.
Tijdens de eerste week van de Golfcrisis stond er een klein berichtje in de Post:
de Lubavitcher rebbe, standplaats Brooklyn New York, over de crisis. Volgens een
oude joodse Midrasj (een interpretatie van een of meer bijbelpassages) zal er dit jaar,
het jaar 5751, een wereldschokkende confrontatie in de Perzische Golf plaatsvinden.
Israël heeft daar echter niets van te vrezen. Integendeel, deze oorlog kondigt de komst
van de Messias aan. De rebbe vermaant zijn volgelingen in Israël dan ook om geen
voedsel te gaan hamsteren.
De afgelopen week leverde een soortgelijk bericht op: in 1935 heeft een in
Jeruzalem wonende mysticus in het laatste decennium van deze eeuw een grote
oorlog tussen Arabische staten voorspeld, inclusief gebruik van chemische en
biologische wapens. Jeruzalem zal enige dagen worden belegerd en er zal een
aardbeving plaatsvinden waarbij, chauvinistisch tintje, alleen moslem en christelijke
huizen zullen worden verwoest. Na deze oorlog zal het Messiaanse tijdperk aanvangen
en Jeruzalem zal oppermachtig heersen.
Geïnspireerd door deze berichten liep ik vandaag boekhandel Steimatzky binnen.
Op naar het hoekje met new age en occulte lectuur. Ik vond wat ik zocht, een
pocketuitgaafje van Nostradamus, de Franse profeet die volgens velen onder andere
Napoleon, Hitler en de tweede wereldoorlog heeft voorzien. Hij heeft trouwens ook
vaak
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de plank misgeslagen. Een interpretatie van zijn duistere kwatrijnen achteraf, is
natuurlijk heel wat gemakkelijker dan een voorspelling vinden van iets dat nog moet
plaatsvinden. Door te zoeken onder de lemma's ‘Third World War’, ‘United Arab
Republics’, ‘Irak’, ‘Israël’ en ‘Antichrist’ vond ik een aantal bruikbare kwatrijnen
die allemaal betrekking hebben op een grote oorlog ergens tussen 1990 en 1996 in
Azië, waar een demonisch heerser zal opstaan. Twee grote wereldmachten zouden
elkaars bondgenoot zijn in de strijd tegen deze tiran.
De Amerikaanse commentator identificeert de tiran met rood China, en de
wereldmachten met enige aarzeling als de Verenigde Staten en de Sovjetunie.
Nostradamus spreekt over ‘twee zonnen’ tijdens die oorlog, hetgeen zou kunnen
wijzen op een atoom- of neutronenbom. Ik vond een apart vers waarin wordt voorspeld
dat Israël voor het einde van de eeuw in vrede zal kunnen leven. Dat is tenminste
een troost, maar liever zonder grote kladderadatsch. Peinzend stap ik de boekhandel
uit.
Weer heb ik gemengde gevoelens. Ik ben geschokt dat er tijdens de Tempelbergrellen
doden zijn gevallen, had dat verdomme niet anders gekund, met traangas? Wat een
overreactie weer, en dat na twee maanden uiterst ingehouden beleid. Het lijkt wel of
Israël altijd weer terugvalt in een vertrouwde positie, de positie van de gebeten hond,
dan is alles weer zoals het hoort: we staan helemaal alleen, de hele wereld is tegen
ons, we hebben geen enkele te vertrouwen bondgenoot. De verslaafdheid aan de
slachtofferpositie of aan de flipside daarvan, de ‘we slaan er op’-positie, maar altijd
vanuit een slachtoffergevoel. Zo'n positie van isolement ook.
Ik kan me de krantekoppen in het buitenland al helemaal voorstellen. (Ik zie alleen
een glimp van De Telegraaf - boven een foto van gearresteerde, op de grond liggende
Palestijnen staat iets van: bloedbad op de Tempelberg - 21 doden - alsof het op de
grond liggende lijken betreft.) Dan hoor ik dat het stenengooien helemaal geen
spontane uitbarsting is geweest, maar een zorgvuldig voorbereide operatie. De
Inlichtingendienst wist dat er iets zou gebeuren, al dagen waren er stenen en stokken
naar de Tempelberg gebracht; ze hebben alleen fout ingeschat wanneer het zou
beginnen. Waarschijnlijk is het een door Irak georkestreerde provocatie geweest.
Dat maakt het helemaal stom dat Israël er zo op losgeschoten heeft. Provocatie
geslaagd. Irak heeft onmiddellijk gedreigd met ‘Arabische vergeldingsacties, ‘om
Jeruzalem en alle andere heilige plekken (slaat op Saoedi-Arabië) te bevrijden’.
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Er is een escalatie van geweld op gang gekomen, na de Tempelbergrellen. Achteraf
blijkt de schietpartij op de berg een kettingreactie geweest te zijn, in gang gezet door
het gerucht dat de Temple Mount Faithful zich opmaakte de eerste steen voor de
Derde Tempel te gaan leggen, op Soekkot. (De Temple Mount Faithful is een
sektarisch groepje dat zich voorbereidt op de bouw van de Derde Tempel, door alvast
de juiste oliën en wieroken te bereiden, en de kleren voor de Hogepriester te weven,
dat soort activiteiten.) Op elke joodse feestdag kondigen ze aan naar de Tempelberg
te komen, en iedere keer houdt de politie hen tegen. Dit keer lag er zelfs een
gerechtelijk verbod. Goeie ouwe Teddy Koliek had er nog voor gezorgd die uitspraak
in alle Arabische kranten te krijgen - maar had er geen rekening mee gehouden dat
de Arabieren geen vertrouwen meer hebben in Israëlische rechtbanken. Hoe dan ook,
er waren 3000 man Palestijnen naar de Tempelberg gekomen om het terrein te
verdedigen, en er lag een arsenaal aan stenen. De rest is bekend.
Het nieuwe liberale weekblad Jerusalem Report citeert een oudere Fatah-activist
uit Ramallah: ‘Misschien is het waar dat noch de Palestijnen noch de Israëli's de
tragische gebeurtenissen bij de Al Aqsa-moskee gepland hebben. Maar de politieke
resultaten voor de Palestijnen gaan boven alle verwachtingen. Een handvol verwarde
Israëlische politieagenten hebben meer bereikt dan de beste diplomaten van de PLO.’
Het politieke geweld is opeens angstig dichtbij gekomen. In de straat waar mijn
nichtje woont, in Baka, een rustige buurt met oude huizen, oude bomen en een
overwegend Ashkenazische bevolking, werden drie mensen doodgestoken. Een
achttienjarige soldate, een achtentwintigjarige politieagent, en de vijfenveertigjarige
eigenaar van de kwekerij op Derech Bethlehem, waar ik de plantjes voor mijn
bloembakken koop. De agent verloor zijn leven doordat hij, bang de Arabier dodelijk
te raken, als waarschuwing eerst in de lucht schoot, en daarna in de benen. In de
daarop volgende worsteling slaagde de man er in, onder het uitroepen van ‘Allahu
Akbar’ hem alsnog een mes in de rug te planten. Die agent woonde tegenover het
huis waar mijn nichtje woont. De hele verdere week werd er ‘sjiwwe gezeten’ en
omdat de huizen zo klein zijn, was de straat vol rouwenden. Elke keer dat ze de deur
uitstapte, stuitte ze op rouw.
Ik heb helemaal geen zin hier nog verder over te schrijven; het zal allemaal wel
bekend zijn, uit de krant en via de tv. Enige dagen was
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Jeruzalem vol politie en leger, die bijvoorbeeld op bushaltes zich zaten te vervelen.
De grens tussen Israël en de Gebieden werd tijdelijk gesloten, en nu is de grens weer
open. Er zijn meer nationalistisch geïnspireerde moorden gevolgd. De altijd aanwezige
paniek onder het Israëlische publiek heeft zich verdiept. De haat lijkt aan beide zijden
groter geworden. Het leger heeft het huis van de familie van de Bakamoordenaar,
Omar Abu Sirhan, verwoest. Een afschuwelijke maatregel vind ik dat, dat verwoesten
van huizen. Ik ben er zeker van dat het alleen maar meer ressentiment en martelaren
creëert.
Een jaar geleden waarschuwden vredesactivisten dat het nu het tijdstip was om
met de PLO te gaan praten - de Palestjnen staken de hand uit, er was de bereidheid
te onderhandelen. Als de regering deze gelegenheid voorbij liet gaan, zouden er wel
eens veel radicalere krachten naar boven kunnen komen. Arafat zou een lieverdje
zijn, vergeleken met wat er dan aan leiderschap zou komen bovendrijven. Rationeel
ben ik het daar helemaal mee eens. En emotioneel ook. En tegelijkertijd kan ik niet
helemaal de droom vergeten, die ik tweeëneenhalf jaar geleden droomde, in het brede
bed van mijn geliefde, de eerste nacht na mijn aankomst in Israël.
Vanaf het vliegveld waren wij per sheroet (collectieve taxi) naar Jeruzalem gereden.
We zaten samen op de achterbank en voor ons torende het brede zwarte silhouet van
een chassidische jood, compleet met zwarte hoed, volle baard en peyes (lange lokken
langs de slapen). Geïntimideerd door zijn aanwezigheid durfden wij zelfs elkaars
hand niet vast te houden. Na het vliegtuig doet de rit naar Jeruzalem altijd wat
psychedelisch aan; de chauffeur rijdt als een bezetene, de duisternis valt onverhoeds,
je snuift de geur van pijnbomen en nablakerende rotsen. De weg spiraalt tenslotte
omhoog, daar waar Jeruzalem ligt als koningin in de woestijn van Judea.
's Nachts werd ik wakker van de dorst uit een droom die echter leek dan de kamer
waar ik me bevond. Er viel genoeg wit maanlicht de kamer binnen om de kraan in
de keuken te bereiken. Terwijl ik dronk, dacht ik na over de film waaruit ik zojuist
was ontwaakt.
Ik zat met mijn geliefde in de sheroet op weg naar Jeruzalem. Voor ons torende
het zwarte silhouet van een chassied. De atmosfeer was bijna elektrisch. Er zat ook
een oude vrouw in de taxi, die ons zei dat we onze haren moesten bedekken. Kunstig
drapeerde ze een sjaal om mijn haar, op zo'n manier dat het een brede ronde platte
hoed leek, als een streimel, de bonthoeden die chassidiem op feestdagen dragen.
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De oude vrouw keek afkeurend naar mijn blote sproetige armen. Die moest ik ook
bedekken, die verraadden dat ik een westerse vrouw was.
De sheroet stopte. Wij stapten uit, maar we bleken nog niet bij het huis van mijn
geliefde te zijn. We begonnen maar verder te lopen.
Plotseling werden we geconfronteerd met een menigte Arabieren die dreigend op
ons afkwam.
Ik stapte naar voren (in dromen altijd moedig) en zei in het Frans: ‘C'est d'accord.
Je suis d'Amsterdam’ (en daar zijn ze allemaal voor de Palestijnen, wilde ik er nog
aan toevoegen, maar ik wist niet zo gauw hoe ik dat in het Frans moest zeggen).
Mijn vriendin was ergens achter me verdwenen. Toen ik beter naar de Arabieren
keek zag ik dat ze allemaal met elkaar verbonden waren, door bruin touw, of stroken
bruin plakband. Of waren het zwepen?
Nogmaals zei ik: ‘C'est d'accord. Je suis d'Amsterdam.’ Mijn woorden hadden
totaal geen effect. Integendeel, de menigte rukte dreigend op.
Toen, plotseling, weken ze terug. Ik keek over mijn schouder. Achter me stond
een levensgrote Israëlische politieagent, gewapend, blauw uniform, koolzwarte ogen.
Met een schok besefte ik dat hij me nog net gered had.
Dit droomde ik op 28 juli 1988, de Intifada was acht maanden aan de gang. De droom
verontrustte me, omdat ze leek te zeggen dat ik mijn naïeve linkse beginselen nog
maar eens goed tegen het licht moest houden.
In een van de mooiste boeken over Jeruzalem die ik ken, Jerusalem, Jerusalem
waarin journaliste Lesley Hazleton vergeefs tracht los te komen van de stad die haar
sinds ze er dertien jaar heeft gewoond, in haar greep blijft houden, schrijft zij:
‘There is no comfort to be had in this country. It is a place that makes you have
dreams you do not want, and that makes you acknowledge things in yourself you
would rather not know.’
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De glinsterende paraplu's
teolinda gersão
fragmenten
Dinsdag, de tweede
Het gaat regenen, zegt Jovita, en wij rennen naar huis, voordat zij haar zin kan
afmaken. De dikke regen maakt onze bloezen druipnat - ik laat de deur onder het
afdak openstaan, omdat ik het prettig vind om ernaar te luisteren, naar deze tropische
regen van doorzichtige schitterende touwen, even dik als de wereld, regen die tegen
de muur breekt, die de struiken aan de overkant geselt, die hamert op de ramen van
het balkon.
De vrouw die in dit huis woont is begonnen een boek te schrijven, denk ik, en ik
weet niet of dat idee een constatering is, of een verzuchting. Alsof een onomkeerbaar,
onherstelbaar iets, dat al lang boven mij hangt, op mij neer zou storten, of alsof ik
op iets zou vallen, waarboven ik heel lang ben blijven hangen.

Zaterdag, de vijfde
Zij zou elke dag haar portret schilderen, besloot zij, zij zou opeenvolgende portretten
in de tijd achterlaten, zichzelf vermenigvuldigen om de kans te vergroten aan de
dood te kunnen ontsnappen. Zo zou de dood veel meer tijd nodig hebben; hij zou
niet een, maar vele ikken moeten uitwissen.
En wanneer zij dood zou zijn en niet meer zou schrijven, zouden haar portretten
tenminste nog doorgaan met schrijven, en het zou zijn alsof het leven dat zij schreef
de bladzijden zou kunnen omslaan.

Maandag, de dertiende
Zij keek naar zichzelf in de spiegel om te weten te komen hoe zij er
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eenmaal geportretteerd zou uitzien. Maar het beeld dat zij zag leek haar niet
nauwkeurig genoeg. Zij zocht tevergeefs in alle spiegels; in de ovale spiegel in de
slaapkamer, in de donkere spiegel in de hal, in de oude spiegel in de zitkamer, in de
kleine spiegeltjes in haar tas, in de poederdoos en make-up doosjes. Maar haar beeld
leek haar alleen maar onnauwkeuriger.
Het is mijn bril die niet goed is, dacht zij. Zij zette haar bril af, en daarna haar
ogen; in de oogkassen stopte zij twee bladeren, twee stenen, twee vogels, twee wolken,
twee druppels water, twee groene algen, twee ankers, twee boten, twee vissen, twee
zonnen, en zij kreeg het zicht van de stenen, de bladeren, de vogels, de vissen. Daarna
ging zij ze verwisselen en zij maakte alle mogelijke combinaties: in plaats van twee
ogen combineerde zij een blad en een vis, een wolk en een boot, een alg en een vogel,
een vis en een wolk, een steen en een zon, een anker en een vogel. Zij bleef
verwisselen en combinaties maken totdat zij omviel van vermoeidheid. Maar het
beeld in de spiegel leek nog steeds niet op haar.

Zondag, de twaalfde
Zij zocht naar zichzelf in de foto's, maar ze waren allemaal verkleurd, ze waren
onscherp geworden en zij kon zich in geen enkele herkennen. Bovendien stond zijzelf
op heel weinig foto's, omdat zij ze zelf nam en er dus buiten stond.

Maandag, de eenendertigste
Toen ging zij naar de fotograaf om van zichzelf een portret te laten maken.
In de studio stonden witzijden paraplu's, die een gelijkmatig helder licht filterden
dat voor haar gezicht op en neer bewoog. Zij zat onder het licht als een object dat
hij aanraakte, vormde, veranderde, waarvan hij het gezicht bewerkte (de tijd die stil
was gezet, het vastgelegde moment, door de eeuwigheid heen zul jij zo blijven foto's waren een beeld van de dood; haar gezicht levenloos, een wassen masker,
bewegingloos, koud). Er was geen nauwkeurigheid en alles was te manipuleren. Zij
zag het terwijl hij de oplichtende paraplu's op en neer bewoog. Het toestel zou
onpartijdig en nauwkeurig moeten zijn, maar op de een of andere manier lukte het
hem het te laten liegen en ook zij was een object net zo blootgesteld aan het licht
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en overgeleverd aan het objectief.
En in dat portret heeft zij zichzelf ook niet herkend, zo gemanipuleerd en zo dood
als zij zich voelde.

Donderdag, de negentiende
‘Ik’ zei zij, toen zij het geduld niet meer hadden om naar het verhaal te luisteren en
weggingen. Zij keerde rustig terug naar de kern van het probleem en herhaalde in
het kort de feiten. ‘Ik’, zei zij en dit woord voelde als de pit van een pruim in haar
mond, die over haar tong rolde, maar die het oppervlak van haar tong niet raakte.
‘Ik’, herhaalde zij en keek naar de hemel alsof dit ik een echo was. Ik: snijpunt van
mensen, levens, tijden, ruimtes, dimensies, snijpunt van plannen, lichten, kleuren,
van verschillende geluiden.
Dagboeken berustten op de misvatting dat het ik, de werkelijkheid en de tijd
bestonden en dat zij te beschrijven en vast te leggen waren - maar de waarheid was
heel anders, althans voor diegenen met ogen verweerd genoeg om haar te kunnen
zien zo vermoedde zij.
Ik, probeerde zij nog een keer, maar het was altijd een wankele waarheid. Ik; blad,
wind, zand, schuim - ik; steen, zee, insekt, slapend of ontwaakt dier, afwachtend,
met gespitste oren en met al zijn zintuigen gespannen, gereed om een sprong te maken
naar een andere kant die er niet meer is.

Zaterdag, de achtentwintigste
In haar droom zag zij paraplu's van spiegelend glas, maar zij lagen in scherven en
zouden nooit de gestalte in haar geheel kunnen weerspiegelen.*
Vertaling: Paula Jordão

*

Portugese titel: Os guarda-chuvas sintilantes. Lissabon 1984. De vertaling betreft de pagina's:
14, 28, 29, 30, 33 en 42. (Noot redactie)
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De glinsterende paraplu's
paula jordão
een zoektocht naar en van het vertellende ik
Terwijl de tekst van De glinsterende paraplu's van Teolinda Gersão voor me ligt,
komt het in mij op dat een dergelijke titel een soort wapen kan zijn in de handen van
de auteur. Dit is haar wapen om mijn nieuwsgierigheid te wekken. Zij vermoedt mijn
onwetendheid en zendt mij een teken dat een vingerwijzing is voor een inhoud die
met paraplu's te maken heeft.
En ik trap erin. De eerste bladzijde gaat inderdaad over paraplu's van een wel zeer
bijzondere soort, want ze kunnen uit zichzelf bewegen, handelen, zich misdragen,
kortom zelfstandig zijn. Maar wanneer ik verder lees, merk ik hoe naïef ik ben geweest
om in zo'n valkuil te trappen. De paraplu's vormen slechts een van de vele thema's
in de tekst. In feite vormen zij het voorspel van de ‘hoofdrol’ die het vertellende ik
gaat spelen en van haar visie op dingen, mensen; kortom op de wereld om haar heen.
Wat ik voor me heb is een dagboek. Gebeurtenissen, scènes, situaties die elkaar
opvolgen. Er wordt verteld over mensen, werelden en gebeurtenissen, dit alles
genoteerd op dagen die elkaar niet chronologisch opvolgen.
In eerste instantie lijkt alles te worden verteld door een ik - andere personages en
situaties waarin zij verkeren worden door de ogen van dit ik ‘gefilterd’. Even later
komt echter ook een zij aan het woord met wie de ik-figuur de rol van vertellende
instantie moet delen. Is dit de tweede valkuil van de schrijfster om mijn aandacht als
lezeres te krijgen? Ook hier zal ik intrappen en deze boeiende ik/zij-
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dichotomie vormt het uitgangspunt voor een diepere analyse van het vertellende ik.
Wie is deze ik-figuur? Wie is deze zij-figuur? Is zij een deel van ik? Is ik een
kwetsbare vorm van zij? Sluiers die in elkaar overwaaien.
‘De vrouw die in dit huis woont is begonnen met het schrijven van een
boek.’
Ik ben getuige van een bewustwording van het vertellende ik, niet alleen van zichzelf,
maar ook van andere ikken die eveneens aanwezig blijken te zijn. Dit
bewustwordingsproces voltrekt zich in en tijdens het schrijven, het schrijven van een
dagboek.
Door de doorzichtigheid waarmee wordt verteld over personen en situaties, hoort
het dagboek tot een van de terreinen waar de verschillende verlangens van de
schrijfster elkaar het gemakkelijkst kunnen ontmoeten. Hier kan haar visie op de
omringende wereld verenigd worden met die van de personages. Haar eigen visie
zal het meest naar voren treden in het dagboek. Hier wordt haar grootste behoefte
zichtbaar, namelijk iets van zichzelf achter te laten voor anderen, iets dat als teken
kan gelden voor haar aanwezigheid in het leven en in de tijd.
In De glinsterende paraplu's wordt die taak van het dagboek als bewijsmateriaal
voor het bestaan van een ik, versterkt door een ‘bondgenoot’: het portret. Het
geschrevene en het portret hebben beide de functie de schrijfster bij te staan in haar
strijd tegen de tijd en moeten haar van de dood redden.
‘En wanneer zij dood zou zijn en niet meer zou schrijven, zouden haar
portretten tenminste nog blijven schrijven en het zou zijn alsof het leven
dat zij schreef, door zou kunnen gaan met het omslaan van de bladzijden.’
De kunst blijft over als alles allang voorbij is. Het geschrevene als brug naar de
eeuwigheid, als een instrument dat het leven bewaart en weerspiegelt. Het geschrevene
als een soort spiegel die zijn beelden min of meer trouw moet weerkaatsen?
Volgens Umberto Eco is de spiegel een van de hulpmiddelen die gebruikt worden
om het kijken te verbeteren. Zo kunnen we met
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behulp van een spiegel de ruimte die ons omringt en eventueel de mensen in die
ruimte, beter bekijken. Vooral ons eigen lichaam kunnen we via de spiegel beter
zien.
Omdat de spiegel ons een min of meer geruststellend beeld kan terugzenden, geeft
hij enige zekerheid. De zekerheid die verbonden is met het gevoel deel uit te maken
van een sociale groep met normen en modes. Alleen al door zichzelf te vergelijken
met een bepaald standaardbeeld, is een persoon al bezig met het handhaven van de
esthetische regels die voor haar of hem bekend zijn. In een volgend stadium zal zij
of hij zichzelf eventueel herkennen en dit is van belang om ‘sociaal’ te kunnen blijven.
De spiegel geeft ons ook de geruststellende mogelijkheid om te kunnen constateren
dat we er nog zijn, evenals de informatie dat er geen dramatische of al te drastische
veranderingen in ons zelfbeeld zijn opgetreden. De spiegel fungeert als een link met
ons ik.
In het geval van De glinsterende paraplu's blijkt de spiegel een onbetrouwbaar
instrument te zijn, omdat hij een onnauwkeurig beeld van het vertellende ik geeft.
Ontneemt hij haar op die manier ook de band met zichzelf?
‘Zij keek naar zichzelf in de spiegel om te weten te komen hoe zij er in
het portret zou uitzien. Maar het beeld dat zij zag leek haar niet nauwkeurig
genoeg. Zij zocht tevergeefs in alle spiegels, in de ovale spiegel in de
slaapkamer, in de donkere spiegel in de hal, in de oude spiegel in de
zitkamer, in de kleine spiegeltjes in haar tas, in de poederdoos en make-up
doosjes. Maar haar beeld leek haar alleen maar onnauwkeuriger.’
Verenigd in een soort samenzwering, weigeren alle aanwezige spiegels van het huis
hun trouw aan het vertellende ik, zodat zij haar beeld onduidelijk teruggekaatst krijgt.
Een dergelijke weigering kan een breuk met zichzelf en met de wereld betekenen.
De band met het sociale leven verzwakt, net als de zelfherkenning die via deze band
tot stand komt. Zonder die weerspiegeling heeft zij niets waaraan zij zich kan
vasthouden, waarop zij zich kan richten om haar eigen identiteit te vinden, waarmee
zij zich aan de wereld kan presenteren. Zonder haar beeld is het voor haar moeilijk
de ruimte naar een dieper zelf te overbruggen. Daarom zoekt zij verder en probeert
zij met behulp van andere instrumenten (stenen, zonnen, vissen) haar beeld weer
terug te vinden. Helaas tevergeefs, want alles wat zij vindt is
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een bijkomend uitzicht op de wereld, op het leven. Zij vindt geen zelfbeeld.
De zoektocht gaat door in de portretten die het vertellende ik zou willen schilderen
om de tijd te kunnen overmeesteren en de dood te ontvluchten. Of in foto's waarop
zij niet aanwezig is omdat zij ze zelf heeft genomen. Uiteindelijk laat zij een portret
van zichzelf maken in een professionele studio.
Waarom een zoektocht - is zij zichzelf ergens kwijtgeraakt, of gaat het hier om
een vermenigvuldiging van zichzelf? Later in het boek geeft het ik antwoord op deze
vraag, wanneer zij melding maakt van haar bevrijding van spiegels, beelden,
maatschappelijke regels en zekerheden. Zij blijft doorgaan met het vertellen van
situaties en met beschrijvingen van verschillende mensen. Een teken te meer dat zij
zelf opgedeeld is in verschillende ikken/personages?
Misschien was de lokroep die ik vanaf het begin van De glinsterende paraplu's
heb gevoeld uiteindelijk de valkuil waarin ik ben terecht gekomen. De valkuil van
het schrijven zelf, een mengeling van zich terugvinden en verliezen in anderen, een
verdubbeling van het ik, het ik in andere ikken. Zoals spiegels die elkaars beelden
weerspiegelen, portretten en foto's die als bewijzen in de tijd, in het leven moeten
staan.

Lust en Gratie. Jaargang 8

60

Verhuizen en zelfverlies
ineke van mourik
het schrijvende ik in het dagelijkse leven
Er is maar weinig voor nodig om jezelf te verliezen in negatieve zin, een gevoel van
ik-loosheid te hebben, een gevoel dat chaos bezit van je neemt, het gevoel dat jij als
menner van een koppel vurige paarden de teugels niet langer in handen hebt.
Verhuizen is zo'n kleine ramp die dit kan veroorzaken. Op het moment dat al je
bezittingen zijn ingepakt en worden verplaatst naar een nieuwe ruimte, blijkt dat je
jezelf voor een groot deel bij elkaar houdt door uiterlijke oriëntatiepunten in je
bestaan.
Na mijn verhuizing voelde ik mij alsof ik een forse jetlag had, alsof ik een nacht
flink had doorgezakt. Ik kan het niet anders beschrijven dan zo: alsof de kern die het
zaakje bijeenhoudt, was verdwenen. Ik lag uiteen in losse delen, bevond mij in een
soort chaotische oertoestand waarin alle sferen door elkaar warrelden. Blijkbaar was
de kern nog wel in de buurt van die chaos want ik kon de toestand constateren en
beschrijven. Nu, weer enkele weken later, haal ik die ervaring terug en probeer
woorden te vinden om mijn innerlijke situatie van dat moment zo waarheidsgetrouw
mogelijk op te tekenen. Dan lees ik het citaat van Italo Svevo:
‘Een geschreven bekentenis is altijd een leugen. Bij ieder uitgesproken
helder woord liegen wij! Als hij (bedoeld is de psychoanalyticus) eens
wist hoe wij allen die dingen graag vertellen waarvoor wij woorden tot
onze beschikking hebben; hoe wij bijna al het andere weglaten dat ons
zou dwingen het woordenboek te gebruiken. Op deze manier kiezen wij
uit ons leven die
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episodes die wij hardop vertellen. Het is heel duidelijk dat bij voorbeeld
mijn leven er heel anders zou uitzien als ik het in mijn dialect (bedoeld is
hier dat van Triëst) had mogen vertellen.’1.
Svevo spreekt hier over een bekentenis. Maar hoe zit het dan met de feiten? Zijn dat
dan niet de ankers van ons bestaan, de uitgepakte en geordende inhoud van de dozen?
Of is het leven één grote permanente verhuizing, waarin wij onszelf permanent
verliezen? Dit schreef ik erover in mijn boek Tropenritme:
‘Maar de Feiten, de Feiten! Het is onmogelijk een getrouwe reconstructie
van het verleden te geven en dan te beweren dat het verslag autobiografisch
is. Er is meer dan de feiten. Zodra ik mijzelf opvoer, kan ik mij niet meer
beperken tot de feiten. Elk verhaal is autobiografisch, geen enkel verhaal
is autobiografisch. Het werk dat het meest pretendeert autobiografisch,
echt gebeurd, te zijn is dat waarschijnlijk het minste. Je kunt de feiten niet
naar je hand zetten, zonder de waarheid geweld aan te doen. Als je je aan
de feiten houdt, beschrijf je de schil, de muur om jezelf. De feiten zijn de
natuurlijke vijanden van datgene dat zich achter de muur veilig waant.
Maar laat stromen, verzin, vervorm, trek samen, rafel uiteen, keer om,
verbeeld, vermaal de feiten, lieg, bedrieg, steel en er wordt iets onthuld.
Elk feit is een leugen, elke leugen werkelijkheid.’2.
Daarna beschrijf ik in het boek een episode tijdens krakersrellen in Nijmegen, waarin
de ik-persoon, die tot het geweldloze deel van de krakers behoort, een ontmoeting
heeft met een radicale kraakster die het geweld niet schuwt.
In Tropenritme vallen schrijfster en ik-persoon voor een groot gedeelte samen.
Het boek wordt daarom, en daar heb ik geen bezwaar tegen, autobiografisch genoemd.
Maar betekent dit nu ook dat alle verhalen, alle gebeurtenissen en personen die erin
voorkomen beantwoorden aan wat wel de werkelijkheid wordt genoemd?
En wat moet ik voor een antwoord geven op de vaak gestelde vraag: ‘Is het allemaal
echt gebeurd?’ Ja, alles is altijd echt gebeurd. Om de verkoop van je boek te
stimuleren, ben je tenminste aan jezelf verplicht - want van een schrijver wil men
over het algemeen gratis of bijna voor niks haar diensten - de vraag positief te
beantwoorden.
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Lieg ik, spreek ik onwaarheid, alleen om mijn winkel draaiende te houden? Verkoop
ik knollen voor citroenen? De episode die ik beschrijf, is ‘verzonnen’, maar
beantwoordt merkwaardigerwijs meer aan de werkelijkheid dan als ik mij aan de
zogenaamde werkelijkheid zou hebben gehouden. Bovendien kreeg de gebeurtenis
door het opschrijven, doordat het verhaal in het schrijven kwam bovendrijven, voor
mij zo'n werkelijkheidswaarde dat ik achteraf twijfelde of ik het wel had ‘verzonnen’.
Waarom schrijft iemand? Waarom schrijf ik? Waarom het leven in woorden
herhalen?
In de herhaling, in het terughalen van ervaringen kan iets bijzonders gebeuren wat
voor mij de essentie van het schrijven is. Je begint te vertellen, te schrijven en tijdens
het schrijven lijkt het alsof het verhaal zichzelf gaat schrijven. Ongemerkt verwijdert
het zich van elk plan, ieder schema, van elk feit en het treedt een andere werkelijkheid
binnen. Een werkelijkheid die wij meestal niet anders kunnen benoemen dan als
verzonnen of fictief. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het schrijvende ik door een
zekere mate van zelfverlies, door verlies van controle, door het wegvallen van
zelfcensuur, toegang krijgt tot andere aspecten van datzelfde ik.
Het beschrevene is dus niet bedacht om iets te maskeren - al ontken ik niet dat dat
ook kan bestaan maar dan is er juist sprake van controle en zelfcensuur - maar is
‘verzonnen’ en blijkt precies daardoor te onthullen. Het fictieve blijkt achteraf meer
autobiografisch te zijn dan je als schrijfster vermoedde toen je het opschreef.
Dat waar je ‘ik’ tegen zegt, krijgt door het schrijven meer reliëf. Het is het ik dat
niet wil vechten als het op een confrontatie met de politie aankomt, het ik dat
pacifistisch is omdat geweld alleen maar meer agressie veroorzaakt; maar het is ook
het ik dat het liefste wil vechten, dat zichzelf een slapjanus vindt omdat het zich
nobel in elkaar laat slaan; en het is ook het ik dat vroeger fysiek genoot van
vechtpartijen, er kracht aan ontleende en daarnaar terugverlangt.
Een vrouw zit midden tussen de ingepakte dozen van het leven. Zij pakt een pen en
gaat schrijven in deze chaos. Alles is aanwezig, te aanwezig, maar mist ordening en
stem. Dan schrijft ze. Vanuit de wanhoop, vanuit de dreiging van desintegratie. Zij
schrijft om zichzelf niet te verliezen, om ordening in de chaos te brengen.
Dat is een manier van schrijven.
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Een vrouw zit in haar kamer, zij heeft de dozen voor een deel uitgepakt. Zij bekijkt
alles en verbaast zich over haar bezittingen. Zij pakt een pen en beschrijft haar
verwondering. Zij weet dat ze nooit alle dozen kan uitpakken, maar het is wel haar
wens om zoveel mogelijk dozen te openen. Zij schrijft vanuit het besef van
onwetendheid, vanuit een onkenbare aanwezigheid. Vanuit het avontuur, de
ontdekking, de queeste.
Dat is een manier van schrijven.
Een vrouw zit tussen de uitgepakte dozen van het leven. Alles is geordend en daardoor
in zekere zin afwezig. Zij pakt een pen en schrijft. Zij kan zichzelf verliezen zonder
te desintegreren, zonder in totale chaos te vervallen. Als zij zichzelf heeft verloren,
kan er iets ontstaan als goddelijke inspiratie, de creatieve vonk, influistering, duende.
Dat is een manier van schrijven.
Het schrijvende ik bevindt zich afwisselend in een van deze sferen en helaas zelden
in de derde sfeer. Maar het gaat, wat mij betreft, altijd om uitbreiding van de
‘werkelijkheid’. Om de eeuwig bewegende stroom van dezelfde verhalen, die nooit
hetzelfde is, nooit herhaalt maar verandert, zichzelf tegenspreekt. Die mij laat
ontdekken en herontdekken en mij achterlaat met een gevoel dat zich achter elke
ontdekking nog een ontdekking bevindt.

Eindnoten:
1. Uit: Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen: Probleme zeitgenössischer Dichtung. Piper
Verlag, Zürich 1984, p. 52-53.
2. Ineke van Mourik, Tropenritme. Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem 1988, p. 217.
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Slaapwandelaars
annie wright
Ik ga je meenemen naar de kamer. Je komt van de straat, uit de kou en de regen. Je
bent in de war, weet niet waar je heen moet, strijkt door je haar dat tegen je hoofd
ligt geplakt en in je ogen hangt. Ik pak je arm beet bij je pols en neem je mee door
eindeloze gangen. Daar is de deur. Je gaat naar binnen. Er hangen kleren van het
plafond - jurken uit de Belle Epoque met hoge kantkragen, lange bedoeïenencapes,
een Beau Brummel-uitmonstering. Leer met metaalbeslag; satijn met parels. Je stapt
over een stapel bontmantels, loopt de boeken voorbij die hele wanden vullen en baant
je een weg temidden van planten en kaarsen. Ik breng je naar de badkamer. Daar pel
ik je uit je kleren en doe een stap achteruit om mijn prijs in ogenschouw te nemen.
Je vlees is blauw gemarmerd. Je struikelt, net zo onhandig en dom als altijd. Ik vang
je op en draai de douchekraan open. Water stroomt langs je lichaam omlaag. Uit het
dons op je armen stijgt stoom op. Ik boen. Zeep op je schouders, je buik, je billen.
Dan sla ik een handdoek om je heen. Je leunt geknield voorover en ik knip je dunne,
wijduitstaande pieken. Ik knip je haar kort bij je schedel af, zodat het borstelig
overeind gaat staan en de bouw van je jukbeenderen, de vorm van je oogkassen
accentueert.
De handdoek verwissel ik voor de kimono van mijn keuze: de witte lelies van de
zuiverheid. Je keert je om naar de spiegel en ziet dat de sporen van gekte nog niet
helemaal uit je ogen zijn geweken. Nog niet. Je ziet eruit als een samoerai. Ik wind
een witte lap om je hoofd en neem je weer mee, de kamer in. Aan tafel zittend knip
ik je gebroken nagels en masseer de nagelriemen. De afgeknipte nagelrandjes meng
ik met wat van je oorsmeer en dit produkt berg ik op in een kartonnen doosje. Nu
ben je gereed. Ongeboden strek je je uit op de vloer in het midden van de kamer,
onder de lamp, je benen licht
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gespreid. Ik kom bij je, plaats mijn mond op de jouwe, zoek met mijn tong de omtrek
van je lippen. Je wilt aanraken maar dat kan je niet, dat weet je. Mijn handen gaan
op onderzoek, openen, leggen bloot. Niets ontsnapt mijn inspectie. Maar je hebt geen
gedachten. Ik geef je een klap in je gezicht, en nog een. Ik sta op, grijp je vast bij je
kin en trek je langs de muur omhoog. Ik neem afscheid met een kus. Au revoir. Je
zal wachten. Het eten staat op tafel. Zacht trek ik de deur dicht. Je lichaam doet zeer
maar je geest is elders, op zoek naar iets wat je vergeten bent, pas geleden. Je gaat
zitten en eet, naakt op de witte lap na waarmee je hoofd nog omwonden is. Je kijkt
naar buiten door het raam maar het is geen raam, het is een aquarium. De rook, de
kou, de straten, goten en putdeksels, de regen het flikkerende neonlicht: niet hier,
ergens anders.
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Met gebogen hoofd over jezelf heenhangen
ulrike weinhold
Beschouwingen van het Ik over het Ik leiden in anatomisch opzicht tot een
merkwaardige houding: met gebogen hoofd over jezelf heenhangen.
Zoals men snel zal toegeven is dit een nogal pijnlijke situatie, een breuk in de lijn,
overigens is het ook een lichaamsstand om uitdrukking te geven aan bedroefdheid
en depressie. Abnormaal of op zijn zachtst uitgedrukt niet begerenswaardig. En toch
is bij nader inzien juist deze houding zo gewoon geworden.
Onze Europese geschiedenis en cultuur hebben er onder meer in geresulteerd dat
wij/ik zijn opgelost in een almaar verder doorgevoerde zelfbespiegeling en
zelfreflectie. Deze hebben uiteindelijk geleid tot het hedendaagse standpunt dat zij
in het geheel geen historische resultaten meer zijn, maar mijn/onze aard als zodanig:
wij/ik als de uitkomst van processen in het denken en in de taal. En alsof dat nog
niet genoeg is: omdat mijn/onze aard zo is, dichten we de wereld hetzelfde toe. Ook
zij is slechts een weefsel van reflectie- en betekenisprocessen.
Wat levert dit eigenlijk op? Meer inzicht in de ‘ware’ vooronderstellingen omtrent
ons/mij/de wereld? Dat kan best. Maar voor alles gaat het om meer inzicht. En
daarover ging het steeds opnieuw in de Europese cultuur: steeds weer om inzicht,
kennis, de in zichzelf geïnvolveerde geest, en - heel consequent - om de
zelfbespiegeling waarmee reflexieve activiteit nauw verweven is. Het Ik creëerde
zijn eigen narcisme. Met het leiden van een leven, met leefbaarheid, ook in de zin:
is dit nu van belang voor het leven, had dit proces weinig te maken.
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Zo ook de voorstelling van de eenheid van het Ik: het feit dat het een geheel moet
zijn, is eerder gebaseerd op denkschema's dan op vitale behoeften en als gevolg
daarvan verbrokkelde die eenheid dan ook. Waar we nu mee te maken hebben is de
ervaring dat het Ik inderdaad geen eenheid is. Maar van deze ervaring proberen wij/ik
ons vooral denkend (bijvoorbeeld in de psychoanalyse) rekenschap te geven. Wij
slaan ons er denkend en pratend doorheen. Zeker getoetst aan de normen van denken
en praten, blijft deze toestand, hoe zou het ook anders kunnen, chaotisch en niet meer
te verwerken. (‘Es’, ‘Ich’ en ‘Ueber-Ich’ worstelend met elkaar.)
Steeds weer gaat het om de denkende manier van omgaan met jezelf, om de reductie
van alle processen tot een stadium van begrijpen-kunnen. Ik wil weten wie, hoe en
wat ik ben. Op dit punt fixeren wij ons/ik mij altijd opnieuw. Eenzijdig georiënteerd
stevenen wij/ik rechtstreeks en dwangmatig op hetzelfde pad af. Eenmaal op de weg
gestuurd met de lamp van ‘cogito ergo sum’, geloven we dat we zonder dat licht
veroordeeld zijn tot dwalen in de duisternis. Bij nadere beschouwing is dat lampje
net ons hoofd, dat zich over onze romp heenbuigt, of beter gezegd ons hoofd dat van
de romp is afgesneden geraakt en dat zich in eenzame overdenking met zichzelf
bezighoudt. Slechts voor zichzelf houdt het een schijnsel op. Een lichtje enkel en
alleen omwille van het lichtje.
Zeker, dit losgeweekte reflecterende Ik heeft onze cultuur grote rijkdommen gebracht.
Omdat het losgeweekt is, uit het overige verband gerukt, is het Ik ongekend flexibel
en kan het zichzelf op zoveel verschillende manieren in ogenschouw nemen en als
gevolg daarvan vanuit steeds nieuwe perspectieven naar de wereld kijken. Althans
zo lijkt het, want wie merkt nu in al deze beweeglijkheid op dat Ik steeds maar het
standpunt van Ik inneemt? Dat zijn naar alle kanten schitterende gedaante slechts
eenzaamheid en eenzijdigheid camoufleert? Ook het gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel springt niet in het oog, omdat het Ik zich alleen maar
ten aanzien van zichzelf hoeft te verantwoorden. En dat heet dan kritisch en bovendien
van deze tijd. Wie zou het wagen om onkritisch en niet van deze tijd te zijn?
Nu moet ik je toch wat bekennen: ik heb van dit alles schoon genoeg. Ik zie niet in
wat er aan die houding van dat gebogen hoofd over zichzelf heenhangend natuurlijk
is. Het is een aanhoudende nek-
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kramp. Of ik krijg er hoofdpijn van, of mijn lichaam doet zeer. Het feit dat ik hier
en daar pijn heb vind ik trouwens bedenkelijk en symptomatisch. De diagnose zou
wel eens tweespalt kunnen zijn. Op de een of andere manier stokt alles. Alles is
onderhevig aan argwaan, wordt uit zijn verband gerukt en aan kritiek onderworpen.
En dit gebeurt niet alleen met mij, maar ook met de hele omgeving: met het aardse,
met dat wat onder en boven de aarde leeft. Met betrekking tot de Goden zou ik mijn
beklag willen doen. Als het nu tenminste nog maar tot iets zou leiden: maar het leidt
immers nergens toe. De in twijfel getrokken toestand zal altijd in twijfel getrokken
blijven. Op vragen volgen nieuwe vragen. Ik vraag mezelf af waarom er dan eigenlijk
nog iets gevraagd wordt. Zo bezien kun je je natuurlijk ook nestelen in het steeds
weer opnieuw vragen stellen omwille van de vragen en dan wordt het vragen weer
eenvoudig, omdat het dan eigenlijk niet meer om antwoorden gaat.
Dit laatste lijkt me, hoort ook bij de narcistische pose van het moderne Ik.
Dit is zeker niet het geval bij Beckett en beslist niet bij Ingeborg Bachmann.
Ingeborg Bachmann had teveel verschillende vragen met betrekking tot het thema
Ik. Zij kwam daardoor buiten het gesloten systeem van het eenvoudigweg vragen
om het vragen te staan, en belandde in een afgrond. Weliswaar zijn oorspronkelijke
vragen afkomstig uit deze afgrond, maar een antwoord hoef je niet te verwachten.
Dit heeft uiteindelijk tot Ingeborg Bachmanns dood geleid. Ik verdenk Beckett ervan
dat hij, hoewel hij het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt, toch ondanks alles
in het systeem is blijven steken en dat hij er tot in uiterste consequenties in is blijven
doordenken. Hij nam het systeem serieus, maar om die reden kon hij ook lang blijven
leven. Beckett is indrukwekkend, maar pas bij Ingeborg Bachmann krijg ik weer
pijn, lichamelijke pijn.
Wat ik mezelf afvraag is het volgende:
Wat is belangrijker?
Dat ik verdrietig ben of dat ik verdrietig ben?
Dat ik vrolijk ben of dat ik vrolijk ben?
Dat ik liefheb of dat ik liefheb?

Wanneer ik nu in overeenstemming met onze Ik-cultuur al bij Ik ophoud, blijf steken,
dan komen bedroefdheid, vreugde, liefhebben
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eigenlijk al helemaal niet meer aan hun trekken. Als slechts de vraag naar de aard
van het Ik wordt gesteld, dan hoef ik over bedroefdheid, vreugde, liefde niet meer
na te denken. Dat is overbodig, zinloos. Wat er overblijft ben Ik, zonder bedroefdheid,
zonder vreugde, zonder liefde.
Je vraagt of ik nog leef?
Ja, ik geloof van wel. Want ik ben bedroefd, soms verheug ik me over iets, en
zoals je weet, heb ik ook lief. Vooral dat laatste doet me veel plezier.
Dag, lieve Therese. Het is nu nacht, en ik doe het licht uit.
Vertaling: Désirée Schyns
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Gedichten
mayra verheijen
Spoorzoekster
Achter mijn blinddoek
niets dan zwart
laat me als een kind verdwalen
gaten in de wereld graven
tunnels naar een spoor
almaar dieper spitten
daar waar handen en voeten
van humus overgaan op bloed
almaar dieper snijden
in de vaten
scherpe randen, pijn proberen
door jaren leugens roeren
om tellen waarheid terug te vinden
blinkende muntjes in troebel rood
blijven zoeken
het vooruitzicht
huid aan huid te raken.
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Herinnering
een langzaam afdalen
de herinnering in
onderweg donker, glibberig vol
ik kan niet bij je komen, hoe
ik ben je naam vergeten
onze namen
wanneer ik afwijk van mijn weg
elk houvast durf kwijt te raken
alleen in onverwachte krommingen
zul je opduiken
sta je voor mij
tot in de kleinste bijzonderheid
rondom jou wordt het lichter, alles
wat aan je vooraf ging, alles
wat na je is gekomen, leeg en donker
zover als mijn oog kan reiken
ik neem je helemaal
mee naar het nu, mee naar je naam
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Sneeuw
laat mij alleen lopen
in dagen vol leegte, nachten vol ongeduld
daarna zal ik op je wachten
de straten zacht als huid, spoorloos wit
waarin een plattegrond sluipt
onze schroom, onze willigheid
jouw ogen gaan liggen in de mijne
kristallen van verlangen
aangeslagen, opgewreven
ijsbloemen heet van begeerte
laten we ons ondersneeuwen, samengesmolten
door het tere wegennet van onze handen
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Zinnebeeld
Van ver lijkt ze gekomen
aan de rand van een afgrond
het hoofd trots en waakzaam opgericht
een schijnbaar koele pose
hoe ga ik haar benaderen
zal ze zichzelf onthullen
of meer en meer toedekken
naarmate de afstand kleiner wordt
waar, op welke hoogte, vanuit welke hoek
raakt haar uitdrukking kwijt, het beeld
dat ik van haar heb
het licht bepaalt haar stemming
ik klim omhoog met de zon
kijk op naar het scherpe profiel, afgerond
door het kapsel dat een slagschaduw
in haar nek kerft
de rug door vleugels zonder gewicht
de klauwen stevig op aarde
een sfinx die het raadsel prijsgeeft
als ik haar liefheb
een roofdier dat met verbeten passie toeslaat
zodra ik haar naar mijn hand zet
of draait de zon halverweg de berg
onze rollen om, bespring ik mijn prooi
zakt het beeld in elkaar
verscheurt een stap dichterbij het raadsel
alleen haar linkerkant een volmaakt portret
uitdagend in zichzelf gekeerd
de rest een door erosie fijn gekauwde steen
een illusie uiteengevallen op een voetstuk
niet vlak voor de afgrond
maar onderaan de rotswand
waarvan ze ooit een deel was.
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Gedichten
daan stringer
Mijn oog gaat elke avond
op vakantie en weet dan
niet waar heen, dat is nu juist
het fijne van zo'n oog
het houdt de spanning er in.
's Morgens ben ik wel telkens
heel nieuwsgierig, maar dat valt
in de verkeerde aarde
er loert vrijwel altijd
een woestijn in de ooghoek.
Toch neemt de mond steeds het heft
in handen en vertelt dan
soms over paarden, de nacht
merries, over morgen, de haan
die blijft kraaien in het oog
kraaien in mijn ene oor
het andere acht zich doof
dus hij blijft, en nestelt zich
de bijdehante mond schrikt
tenslotte, nu het andere oog.
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het gras dan wel het gaas
haakte zich vast in mijn brein
als een verdwaalde herinnering
een vervlogen droom, donker
met mijn blik op oneindig
verstarde zo het staren
als was het dit hek
dat mij zo heimelijk omvatte
afgeschermd gebied, wezenlijk geschonden

Gedachteloos
ze daalt de trap zo stapvoets af en
omarmt daar de schouders, haar eigen
flirten in de spiegel weerhoudt zelfs
het verder lopen als muziek dringt,
heel haar zachte lijf soepel begint
te bewegen het hoofd naar achter
en nog altijd lacht ergens leegte
zo valt ze zalig uit elkaar, naakt
dan langzaam tot dageraad, balsem
voor het lange lijden; leeft ze op
bevangen voelend omvat ze zich
bij nek en oren, streelt zich teloor
gegaan aan oude waarden, woorden
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Sporen van Saar de Swart, beeldhouwster (1861-1951)
myriam everard
Toen ik me begin 1982 als aankomend onderzoekster in de lesbische geschiedenis
aan het oriënteren was in de gekozen periode van onderzoek (1880-1940), en me
inlas in de literatuur van en over de Tachtigers, stuitte ik al snel op een onduidelijke,
op het oog nogal troebele affaire rond een beeldhouwster die zich in hun kringen
bewoog. Sara de Swart was haar naam. De affaire liet zich ongeveer als volgt
reconstrueren.
In 1888 hoort de schilder Eduard Karsen de schilder Maurits van der Valk praten
over een beeldhouwster, Saar de Swart. Hij krijgt haar lief nog voordat hij haar gezien
heeft, en is ervan overtuigd dat zij de vrouw is van wie hij al zo lang heeft gedroomd.
Vervolgens ziet hij haar enkele keren, eenmaal in de schijn van een lamp die haar
wondermooi belicht en haar als een heiligenbeeld doet zijn, een enkele maal op een
wandeling. Zij dunkt hem ‘de vorstelijke vrouw uit zijn verbeelding’. Hij moet tot
een verklaring zijn gekomen, waarop zij afwijzend reageerde. Daarvan raakt hij
geheel van streek.
Zijn vriendenkring schiet hem te hulp: op voorspraak van Frederik van Eeden gaat
Karsen in het voorjaar van 1889 enkele weken naar Londen, waar de schilder Willem
Witsen in die tijd woont, maar als hij terugkomt is het er niet beter op geworden. Het
is Willem Kloos die Karsen uit de droom wil helpen, en hem inlicht over de ware
reden van de afwijzing van Saar de Swart: zij is Lesbisch. Karsen stuurt hij met een
voorlichtingsboek naar huis, ‘een vuil fransch
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romannetje’ zoals Van Eeden het later zal aanduiden.1. Zelf wil hij zijn stelling kracht
bijzetten door het aan te leggen met de vriendin van Saar de Swart, Anna Vis, in de
hoop haar reactie als bewijs te kunnen aandragen. Karsen raakt nu pas goed op drift:
links en rechts verspreidt hij de suggestie van Kloos over de ware aard van Saar de
Swart, onder meer op briefkaarten aan haar vader, en brengt daarmee Saar de Swart
en Anna Vis in opspraak.
Wéér schiet de vriendenkring te hulp: om Karsen uit zijn waan te helpen, of om
Saar de Swart van alle blaam te zuiveren stelt de schilder Jan Veth voor een
scheidsgerecht te benoemen dat moet oordelen over het gelijk of ongelijk van Karsen.
Aldus gebeurt. Een jury, bestaande uit de vrouw van Van Eeden, Martha van
Eeden-van Vloten, de politiek commentator van De Nieuwe Gids en latere
hoofdredacteur van De Kroniek, Pieter Lodewijk Tak, en Jan Veth, wordt geformeerd,
en in oktober 1891 komt het gerecht, in aanwezigheid van de arts en schrijver Arnold
Aletrino en Van der Valk bij elkaar. Ondanks zijn drie uur durend pleidooi wordt
Karsen in het ongelijk gesteld en Saar de Swart vrijgesproken.
En alsof er niets was voorgevallen zal Saar de Swart samen met Anna Vis en
bijgestaan door de vrouw van de uitgever van De Nieuwe Gids, Annette
Versluys-Poelman, die behalve als uitgeversvrouw vooral ook als feministe
vermaardheid zou verwerven, in de winter van 1894/95 Kloos verplegen, die dan in
staat van delirium verkeert. Kloos weet hierop niet anders te reageren dan zijn spel
met Anna Vis weer te hervatten en haar net zo lang met zijn hofmakerijen en gedichten
te achtervolgen dat zij hem tenslotte wel moet bekennen alleen maar van Saar te
houden. ‘Toen rees Willem Kloos op, krachtig en hoog, en zei: “Dáár wou ik je
hebben”’, zo schreef Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, die na de dood van Kloos
diens troebele rol in de gehele affaire in een onschuldig daglicht probeerde te stellen
door een als het ware door hem zelf geannoteerde versie van de gebeurtenissen op
schrift te stellen.2.

Maecenas der Tachtigers
Naar deze affaire was in de loop der jaren al veelvuldig verwezen: in literatuur over
De Nieuwe Gids, de Tachtigers, Karsen, Kloos, de schrijver en advocaat Willem
Anthony Paap en in de weinige literatuur over Saar de Swart zelf; in brieven,
dagboeken en aantekeningen van de verschillende betrokkenen plus in die van Van
Eeden, de
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componist Alphons Diepenbrock en de weduwe Kloos.
Los van deze affaire waren de sporen van Saar de Swart ook talrijk: in de
herinneringen van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, en in brieven van Vincent
van Gogh, van de acteur Willem Royaards, en van diens vrouw Jacqeline
Royaards-Sandberg; in het werk van Breitner, die haar portret schilderde (ca. 1885)
en haar fotografeerde (1891), van Veth, die een tweetal tekeningen en een schilderij
van haar maakte (jaren '90), van de toneelschrijver Maurice Maeterlinck, die een
‘petit drame pour marionettes’, ‘Intérieur’ (1894), aan haar opdroeg en haar voor
een personage in een ander marionettendrama, ‘Alladine et Palomides’ (1894), als
model gebruikte, en van Paap die haar in zijn sleutelroman over de Tachtigers, Vincent
Haman (1898), als de schilderes Esther Luzac portretteerde.3. Met recht werd zij de
‘Muze der Tachtigers’ genoemd. Met evenveel recht kan men haar de maecenas der
Tachtigers, en der Negentigers, noemen: veel van hen steunde zij financieel (Kloos,
Van der Valk, Van Deyssel), zij kocht hun werk (Breitner, Veth, Derkinderen, Toorop,
Israëls) of abonneerde zich op hun tijdschriften (De Nieuwe Gids van Kloos en de
zijnen, het Tweemaandelijksch Tijdschrift van Van Deyssel en Verwey).
Voorts fungeerde zij als intermediair tussen de Franse symbolisten en Nederland:
zij was een drijvende kracht achter de tentoonstellingen van Redon in Nederland
(1888, 1894), en de Nederlandse tournee van het ‘Théâtre de l'Oeuvre’ van Aurélien
Lugné-Poë (1895-1896).
Bij het natrekken van al deze sporen kwam ik stukje bij beetje meer van haar te
weten. Zo werd duidelijk, dat zij in de jaren tachtig uit haar geboortestad Arnhem
naar Amsterdam was verhuisd, waar zij op de Rijksschool voor Kunstnijverheid
boetseerles nam en in contact kwam met de jongeheren van De Nieuwe Gids met
wie zij plaatsen frequenteerde ‘waar men een vrouw van distinctie slechts zeer zelden
ontmoet’, zoals Jeanne Kloos de uitgaansgelegenheden in Nes en Warmoesstraat
later fijntjes aanduidde4.; dat zij om en nabij 1890 met Bauke van Mesdag in Parijs
had gewoond, waar zij bij Rodin studeerde, Nederlandse gasten meetroonde naar de
‘Mirliton’, de ‘Chat Noir’ en andere cafés van de bohême in Montmartre, en een
nieuwe vriendin opdeed, Anna Vis, die als gouvernante in Parijs verbleef; dat zij
begin jaren negentig met deze nieuwe vriendin naar Nederland was teruggekeerd,
maar aan het eind van de jaren negentig met de aquarelliste en naaldkunstenares
Emilie van Kerckhoff was
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gaan wonen, aanvankelijk in Laren, vanaf 1918 na vele omzwervingen op Capri,
waar zij in 1951 in ‘Casa Surya’, het huis dat zij in Anacapri hadden laten bouwen,
stierf.
Wat wilde ik nog meer? Hier was een vrouw die haar sporen had nagelaten en dat
nog wel op plaatsen van nationale en internationale lesbische faam: de warme buurt
in Amsterdam, met haar vele variété-theaters, danshuizen, nachtkroegen, tingeltangels,
café-chantants, rendez-voushuizen en bordelen de buurt waar eind vorige eeuw
schilders en schrijvers van iedere garnituur niet alleen hun vertier zochten, maar ook
inspiratie opdeden voor hun naturalistische schilderingen en realistische beschrijvingen
van erotiek en hartstocht tussen vrouwen; de uitgaansgelegenheden in Parijs waar
een schilder als Toulouse Lautrec in de jaren negentig het milieu en de modellen
vond voor zijn vele ‘sapphische’ litho's en schilderijen; het atelier van Rodin waar
de beeldhouwer in 1889, geïnspireerd door Baudelaire, al verschillende beelden van
‘femmes damnées’ had gemaakt en juist aan zijn vele tekeningen en aquarellen van
‘sapphische’ koppels begon; en dan natuurlijk Capri, toevluchtsoord van alle seksuele
bannelingen waar van het eind van de vorige tot aan de jaren dertig van deze eeuw
de internationale lesbische jetset verblijf had gehouden.5. Hier was een lesbische
vrouw! Hier was misschien Nederlands eerste lesbische vrouw! In haar spoor ging
ik van Arnhem naar Capri.

Verborgen lesbisch leven
Elisabeth Sara Clasina de Swart werd op 6 augustus 1861 geboren te Arnhem als
dochter van Corstianus H. de Swart (1818-1897), landschapsschilder en tekenmeester
bij het genootschap ‘Kunstoefening’ te Arnhem (1839-1860), en Elisabeth S. IJntema
(1822-1884). Zij zal uiteindelijk enig kind zijn: een eerder geboren zoon uit het
huwelijk van haar ouders overleed jong. Haar moeder stamde uit een aanzienlijke,
geletterde familie: zij was de dochter van Jacob IJntema, boekhandelaar, uitgever en
redacteur van de Vaderlandse Letteroefeningen, en de kleindochter van de IJntema
die samen met Tieboel in 1775 de Stichtelyke gedichten van Maria Bosch en Agatha
Deken uitgaf, waarin Agatha en Maria hun zielsvriendschap bezingen; haar zuster
was getrouwd met de bekende antiquair Frederik Muller, zodat Saar de Swart een
volle nicht was van de archivaris Samuel Muller, die weer was getrouwd met Maria
Geertruida Lulofs, oprichtster van de School voor Maatschappelijk Werk te
Amsterdam (1899). Haar vader
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was als zoon van een kleermaker van geheel andere komaf, maar mogelijk zeer
getalenteerd: hij won althans vanaf zijn twaalfde jaar verschillende prijzen en
medailles. Hoe dit ook zij, vanaf 1863 woont het gezin De Swart in de comfortabele
villa ‘Maria-burg’ in Arnhem en Corstianus de Swart behoort in 1889 - hij is dan
weduwnaar - tot de hoogstaangeslagenen van de gemeente Arnhem
Tot 1898, het jaar waarin Saar de Swart van Arnhem in Laren wordt ingeschreven,
zijn haar verhuisbewegingen via de officiële kanalen niet te traceren. Haar contact
met Rodin liet echter wel sporen na: eenentwintig brieven, door haar tussen 1889
(vanuit Parijs) en 1916 (vanuit Rome) aan Rodin geschreven.6.. Uit deze brieven valt
van een gedeelde interesse in het vrouwelijk lichaam of van een speciale belangstelling
voor enkele van zijn werken, zoals ik me die in stilte had voorgesteld, niets te
bespeuren. Van een werkrelatie tussen haar en Rodin blijkt evenmin iets. Slechts
eenmaal schrijft zij over eigen werk, wanneer zij in 1895 een ‘Etude’ heeft ingezonden
voor de tentoonstelling van de Société Nationale des Beaux-Arts' in haar beleefdste
Frans spreekt zij de hoop uit dat Rodin - mocht haar werk worden geaccepteerd - de
goedheid zal hebben enige ogenblikken van zijn zo kostbare tijd uit te trekken om
naar haar werk te gaan kijken. Voor de rest bestaat de correspondentie voornamelijk
uit beleefde verzoeken haar te willen ontvangen, even beleefde introducties van
vrienden en bekenden die Rodin graag in zijn atelier zouden willen bezoeken,
zakelijke berichten over het vervoer en de goede aankomst van zijn werk voor een
tentoonstelling in Nederland (1899), herhaalde blijken van bewondering van het door
haar aangekochte werk ‘Faunesse à genoux’ (1899), en nederige doch dringende
uitnodigingen om, wanneer hij Nederland zou aandoen, de gast van haar en haar
vriendin in Laren te zijn, waarbij zij hem een tocht in hun motorboot over de
Zuiderzee, of in een automobiel over het Hollandse land in het vooruitzicht stelt.
Wat ik me er ook bij had voorgesteld, haar contact met Rodin leek niet van een
andere orde dan dat met die andere Franse kunstenaar wiens werk zij aankocht en in
Nederland introduceerde, Redon. Zou dan haar werk meer licht werpen op de vrouw
wier veronderstelde geaardheid in de kringen van de Tachtigers zo'n beroering teweeg
had gebracht? Het beeld dat Lodewijk van Deyssel, een bezoek aan haar Larense
villa memorerend, van haar artistiek streven had geschetst, voedde mijn hoop:
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‘Zij had (...) enkele heel opmerkelijke beeldhouwwerken gemaakt, of liever
eerste schetsen in gips voor beeldhouwwerken. (...) Zij meende (...) dat
men moest geven alléén dát, waarin een zekere hoogte van inspiratie was
uitgedrukt. Men moest niet trachten een beeldje verder af te werken, indien
er alleen inspiratie ten opzichte van een ruglijn of een gewaads-plooienval
zich had voorgedaan. Een dergelijke schets, één enkel subliem moment
bevattend, werd onder een stolp in haar vertrekken bewaard.’7.
Ik heb mijn uiterste best gedaan om me van haar werk een beeld te vormen, maar
veel heb ik niet kunnen traceren. In de kelders van twee Nederlandse musea worden
twee bronzen beeldjes van haar bewaard: ‘Indische buffel’ (Kröller-Müllermuseum,
Otterlo, in 1947 door de maakster geschonken) en ‘Naakte jongensfiguur met
schildpad’ (Singermuseum, Laren, verworven uit een schenking van Emilie van
Kerckhoff in 1958). Exposeren deed zij weinig, en van wat zij exposeerde is slechts
één afbeelding overgeleverd: een kop van een Oosterse man.8. De ‘inspiratie ten
opzichte van een ruglijn of een gewaads-plooienval’ had me eerlijk gezegd andere
beelden voor ogen getoverd.
Ook van haar meer dan dertigjarig verblijf op Capri was in geschrifte maar
nauwelijks iets terug te vinden. Dat zij zou figureren in Extraordinary Women (1928),
de sleutelroman over lesbisch Capri starring Romaine Brooks als Olimpia Leigh van
Compton Mackenzie, was wellicht wat te chauvinistisch gedacht. Maar dat zij in de
talloze autobiografieën, memoires en dagboeknotities van die vele beroemde
‘expatriates’ van meerderlei kunne en voorkeur die in dezelfde tijd op Capri vertoefden
maar tweemaal en dan nog anoniem ten tonele verschijnt, stelde opnieuw zeer teleur.
In de autobiografieën van het echtpaar Compton Mackenzie komt een ‘Dutch
sculptress at Anacapri’ voor ‘a gifted Dutch woman’, die Faith Compton Mackenzie
na een ongelukkige romance met een Italiaanse prins uit de put hielp door haar
boetseerlessen te geven.9. Hoe verborgen kon een lesbisch leven zijn!
Mijn verlangen meer over Saar de Swart en haar leven te weten te komen groeide
vooralsnog met iedere tegenslag en richtte zich nu op haar verhoopte nalatenschap.
En dus op Emilie van Kerckhoff die vanaf 1899 onafgebroken met haar samenwoonde
en haar nog negen jaar overleefde. Van de vele reizen die zij samen maakten, leggen
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Saar de Swart met Cyclo, circa 1910. Foto afkomstig van mej. E. Poortman, Lochem
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verschillende artikelen en boeken van haar hand getuigenis af, helaas steeds
geschreven in de stijl van het historisch-antropologisch tractaat dat geen ruimte laat
voor het persoonlijk wedervaren.10. Na de dood van haar vriendin bleef Emilie van
Kerckhoff nog drie jaar op Capri, en verhuisde toen naar Nederland, waar zij in 1960,
drieënnegentig jaar oud, stierf. De verschillende familieleden en andere personen
die haar nog hadden gekend, konden mij niet veel wijzer maken over de verblijfplaats
van een eventuele nalatenschap van Saar de Swart. Het meest waarschijnlijk leek
hen nog dat deze, zo zij al bestond, in Anacapri was achtergebleven, al stemden de
verhalen over de schulden, de gedwongen verkoop en de opeenvolgende eigenaars
van Casa Surya weinig hoopvol. Desondanks vertrok ik in het voorjaar van 1983
naar Capri, in het illustere gezelschap van twee fotografes en een tolk en voorzien
van Extraordinary Women van Compton Mackenzie en L'exile de Capri (1959) van
Roger Peyrefitte, een geromantiseerde biografie van de dichter en knapenliefhebber
Jacques d'Adelsward-Fersen, die in de eerste twee decennia van deze eeuw een van
de prominenten in pervers Capri was.
Onze eerste gang was naar de ‘cimitero acattolico’ van Capri waar Saar de Swart
niet lag. Wel troffen we meerdere vriendinnengraven aan, zoals dat van de onbekende
Laura Raley en haar ‘devoted friend’ Elsie Besley die naar een oude, romantische
traditie haar vriendin slechts vijf dagen overleefde, en dat van de dames Wolcott-Perry,
de twee Amerikaanse vriendinnen Saidee Wolcott en Kate Perry, die van 1860 tot
de dood van Saidee in 1917 onafgebroken samen waren, en die om hun zusterlijke
band te benadrukken een samengestelde achternaam droegen. Met dit vriendinnenpaar
begon onze tocht door lesbisch Capri: Peyrefitte leerde dat zij zich in 1897 op het
eiland vestigden, in de villa Torricella, waar zij in de tuin een tempel van Vesta
optrokken. De villa was snel gevonden, maar de deplorabele staat waarin zij verkeerde
had een voorteken moeten zijn.11..
Het kostte vervolgens weinig moeite Casa Surya in Anacapri, het veel minder
mondaine dorp dan Capri zelf, te vinden. Het bleek uit twee huizen te bestaan: Casa
Surya zelf en het tuinhuis waar Saar de Swart leefde met haar dienstmeisje Teresa,
aan wie zij het na haar dood ook naliet. In Casa Surya bevonden zich nog verschillende
sporen van Saar de Swart: gebrandschilderde ramen van Derkinderen, en twee in de
buitenmuur aangebrachte beeldhouwwerken
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waarvan de toenmalige eigenaars ons wisten te vertellen dat zij door de vroegere
bewoonster waren gemaakt.
Een achtergebleven hutkoffer met papieren hadden zij enkele jaren tevoren
verbrand: er kwam niemand om en zij konden de taal niet lezen.
...
Zo bleek ook Capri een doodlopend spoor. Dat was erg. Dat was extra wrang
omdat een ‘rivaal’, die enige maanden daarvóór mijn pad had gekruist, vond wat ik
met mijn droom Saar de Swart zelf te zoeken in plaats van de mythe rondom haar,
niet had gezocht: het verweerschrift van Karsen, het drie uur durende pleidooi dat
hij voor het scheidsgerecht had voorgelezen.
Rein van der Wiel, mijn zogezegde rivaal, schreef daar een mooi artikel over.12.
Tot zijn verdienste schaart hij zich niet in de rijen van Kloos en Karsen, of van Veth
en zijn jury. Hij concentreert zich met andere woorden niet op Saar de Swart om zijn
oordeel over haar al dan niet Lesbische geaardheid aan die van zijn voorgangers toe
te voegen, maar op de mythe die Karsen van haar had geschapen. Hij plaatst deze in
de context van dienst particuliere psychologie en in die van het conflict van de
eind-negentiende-eeuwse man, heen en weer geslingerd als deze werd tussen zijn
preoccupatie met de ‘femme fatale’ en zijn verheerlijking van de hoogstaande, kuise
vrouw. Ik echter, voelde me als Karsen, versmaad en keerde me teleurgesteld af van
de vrouw van mijn dromen.
Zo kwam het dat ik Karsens relaas, door Van der Wiel als Een droom en een
scheidsgerecht (1986) uitgegeven, wel meteen kocht maar vervolgens jaren ongelezen
liet. Daar komt bij dat sinds 1982 in de lesbische geschiedenis een aantal
vanzelfsprekendheden postvatten. Zo werd het gangbaar de homoseksuele vrouw te
beschouwen als een moderne verschijning, wier geboorte te danken of te wijten zou
zijn - al naar gelang - aan de heren medici die aan het eind van de negentiende eeuw
bepaalde gedragingen en verlangens van vrouwen als homoseksueel bestempelden,
waarbij het nog lang een strijdpunt bleef of men hierbij te doen had met een
degeneratieverschijnsel, een onder bepaalde omstandigheden opgelopen of tot
ontwikkeling gekomen ziekte, of een natuurlijke, biologische variant. Tot die tijd
bestonden er geen homoseksuele vrouwen in de moderne zin: vrouwen die aan hun
exclusieve seksuele gerichtheid op andere vrouwen hun identiteit ontleenden. Wel
waren er vrouwen die mooie vriend-

Lust en Gratie. Jaargang 8

85
schappen met vrouwen onderhielden en vrouwen die zich wel eens aan elkaar
vergrepen, maar de vriendinnen hadden geen seksuele relatie met elkaar. De
handtastelijke vrouwen hadden ook graag een man op zijn tijd en geen vriendin of
handtastelijke vrouw zag zich als zodanig als anders dan anderen. Het was pas geruime
tijd na 1900 dat vrouwen de mogelijkheden van deze nieuwe identiteit aangrepen,
zich de nieuwe identiteit eigen maakten en zich homoseksueel noemden.
Het is een geschiedenis die op tal van punten onbevredigend is, maar die niettemin
ook mijn blik kleurde. Zodoende meende ik ook ongezien wel ongeveer te weten
wat er zich rond Saar de Swart moest hebben afgespeeld: zij was natuurlijk zo'n
negentiende-eeuwse vriendin die door mannen die teveel Franse romannetjes - die
literaire varianten van de medische handboeken - hadden gelezen, geconfronteerd
werd met een veronderstelde levenswandel en geaardheid die haar ten enenmale
vreemd was.
Bij lezing bleek Karsens relaas niet in dit stramien te passen. Het is
verbazingwekkend en complex, en heeft de consistentie van een tot in detail
uitgewerkte betrekkingswaan. Leest men het zoals het wordt gepresenteerd, als een
verslag van wat hem overkomen is, dan is er het volgende voorgevallen.
In 1888 hoort Karsen Van der Valk spreken over de beeldhouwster Saar de Swart.
Hij krijgt haar lief nog voordat hij haar gezien heeft en is ervan overtuigd dat zij de
vrouw is van wie hij al zo lang heeft gedroomd. Hij zoekt haar op. Zij blijkt te wonen
met Baukje van Mesdag, onderwijzeres aan de school van Cornelia de Jong, de
vriendin, zo voeg ik toe, van Catharina van Tussenbroek, met wie zij van 1887 tot
aan de dood van de laatste in 1925 samenwoonde, en die, om dit uitstapje naar de
vriendinnenwereld te completeren, in Groningen tegelijk met Titia van der Tuuk, de
latere levenslange vriendin van Rose Roosegaarde Bisschop, de opleiding voor
onderwijzeressen had gevolgd. Saar de Swart stelt belang in Karsens werk en uit
eigen beweging biedt zij hem geld aan om een ruimer atelier te huren, een gebaar
dat hem danig in verwarring brengt. Karsens schuchtere toenaderingspogingen die
vanwege de voortdurende aanwezigheid van Baukje van Mesdag bovendien steeds
zeer indirect zijn, worden door Saar de Swart met vriendelijkheid beantwoord, maar
als hij zich uiteindelijk schriftelijk verklaart, reageert zij afwijzend. Karsen raakt
hierdoor volkomen van streek en gaat op voorspraak van Van Eeden
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enige weken bij Witsen in Londen logeren. Kort na zijn terugkomst, in augustus
1889, verhuist Saar de Swart met Baukje van Mesdag naar Parijs. In Parijs ontvangen
zij verschillende van de Amsterdamse vrienden, onder wie Van der Valk en
Diepenbrock met wie zij duchtig uitgaan, waarbij ook Anna Vis soms van de partij
is. Een en ander leidt in 1891 tot een verloving en later ook een huwelijk van Van
der Valk met Baukje van Mesdag, een niet-beantwoorde liefde van Diepenbrock
voor Saar de Swart, en een nieuwe vriendschap: voorjaar 1891 komt Saar de Swart
met Anna Vis naar Nederland. Voor de grap veinst Kloos dat hij verliefd is op Anna
Vis en maakt haar het hof. Karsen intussen is er nog steeds slecht aan toe. Om hem
een dienst te bewijzen legt Kloos Karsen uit waarom Saar de Swart hem indertijd
afwees:
‘“Het is een ziekte die uit Frankrijk is overgebracht”, zei Kloos. “S[aar]
is eene Lesbienne”, zei Kloos. “Wat is dat?” vroeg ik. “Dat is eene vrouw
die van vrouwen houdt”, zei Kloos. “Eene lollepot; op zijn hollandsch.”’13.
Ter verduidelijking geeft hij hem Monsieur Vénus en Madame Adonis van Rachilde.
Ook Veth doet een duit in het zakje en legt Karsen uit wat vrouwen van lichte zeden
zoal met elkaar doen. Karsen die nu begrijpt wat voor een ‘duivelsch spelletje’ er
met hem is gespeeld raakt in alle staten. Links en rechts schrijft hij briefkaarten om
de perverse aard van Saar de Swart te openbaren en de wereld voor haar duivelse
bedoelingen te waarschuwen. Dat is voor de vrienden het sein om in te grijpen, en
op instigatie van Veth wordt een scheidsgerecht benoemd dat op 12 oktober 1891
zitting houdt. Aanwezig zijn behalve de juryleden Veth, Tak en Martha van Eeden-van
Vloten, en de toehoorders Aletrino en Van der Valk, de door Karsen gedaagde Baukje
van der Valk-van Mesdag en Saar de Swart. Karsen zet in een drie uur durend relaas
uiteen hoe hij tot de ontdekking kwam dat ‘de vorstelijke vrouw uit zijn verbeelding’
in werkelijhkheid een zedeloze misdadigster was. De jury stelt hem evenwel in het
ongelijk:
‘J. Ed. Karsen heeft aan Mej. S. de Swart en ook aan Mevr. Van der Valk,
toen nog mej. B. van Mesdag, mondeling en schriftelijk, het laatste ook
op briefkaarten, neigingen en verhoudingen te laste gelegd, welke beide
dames, zoo de te lastleggingen bewezen waren, aan de verachting harer
medeburgers zouden blootstellen.
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[Het scheidsgerecht heeft eenstemmig als zijne overtuiging geconstateerd]
dat J. Ed. Karsen volkomen is in gebreke gebleven, niet alleen de door
hem geuite beschuldigingen te staven met bewijzen maar zelfs geene
aanwijzing kon geven waaruit de achterdochtigste mensch eenigen argwaan
kon putten tegen de moraliteit der beide genoemde dames.’14.
Dat was niet verbazingwekkend, want wat Karsen in zijn pleidooi lijkt te hebben
willen bewijzen, was dat Saar de Swart Lesbisch was in de zin zoals hem dat door
Kloos was uitgelegd: zijn relaas laat zich dan ook lezen als een Monsieur Vénus,
maar dan door de ogen van haar slachtoffer Jacques Silvert, door een wonder aan de
dood ontsnapt.15.
Hoofdpersoon in dit boek is de rijke, jonge schilderes Raoule de Vénérande, die
een uitgesproken neiging naar het mannelijke heeft: zij heeft een wapencollectie die
zij ook regelmatig op haar schietbaan of in haar schermzaal gebruikt, heeft een
voorkeur voor schilderijen met onverbloemd mannelijk naakt, draagt het liefst
mannenkleren, en laat zich door haar tante ‘neef’ noemen. Mannen die naar haar
dingen, wijst zij zonder aarzelen af, evenals de suggestie van één van hen dat zij dan
zeker van meisjes houdt: met zoiets platvloers houdt zij zich niet op, dat is iets voor
ondeugende kostschoolmeisjes en aftandse hoeren. Wat zij wil is de arme,
zachtaardige schilder Jacques Silvert met zijn volmaakte vormen en zijn
doorschijnende huid als een man aan zich onderwerpen, hem tot haar vrouw maken.
In deze opzet slaagt zij geheel: met haar geld bindt zij hem aan zich, en met hasjish
breekt zij zijn weerstand en wordt hij het willoze voorwerp van haar perverse lusten,
die al snel bovenop deze complexe inversie sadistische vormen aannemen. Ieder
vermoeden van Jacques' ontrouw, met name met de man die haar ooit ten huwelijk
vroeg en toen meende te begrijpen waarom zij hem afwees, straft Raoule genadeloos
af, tot ten leste zijn dood erop volgt.
Het geld dat Saar de Swart Karsen bood, het mannelijke gedrag dat zij vertoonde,
zoals het roken van sigaren, het drinken van alcohol, het frequenteren van
gelegenheden aan de Nes en de Warmoesstraat, de vergiftigde pijlen die zij in huis
had en waarmee zij quasi-nonchalant speelde, de ‘naakte-vrouwenstudie’ die zij aan
de muur had hangen en die zij hem meermalen onder de aandacht bracht, de pikante
schrijvers die zij las, en het gerucht dat zij Van der Valk in Parijs met geld, alcohol
en bedwelmende sigaretten zover had weten
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te krijgen met Baukje van Mesdag te trouwen, alles wees er volgens Karsen op dat
zij hem in haar val had willen lokken om hem tot slachtoffer van haar perverse lusten
te maken. ‘Zij en hare vriendin stelden zich als mannen aan en wilden hem [Karsen]
als eene vrouw behandelen’, zo laat hij de jury dan ook weten, en op de vraag van
Veth ter zitting gedaan waar nu eigenlijk de perversie van Saar de Swart uit moest
blijken: ‘Zij boden mij geld voor wat anders en zij wou de man zijn.’16.
Wat de juryleden Van Eeden-van Vloten en Tak zich bij een Lesbische vrouw
voorstelden is niet overgeleverd, maar voor Veth moeten Karsens argumenten
inderdaad geen schijn van bewijs hebben gehad. Lesbisch waren niet vrouwen die
het op wat voor perverse manier ook op mannen begrepen hadden, Lesbisch waren
vrouwen die perversiteiten met elkaar bedreven, zoals vrouwen van lichte zeden wel
deden. Ook Aletrino, de latere voorvechter van het Uranisme, kon zich dergelijke
perversiteiten uitsluitend in bordelen voorstellen. Dat was althans het argument
waarmee hij Karsen er na het scheidsgerecht van probeerde te overtuigen dat hij het
met zijn beschuldigingen aan het adres van Saar de Swart aan het verkeerde eind
had:
‘Het bestaat niet, (...) het komt alleen maar in de gemeenste huizen
voor!!!’17.
Saar de Swart lijkt er tijdens het proces het zwijgen toe gedaan te hebben. Na afloop
betoonde zij zich echter ten zeerste met de gekwelde Karsen begaan en was gaarne
bereid hem de hand te reiken, een vergevingsgezindheid die zich ook tot de kwade
genius in de hele affaire, Kloos, uitstrekte, zoals zij enige jaren later bewees.
Na zich samen met Anna Vis enige jaren uit Amsterdam te hebben teruggetrokken
en onder meer twee jaar in Rotterdam aan de rand van Katendrecht te hebben gewoond
- boven een zeemanskroeg volgens Karsen - waar Anna Vis verscheidene mannen
had volgens Karsen, die ook na het scheidsgerecht niet moe werd nadere bewijzen
voor zijn verdenking te verzamelen - keerden Saar de Swart en Anna Vis in 1894 in
Amsterdam terug en namen in de winter van 1894-1895, bijgestaan door Annette
Versluys-Poelman, de verpleging van Kloos ter hand, die door overmatig
alcoholgebruik in een deplorabele toestand verkeerde. Kloos hervat zijn spel met
Anna Vis die hij nu tegenover derden zijn verloofde noemt, en weet haar, al dan niet
op de
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door de weduwe Kloos beschreven wijze, een bewijs te ontfutselen. Dat kon niet
anders betekenen dan dat zij of Saar de Swart het op hem gemunt hadden, en ook
Kloos begint te schrijven:
‘Hoor eens Sam,
Die vrouw is een Lesbienne. Ik heb een nieuw bewijs bij mij. Dit is geen
vrouw, maar een kwasi-man. Ik zou niet zoo over haar spreken, als ze niet
hadt gedaan, wat ze deedt. Help mij anders ben ik heelemaal haar
slachtoffer.’18.
En inderdaad, nadien wordt Kloos lange tijd door vervolgingswanen bezocht waarin
Saar de Swart hem met vergiftigde sigaren, Anna Vis hem met bommen achterna
zit. Dat Saar de Swart vervolgens aanbiedt geld beschikbaar te stellen om de
gestichtsopname, waar het uiteindelijk op uit zal draaien, af te wenden en Kloos beter
te doen verzorgen, moet niet anders dan koren op zijn molen geweest zijn.

Reliëf in Casa Surya van Saar de Swart. Foto Anneke Zuidema

Saar de Swart Nederlands eerste lesbische vrouw? De verwarring die er in haar
tijd en omgeving bestond over wat nu eigenlijk een Lesbische vrouw was maakt dat
moeilijk denkbaar. Maar het prototy-
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pe van de negentiende-eeuwse zielsvriendin zoals die in haar directe omgeving en
milieu zo veelvuldig voorkwam kan zij toch ook niet genoemd worden. Daarvoor is
haar streven als ‘frère et compagnon’ met haar collega-kunstenaars om te gaan en
zich als zodanig toegang te verschaffen tot een wereld die voor een vrouw uit haar
milieu traditioneel taboe was - het grootsteedse nachtleven, compleet met drank,
sigaren en meisjes van plezier - te weinig karakteristiek. Preciezer nog: daarvoor is
haar belangstelling voor vrouwen te uitgesproken seksueel. Gaf de
‘naakte-vrouwenstudie’ aan haar muur Karsen te denken, het voorval dat hem
ondubbelzinnig duidelijk maakte dat Saar de Swart wel erg onvrouwelijk was geeft
de hedendaagse lesbische lezeres te denken:
‘Toen hield zij mij, ik weet niet waar het vandaan kwam, uit haar boezem
of haar zak? een portret van een naakt meisje voor. Als een killen
vergiftigden stoot, beleedigde mij dat. “Het kopje is heel lief”, zei ik. “En de beentjes?” vroeg zij. Het geslachtsdeel was zeer duidelijk en open.
“Wees niet zoo on vrouwelijk S[aar].”’19.
O, die hutkoffer! Wat een verlies voor de Nederlandse lesbische geschiedenis!
Dit artikel is een bewerking van een lezing, gehouden op 11 februari 1990
in het Amsterdams Historisch Museum, in het kader van de tentoonstelling
‘Goed Verkeerd: geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen in Nederland’.
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van Tricht. Culemborg 1971, p. 208. Naar dit voorlichtingsboek was het voorlopig raden, maar
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gemaakte notities en copieën van brieven samengesteld’ (ms.), p. 20; collectie-Reyneke van
Stuwe, in: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag. Dat moest
wel Monsieur Vénus (eerste, verboden en in beslag genomen uitgave: 1884) zijn, het boek dat
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Rein van der Wiel, ‘Een droom rond Saar de Swart. Eduard Karsens romantic agony’ in: De
Revisor 11, 1 (februari 1984), pp. 63-70.
J. Eduard Karsen, Een droom en een scheidsgerecht. Een relaas. Bezorgd en ingeleid door Rein
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ten dele draait om de succesvolle verleiding van Louise Bartau door de hoofdpersoon van het
boek, Marcelle Désambre, die zich te dien einde uitgeeft voor haar tweelingbroer Marcel, en
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Karsen zich niet zozeer door deze versie van wat ‘Lesbisch’ was te hebben laten leiden. Van
Monsieur Vénus bracht uitgeverij Furie overigens in 1988 onder de titel Mijnheer Venus een
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16. Karsen, a.w., pp. 40, 121/122.
17. Karsen, a.w., p. 125.
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Medewerksters
Rosemarie Buikema (1956) is literatuurwetenschapster en werkzaam als docente
vrouwenstudies letteren aan de universiteit van Utrecht. Zij bereidt een proefschrift
voor over het willen weten en vergeten in teksten van dochters over moeders.
Myriam Everard (1952), nog immer bezig aan haar proefschrift over de geschiedenis
van vrouwelijke homoseksualiteit in Nederland (1880-1940).
Paula Jordão, zie vorig nummer.
Astrid Roemer (1947, Paramaribo) is schrijver en dichter en raadslid voor Groen
Links in Den Haag.
Eva van Sonderen (1948). Woont sinds augustus 1988 in Israël. Publiceerde eerder
gedichten in: Lust & Gratie nummer 18, zomer 1988; in: Op weg naar het onbekende,
bloemlezing samengesteld door Elly de Waard. Feministische uitgeverij Sara,
Amsterdam 1986; in: Dit maakt ons ademloos bij haar geluid, samengesteld door
Maaike Meijer en Annettje Dia Huizinga. Sijthoff, Amsterdam 1986; in: De Nieuwe
Wilden in de Poëzie I, samengesteld door Elly de Waard. Feministische uitgeverij
Sara, Amsterdam 1987; in: De Nieuwe Wilden in de Poëzie II, samengesteld door
Elly de Waard. Sara/Van Gennep, Amsterdam 1988. Verder schreef zij over
spiritualiteit en jodendom in onder andere Bres, De Groene en NIW.
Daan Stringer (1971) hoopt dit jaar haar VWO-diploma te behalen, waarna zij of
Algemene Letteren gaat studeren of een timmeroplei-
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ding gaat volgen. Ze is redacteur van het literair programmablad kreeft-keerkring.
Ze is voorstander van verdeling van leed. Ze woont op een boot en kan dat iedereen
aanraden.
Mayra Verheyen (mei 1954) studeerde aan de Filmacademie, schrijft scenario's,
gedichten, verhalen (bundel Relaties, An Dekker) en romans (Doe maar Lissabon,
Querido).
Dr. Ulrike Weinhold is wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van
Nijmegen. Doceert Duitse letterkunde, filosofie en kunstgeschiedenis. Zij hield zich
in haar publikaties onder meer bezig met het beeld van de vrouw in de kunsten.
Vragen met betrekking tot de waarde van esthetiek en schoonheid staan in het
middelpunt van haar belangstelling. Publiceerde: Bruiden des doods. Over het beeld
van de vrouw in de kunst van het Fin de Siècle. Picaron, Amsterdam 1989.
Annie Wright is videokunstenaar en schrijver.
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[Nummer 30]
Redactioneel

Vader en moeder Dessaur en Irma Dessaur, op de voorgrond Carla Bril, achter het raam Piet Bril.

‘Als het niet in de boekjes stond en op de film vertoond werd, om van parken,
dijken, zwembaden, bossen, duinpannen, struikgewas en pornografische afbeeldingen
nog maar te zwijgen, zou ik nooit op het idee zijn gekomen dat het mogelijk is iemand
van de andere sekse te beminnen, althans te begeren. Natuurlijk, de voortplanting en
zo... maar wie denkt daar ooit aan, behalve kapelaans en de NVSH.’
Dit citaat komt uit Een tevreden lach, het literaire debuut van Andreas Burnier dat
vijfentwintig jaar geleden, in 1965 verscheen. Het boek was een verademing in de
overwegend kommer- en kwelliteratuur over homoseksualiteit en werd bovendien
ontvangen als een interessant literair debuut. Onder andere Joke Kool-Smit en Renate
Rubinstein spraken zich er lovend over uit.
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Vijfentwintig jaar schrijverschap en de zestigste verjaardag van de auteur zijn voor
Lust & Gratie redenen om een extra dik nummer aan haar werk en persoon te wijden.
Diverse schrijvers en kunstenaars die een geschiedenis met Burnier hebben, zijn
uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Wij zijn ons ervan bewust dat de keuze
makkelijk zou kunnen worden uitgebreid maar de omvang van het tijdschrift legde
ons beperkingen op.
De redactie heeft alle medewerk(st)ers onder drie noemers geschaard: Poëzie, Jongens
en Geleerde Vrouwen. De indeling is volgens goed Burnieriaans gebruik: meisjes
en mannen kunnen jongens zijn, jongens en meisjes geleerde vrouwen, geleerde
vrouwen, beeldend kunstenaars en fotografen poëten, enzovoort, enzoterug.
Omdat het woord lesbienne en lesbisch niet in het vocabulair van de schrijfster
voorkomen - zij heeft er zelfs een uitgesproken hekel aan - heeft de redactie de
ondertitel van dit nummer van Lust & Gratie veranderd in: homosexueel universeel
tijdschrift.
Wij willen iedereen, met name ook degenen die archiefmateriaal ter beschikking
hebben gesteld, degenen die niet met naam worden genoemd en zij die niet concreet
konden bijdragen, bedanken voor hun steun, belangstelling, ideeën en bijdragen aan
dit Liber Amicorum.
Rest ons nog de schrijfster van harte te feliciteren met haar jubileum, haar verjaardag
en bovendien met de haar zojuist toegekende Verzetsprijs 1991 van de Stichting
Kunstenaarsverzet 1942-1945 en de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.
De redactie

Rectificatie
In het gedicht van Astrid Roemer (Lust & Gratie nummer 29, pagina 23) is een
storende fout geslopen, ‘ik had je hardvochtig genomen’ moet zijn: ‘ik had je
hartvochtig genomen’. Hiervoor onze excuses.
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Geleerde vrouwen
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Wezenlijk wild
Renate Dorrestein
Ik had net alle vertrouwen verloren in het verdere verloop van het feestje waarop ik
me bevond, toen er zich, vlak achter me, een stem losmaakte uit het geroezemoes.
Luid en duidelijk hoorde ik iemand zeggen: ‘Maar het is zo bevrijdend om je tas af
te schaffen.’ Ik draaide me om - en daar stond Andreas Burnier. Op heldere toon
begon zij tegen enkele aanwezigen aan een uiteenzetting over het aperte onnut van
de damestas, haar betoog af en toe onderbrekend om ter adstructie losjes op de zakken
van haar colbert te kloppen. Mijn hart miste een slag, of twee. Zie je wel! Ik had het
altijd wel geweten: Andreas Burnier en ik waren verwante zielen. Want had ik niet
net zelf een stuk gepubliceerd over alle belemmerende aspecten van dat vermaledijde
onding dat maakt dat vrouwen nooit hun handen vrij hebben? En nu roerde zij
hetzelfde belangrijke thema aan! Met passie, vaart, pit en eruditie, zodat ik met
gloeiende wangen meeluisterde en mezelf al gauw wel voor de kop kon slaan: wat
had ik, met deze brille vergeleken, de damestas nog gespaard!
Maar echt bederven deed dat mijn opgetogenheid niet en 's avonds in bed herlas
ik, zoals zo vaak, intens De verschrikkingen van het noorden, het verhaal dat mij
toen ik nog niet eens halverwege de middelbare school was, al de overtuiging had
gegeven dat er tussen deze schrijfster en mij sprake moest zijn van een kosmische
of metafysische gelijkenis in karakter - kosmisch en metafysisch vond ik heel goede
woorden, destijds. Nooit eerder dan bij Burnier namelijk, had ik de werkelijkheid
beschreven gezien zoals ik die zelf ook de hele tijd waarnam: als een krankzinnige
heksensabbat. Het zat dus toch wel snor met mij en mijn onschuldige meisjeskijkers,
als iemand anders precies dezelfde dingen zag als ik. Gerustgesteld ging ik voort
met het leven en hield mijn kaken op elkaar. Ooit zou mijn tijd wel komen.
Aldus geschiedde. De Nederlandse overheid zond mij een half leven later, om
precies te zijn enige tijd na het feestje van de damestas, voor een jaar als
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writer-in-residence naar een Amerikaanse universiteit. Vanzelfsprekend nam ik De
verschrikkingen van het noorden in vertaling mee, want ik moest daar schrijfonderricht
gaan geven en Burniers verhaal betekende inmiddels meer voor me dan louter
emotionele stut en steun: het was ook en vooral een literair baken, geworden. Nu ik
zelf eveneens een publicerend schrijfster was, dacht ik vaak: zo wezenlijk wild te
kunnen schrijven, alsof er geen literaire conventies bestaan! De verschrikkingen had
me geleerd dat je zelf de baas bent als je schrijft, dat je los moet zien te komen van
andermans opvattingen over hoe het hoort. Overboord met de ballast van de
wetmatigheden van letterknechten en literatuursociologen: Houd de handen vrij.
Helaas vond deze gedachte weinig gehoor bij de studenten die aan mijn zorgen
waren toevertrouwd. Zij aspireerden geen wezenljke wildheid, zij wensten juist
allemaal de tweede Hemingway te worden, de little darlings, zij zaten vastgeklemd
aan hun eigen damestas. Ik kreeg mijn punt niet over het voetlicht. Goede raad was
duur. Waarom was Andreas Burnier hier niet zelf, om mijn Hemingways te
overtuigen?
Dat was zo'n gekke vraag nog niet. Er was in de grond immers geen enkele reden
te verzinnen waarom Andreas Burnier niet gewoon in Ann Arbor, Michigan zat, bij
mij. Ik hoefde haar alleen maar te laten overvliegen. No problem. No panic. Er kleven
grote gevaren aan het ontmoeten van een levenslang bewonderd persoon, maar kom,
wie het gevaar schuwt, lééft niet. Hierheen met die vrouw. En verder gewoon van
adem in, adem uit. Ik trok aan wat touwtjes hier, ik trok aan wat touwtjes daar, ik
ritselde een fonds bij elkaar, ik waste mijn handen en kamde mijn haar en ging
Andreas Burnier van het vliegveld ophalen.
Later openbaren we nog weleens wat we toen allemaal bespraken.
Waar het nu om gaat is dat Andreas mijn studenten heel bevredigend plette en
daarna gingen we op tournee, met z'n drieën, om in een belendende staat ook nog
wat licht te verspreiden: Andreas zou spreken over haar werk, haar vrouw over het
hare en ik over het mijne, dus dat was allemaal niet mis. Onderweg raakten we stuk
voor stuk erg aan elkaar verknocht, zolang ik maar niet rookte, en opnieuw moest ik
vaststellen dat de zeldzame gave der geruststelling een van Andreas' opvallendste
eigenschappen is. Bijvoorbeeld: mijn vriendinnen verklaarden mij al jaren voor gek
en immoreel omdat ik zo luchtig omsprong met de menssoort man, ik bràk wat harten
en vertrad die fluitend onder mijn hoefjes, ‘je lijkt wel een kerel’, zeiden ze
misprijzend, maar Andreas vond dat juist heel goed.
Langs deze lijnen koutend bereikten wij ten slotte ons doel ergens in de Mid-West.
De plaatselijke faculteit der vrouwenstudies had ons aangeplakt en
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met goede zin begaven we ons naar het afgesproken adres. Ik had steeds een elegant
amfitheater in gedachten gehad, maar men bleek ons te verwachten in het soort honk
dat men alleen binnen de vrouwenbeweging aantreft. We beklommen een verveloze
trap. We openden een deur. Al mijn haarvaten begonnen te bonzen, mijn bloed werd
koud.
Daar zaten ze.
Daar zaten ze allemaal: ‘Mannelijke vrouwen, uitzonderlijk vrouwelijke vrouwen,
lelijke vrouwen, misvormde vrouwen, vieze vrouwen, griezelige vrouwen,
gedecolleteerde vrouwen, vrouwen in mannenpakken, verwilderde vrouwen,
hysterische vrouwen, jaloerse vrouwen, begerige vrouwen, oude vrouwen, demonisch
jonge vrouwen, onverzadigbare vrouwen, frigide vrouwen, krankzinnige vrouwen,
nerveuze vrouwen, narcistische vrouwen, vermoeide vrouwen, goddeloze vrouwen,
losgeslagen vrouwen, wanhopige vrouwen, suïcide vrouwen, illusie vrouwen,
verwoeste vrouwen, moedervrouwen, kindvrouwen, grootmoedervrouwen,
hoervrouwen, ploertvrouwen, oervrouwen, oerwoudvrouwen, Köwnhabn vrouwen’
- of nee, die natuurlijk als enigen niet, maar in hun plaats wemelde het van de
Mid-West vrouwen, en ze hadden allemaal natte jassen aan en er werd onbeperkt
gestookt en de wasem droop van muren en ramen en er kwam een tamelijk wezenlijke
wildheid over me, weg van die heksensabbat, houd de handen vrij, uw garantie
vervalt bij onoordeelkundig gebruik, en een aanval van ongelooflijke levensangst
(‘Veel vroeger, ik spreek nu van voor de watersnood, was ik voor het noorden niet
bang.’) katapulteerde mij dwars door alle mannelijke etcetera vrouwen heen naar het
venster, waar ik zeker uit gesprongen was, had Andreas mij niet bij de enkels gevat.
Aan dat laatste ben ik later trouwens gaan twijfelen - mijn perceptie van de
werkelijkheid wil soms weleens wat onbetrouwbaar zijn. Andreas kan mij in feite
nooit lijfelijk gered hebben, want al is zij solide gebouwd, fors is ze niet en ik ben
een hele grote meid. Nee, mijn leven kan ik after all niet aan haar te danken hebben.
Maar de rest wel.
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Midden Irma Dessaur geflankeerd door Jopie Drukker en Juliëtte Bril. (foto-archief Nol van Dijk)
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Dialoog tussen vriendinnen
Truus Pinkster
Aafke Steenhuis
Twintig jaar geleden studeerden wij Nederlandse letteren in Groningen. We hadden
er al jaren Oudgermaans, Gotisch, Middelnederlands en zeventiende-eeuwse
letterkunde opzitten voor we bij de moderne letterkunde aankwamen. Onze autoritaire,
gereformeerde hoogleraar volgde in zijn hoorcolleges alleen zijn eigen hartstochten
- en die waren anders dan de onze.
We waren letterkunde gaan studeren omdat in de Groningse dorpen waar we
woonden - Zuidhorn en Eenrum - de literatuur een weg naar onbekende horizonten
leek, naar gebieden van verbeelding en inzicht die ons leven zouden verrijken. Maar
in die jaren dat we ons door de traditionele literatuurstudie heenworstelden, vroegen
we ons vaak af wat deze verheven teksten met hun vaak theologische problematiek
met onszelf te maken hadden.
We vonden een uitweg, die ons redde. We namen de trein. Omdat in die jaren de
vergelijkende en theoretische literatuurwetenschap in Groningen niet gedoceerd
werden, reisden we twee jaar lang een dag per week naar Utrecht. We genoten van
de betrokken, panoramische colleges in het gezellige, kleine instituut van de
literatuurwetenschap daar, waar we van de sociale romans in Duitsland naar de
utopische Russische romans sprongen, en met grote inzet discussieerden of literatuur
nu de werkelijkheid weerspiegelde, of dat zij een apart universum, een wereld in
woorden was.
In de treinen naar en van Utrecht schiepen wij onze eigen wereld. Omringd door
boeken, broodjes en chocola besloten wij dat wij ons bezig wilden houden met
schrijfsters. Vrouwelijke auteurs wier levensgevoel en manier van uitdrukken ons
zouden stimuleren, ons dieper zouden laten doordringen in de gistende veranderingen
van onze eigen tijd. Want we leefden in een periode van seksuele exploraties,
maatschappelijke betrokkenheid en een opkomende vrouwenbeweging. Wat had de
literatuur hierover te zeggen?
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En zo, jaren voordat termen als vrouwenstudies en vrouwenliteratuur in zwang
raakten, probeerden wij, met de schaarse literatuur die er bestond, te weten te komen
hoe vrouwelijke auteurs over zichzelf en andere vrouwen schreven, hoe zij hun
verlangens naar een minder onderdrukkende wereld verbeeldden. We gingen naarstig
op zoek naar inspirerende schrijfsters. Aafke werd gegrepen door het werk van Carry
van Bruggen; Truus verdiepte zich in de romans van de toen nog niet zo bekende
Andreas Burnier. Burnier had toen de experimentele, feministische romans Een
tevreden lach en De huilende libertijn geschreven, de roman Het jongensuur die over
een kind in de oorlog gaat, en de verhalenbundel De verschrikkingen van het noorden.
In de kelder van de universiteitsbibliotheek in Groningen ontdekten we het in die
tijd vergeten proefschrift van Annie Romein-Verschoor; Vrouwenspiegel, over het
beeld van de vrouw in de literatuur. Hoe schrijven vrouwen over vrouwen? Weten
zij dieper in de vrouwelijke psyche door te dringen dan mannen, schrijven zij anders
over liefde en seksualiteit? Annie Romein-Verschoor had haar boek geschreven in
de jaren dertig; was het beeld van de vrouw in de halve eeuw daarna ingrijpend
veranderd? Met deze en andere vragen gingen wij op bezoek bij Annie
Romein-Verschoor, die in het rusthuís voor bejaarde kunstenaars, het Rosa Spierhuis,
in Laren woonde. En we gingen naar Andreas Burnier. Zij had zojuist de Nijmeegse
universiteitskamer betrokken die de heer Dries van Agt haastig had verlaten omdat
hij minister was geworden. In die rare mannenkamer spraken we met haar over haar
boeken en ideeën en verbaasden ons dat ze haast nog zenuwachtiger was dan wij, ze
beet op haar nagels.
Nu, twintig jaar later, komen we weer bij elkaar, in de grote boerderij van Truus op
het Noordgroningse platteland. En, omringd door de boeken van Andreas Burnier,
onze oude scripties en interviews, broodjes en chocola komen we als vanouds weer
in die vrolijke, stimulerende wereld van de vrouwelijke creativiteit terecht. We zitten
tegenover elkaar aan tafel, en houden een dialoog.
Wat heeft Andreas Burnier literair en filosofisch voor ons betekend?
Wat trok ons indertijd naar haar toe? Hoe lazen wij haar boeken?
Wat betekent ze nu voor ons? Hoe is zij veranderd; hoe heeft onze
belangstelling zich ontwikkeld? De afstand tot Burniers ideeënwereld
blijkt, tot onze verrassing, nu kleiner dan toen.
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Hoe lazen wij begin jaren zeventig de romans van Andreas Burnier?
Truus: ‘Haar boeken waren intrigerend. Vooral Het jongensuur en De huilende
libertijn vond ik spannend. Maar ik voelde ook afstand, want die boeken gingen
nauwelijks over mij. De vrouwelijke hoofdpersonen in De huilende libertijn leidden
een grootstedelijk leven, reisden veel en hadden liefdesgeschiedenissen met andere
vrouwen - situaties die ik niet kende. Maar tegelijk zaten er in De huilende libertijn,
dat een radicaal, satirisch maar ook tijdgebonden boek is, allerlei feministische ideeën
die me erg aanspraken. Over de onderdrukking van vrouwen, het verlangen naar
vrijheid. Het zijn opvattingen die nu vrijwel gemeengoed zijn, maar twintig jaar
geleden was het bijzonder dat een schrijfster zulke dingen opschreef. Zoals dit citaat
uit De huilende libertijn: “Vrouwen zijn mooi omdat mannen dat wensen. Wat mooi
is, wordt niet door hen bedacht. Hun leven staat in dienst van de cultivatie van het
lichaam en de lijfelijke zorg voor anderen. Hun werk is bijkomstig en dienend, omdat
zij gezien worden als de bijkomstige en dienende variatie van de mens.” Of dit uit
Een tevreden lach: “Een vrouw kan, in tegenstelling tot de man, zich niet met het
aardse zijn identificeren. Voor een vrouw is-geen-plaats-in-de-wereld,
maar-in-de-keuken, in-bed-en-in-de-kerk. Er-zijn-geen-vrouwelijke-genieën,
creatieve-kunstvernieuwers, maatschappijhervormers,
die-ten-voorbeeld-kunnen-strekken. Als-een-vrouw-iets-presteert,
vraagt-men-zich-af-waarom-zij-geen-man -heeft, of-haar-tijd-niet-aan-hem-wijdt.
Bli, bla, beloeba.”
Het avontuurlijke van de personages van Andreas Burnier vond ik heel
aantrekkelijk, hoe ze op reis gaan in hun eentje, allerlei relaties beginnen, dingen
ondernemen. Het erotische en intellectuele spel van zo'n kring vrouwen was ook
intrigerend. Maar tegelijk stond ik er ver vanaf. Ook van al het gedrink en gekots
trouwens. Ik was in die tijd pas getrouwd en had een heel ander leven.
Ik voelde me vooral inhoudelijk tot De huilende libertijn aangetrokken. Het
jongensuur is literair interessanter. Het gaat over een joods meisje dat tijdens de
oorlog ondergedoken is en liever een jongen wil zijn. Andreas Burnier laat zien hoe
kinderen ingeperkt worden, hoe ze van kind naar volwassene in een nauwe sluis
terecht komen. Ik zelf heb nooit een jongen willen zijn; ik ben de jongste van drie
meisjes, ik heb het idee dat mijn ouders, bij gebrek aan zoons, ons meisjes
stimuleerden om zelfstandig te zijn. Mijn vader stond er bijvoorbeeld op dat wij jong
leerden autorijden.’
Aafke: ‘Ik was al jong geïntrigeerd door intellectuele vrouwen. Vrouwen die op
hun eigen voorwaarden leven, avonturen beleven, reizen, bizarre fantasieën hebben
en die ook uitvoeren. Dat fascineerde mij in het werk van Andreas
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Burnier. En zij scherpte mijn oog voor de onderdrukking van vrouwen. Maar zij
beschreef ook verschijnselen die ik een beetje griezelig vond: zo'n lesbische
goeroe-vrouw omringd door jonge vriendinnen die naar haar opkijken en die in
incrowd-taal met elkaar praten. Bij Kate Millett bijvoorbeeld vond ik dat ook. Ik
vond het iets geforceerds hebben. Ik identificeerde me meer met vrouwen in
intellectuele paren, met stellen die een kameraadschapshuwelijk hebben, zoals Simone
de Beauvoir en Annie Romein-Verschoor.
Een thema als in Het jongensuur, van een meisje dat een jongetje wil zijn, was
mij totaal vreemd. Ik had als kind al het gevoel dat ik later een onafhankelijk bestaan
zou kunnen veroveren. Ik besefte ook al vroeg dat je beter zelf schrijver kunt worden
dan met een schrijver getrouwd zijn.
Literatuur had in mijn jeugd een grote lading, een bijna mythische betekenis.
Daardoor stond zij tegelijk ook buiten mijn leven. Ik las al jong Sartre, Camus en
andere filosofische schrijvers. Ik had een vage notie van de afgronden van het
menselijk bestaan, wreedheid, leegheid. Maar al die concepten hadden niet direct
met mijn eigen leven te maken. Pas later, tijdens mijn studie, zag ik de
overeenkomsten tussen de verhalen die bij mij thuis verteld werden - vooral mijn
moeder kan prachtig vertellen, ze kan alledaagse gebeurtenissen een absurdistische
sfeer geven - en de manier waarop romans en novelles waren opgebouwd.
Ik begon te zoeken naar romans die over mijn eigen gevoelens en mijn tijd gingen,
die de gedachten verwoordden die bij mij in een soort voor-bewustzijn aanwezig
waren. Het vroege werk van Andreas Burnier sloot daar bij aan: vrouwen die in
verzet kwamen. Ik ging op zoek naar andere schrijfsters die mij tot voorbeeld en
inspiratiebron konden dienen: Mary McCarthy, Doris Lessing, Virginia Woolf,
Marguerite Duras, Christa Wolf.’

Wat betekende de persoon Andreas Burnier begin jaren zeventig voor
ons?
Truus: ‘Net als voor haar romanfiguren, had ik ook voor Andreas Burnier zelf
bewondering en was ik nieuwsgierig naar haar. Maar ze stond ver van me af. Ik wist
niets van haar, ik wist niet of ze alleen leefde, of met een vriendin. Ik wist toen ook
nog niet dat ze een dochter had. Het zou leuk geweest zijn als tijdens dat eerste
gesprek die kant van haar: het zorgen voor een kind, het combineren van huishoudelijk
werk met intellectueel werk, wel zichtbaar was geweest. Als persoon vond ik haar
aantrekkelijk, erotisch. Zoals ze eruit zag! Ze droeg een broek en een herencolbert.
Een colbertje, daar liep toen niemand in! In die mannelijke kleding ging een
vrouwelijke vrouw gehuld, tegen het moederlijke aan. Een vrouw met een rond, zacht
gezicht, zichtbaar kwetsbaar.
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Tijdens een lezing die ze in Groningen hield, ontmoette ik haar weer. Na afloop
vroeg ze enkele jonge meisjes om haar heen: “Hebben jullie iemand waar je bij
hoort?” Alleen al de formulering van die vraag verraste mij. Want in die tijd vroeg
je: “Ben je getrouwd, of verloofd?” Ze zei zelf: “Ik heb altijd iemand gehad waar ik
bij hoor.” Dat bracht haar dichterbij: door haar kwetsbaarheid, en door het inzicht
dat je niet alles alleen hoeft te doen. Zij werd in die tijd vaak aangevallen om haar
strijdbare feministische en lesbische uitspraken, maar zij was geen harde vrouw,
integendeel.
Na afloop van die lezing gingen we naar de kamer van een van de studentes die
de avond georganiseerd had. Ik had het gevoel of ik koorts had. Andreas Burnier
representeerde op dat moment iets dat voor mij essentieel was, haar persoon was op
dat moment belangrijker voor mij dan haar werk. Zij was de eerste lesbische vrouw
die ik zeer aantrekkelijk vond. Het zat in die merkwaardige mengeling van
kwetsbaarheid en zachtheid aan de ene kant, en die donkere mannelijke kleren aan
de andere kant. Zij had een volstrekt andere uitstraling dan de vrouwen en mannen
die ik kende. Het was diffuus, en betrof een groot gebied. Misschien werd ik voor
het eerst geconfronteerd met wat erotiek was.’
Aafke: ‘Ik was bij Andreas Burnier geïntrigeerd door de combinatie van wetenschap
en kunst. Aan de ene kant deed ze wetenschappelijk werk op het gebied van de
criminologie; aan de andere kant schreef ze ongebreidelde romans met erotiek en
dronkemansescapades. Ik voelde mezelf tijdens mijn studie in een wetenschappelijk
keurslijf gedrongen, ik moest me een verkrampte schrijfstijl aanleren die ik later,
opnieuw met moeite, weer heb moeten afleren. Maar Andreas Burnier bewoog zich
in die twee werelden tegelijk.
Toen we haar ontmoetten verbaasde ik me een beetje: daar zat niet een vrijbuiter,
maar een gespannen, onzekere vrouw. Ook later, toen ze al een gevestigde auteur
was, bleef ze nerveus tijdens interviews en bijeenkomsten. Je had het gevoel dat ze
zich niet lekker voelde in haar eigen vel. Ze wilde zich ook niet laten fotograferen.
Ik begreep niet goed hoe iemand die met zoveel wijsheid en gevoel voor
betrekkelijkheid over cultuur praatte, zo weinig ontspannen kon zijn.’

In de loop van de jaren is de thematiek van Andreas Burnier verbreed;
zij ging zich bezighouden met de geschiedenis van het westerse denken.
Wat vinden wij ervan?
Truus: ‘Ik vind haar latere romans niet echt goed. Haar vruchtbare literaire
ontwikkeling stagneert. De romans zijn naar mijn gevoel vaak ideeën in roman-
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vorm, zoals De reis naar Kithira en De trein naar Tarascon. Maar haar essayboek
De droom der rede is heel spannend. Ze beschrijft daarin opnieuw een thematiek die
ook in mijn eigen leven belangrijk was. Ze verwoordt dingen die ik nog niet op die
manier zeggen kon. Ze laat zien hoe het mensbeeld in de loop van de tijd, als je van
oost naar west gaat en van de oude tijd naar de nieuwe, steeds simpeler is geworden.
In het oude India heb je nog een heel gedifferentieerd zelfbeeld van de mens; in het
Griekenland van Plato en Aristoteles is het nog tamelijk genuanceerd; in de
middeleeuwen is het al eenvoudiger en naarmate je verder komt wordt het steeds
beperkter. Op het laatst blijft alleen de mens als fysiekpsychische eenheid over, een
wezenudat geketend is aan de materie, met een voornamelijk alledaags bewustzijn.
Door die versimpeling, verschraling van het mensbeeld hebben mensen steeds meer
greep p de wereld gekregen, hebben ze allerlei talenten ontwikkeld die ze vroeger
niet hadden. Maar we zijn nu aan een grens gekomen, vindt Andreas Burnier, alle
vruchten van het rationalistische westerse bewustzijn zijn geplukt. Als je op deze
weg verder gaat, krijg je de vernietiging van de wereld.
Ze laat ook zien hoe de tegenkrachten in de westerse cultuur: mystici, het
vrouwelijke denken, steeds ondergronds gingen en soms even in de geschiedenis
weer boven kwamen. Die tegenkrachten werden genegeerd, en dat gebeurt nog steeds.
Nog steeds leren psychologen bijvoorbeeld vrijwel niets over Jung, daarnaar moeten
ze zelf op zoek gaan.
Er is in De droom der rede ook iets dat me stoort. Andreas Burnier slaat te veel
om zich heen. Haar manier van schrijven is soms in tegenspraak met haar
gedachtengoed. Haar stijl is analytisch, polemisch, voortdurend in concurrentie met
en in verweer tegen de heersende ideeën. Ze heeft een zendelingenstijl. Waarom ze
die hanteert? Het is speculatief om er iets over te zeggen. Misschien is het zo dat ze
de dingen te vroeg opschrijft. Ze is driftig met een thema bezig, en schrijft erover
op het moment dat ze er nog mee worstelt, te treffen is, in het defensief is. Die
thematiek is nog niet echt verwerkt of deel van haarzelf geworden. Vanuit die
onzekerheid schiet ze in de polemiek. Van die polemische toon denk ik: wat jammer.’
Aafke: ‘Vroeger was mijn leven heel anders dan het hare. Maar ik merk, een beetje
tot mijn verbazing, dat ik een vergelijkbare geestelijke ontwikkeling doormaak. Als
je er gevoelig voor bent kun je de cultuur waarin wij leven ervaren als een verwrongen,
geforceerde manier van leven, als een bijna verstikkende druk. Van veel mechanismen
heb ik nooit iets begrepen: carrièreplanning, management, bureaucratie, militarisme,
kerkelijke hiërarchie. Maar van machts-
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mechanismen tussen mensen ben ik me altijd scherp bewust geweest, en van het
streven van mensen om greep op hun leven te willen hebben, de toekomst te willen
controleren. De poging van Andreas Burnier om de aard van het westerse denken te
doorgronden vind ik spannend. Ze laat zien dat het voor mensen niet alleen gaat om
machtsstreven, seksualiteit en materiële behoeften. Zij probeert ook de spirituele
kant van mensen, die vrijheid en verbondenheid geeft, te verwoorden. Het gaat om
een ontwikkeling waarin je ruimte schept in jezelf. Een ruimte waarin aandacht,
kijken, zintuiglijkheid, de beleving van de tijd en de seizoenen, vriendschap
belangrijker zijn dan wat ook.
Maar ik kom in haar werk ook slordigheden tegen. Ze werkt graag met
tegenstellingen, zoals materieel tegenover spiritueel, lineair tegenover cyclisch,
mannelijk tegenover vrouwelijk. Je krijgt daarbij de indruk dat spiritueel, cyclisch
en vrouwelijk bij elkaar horen. Maar je kunt niet zeggen dat materieel, lineair en
mannelijk met elkaar in een lijn liggen; het is ingewikkelder.’
Truus: ‘Ze vat opposities misschien te veel op als tegenstellingen in plaats van als
delen die bij elkaar horen. Ze ziet de twee polen; het rationele en het irrationele; het
mannelijke en het vrouwelijke; het lineaire en het cyclische; het westen en het oosten
als tegenstellingen, in plaats van als tegendelen. Als je in tegenstellingen denkt, ben
je al gauw geneigd de ene kant beter te vinden dan de andere, en eventueel zelfs de
ene kant te vervangen door de andere. Terwijl het vaak om dingen gaat die zonder
elkaar niet bestaan: het licht bestaat bij gratie van de duisternis; het goede bestaat
niet zonder het kwaad. In die opposities van haar zit weer dat polemische. Het is
geen acceptatie van de complexiteit van het bestaan. Ze strijdt en polemiseert op een
wijze die ze zelf bekritiseert in de westerse cultuur.’

Andreas Burnier houdt zich de laatste jaren meer en meer met ethische
kwesties bezig. Ze is een tegenstandster van een liberalere
euthanasiewetgeving, waarschuwt voor de gevaren van de genetische
technologie, verwerpt de kortzichtige managementcultuur waarin we
leven en pleit voor beter, diepgaander onderwijs.
Aafke: ‘Mij spreekt in haar essays over ethiek vooral de kloof aan die ze beschrijft
tussen de hoogontwikkelde technologische vaardigheden van mensen en het daarbij
achtergebleven ethische bewustzijn. Ik denk vooral aan haar bundel De achtste
scheppingsdag, en het essay daarin over genetische manipulatie. Het essay over
euthanasie vond ik schokkend; zij gaat ver in haar totale afwijzing van euthanasie.
Maar wat zij schrijft geeft te denken. Ik heb zelf een pragmati-
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scher standpunt. Ik ken voorbeelden van mensen die rustig afscheid namen van hun
familie en vrienden en dan, met een pil of een drankje van de dokter, een eind aan
hun leven maakten. Ik zag daar wel wat in; het is geruststellend te weten dat deze
mogelijkheid er is. Maar haar essay doet me scherper beseffen dat die laatste fase
van het leven, waarin lijden en aftakeling optreden, ook bij het leven hoort.’
Truus: ‘Ook in haar latere werk stoor ik me een beetje aan de polemische toon.
Het uitmoorden van joden, zigeuners, oude mensen, kinderen en andere kwetsbare
mensen in de nazi-kampen is zo sterk aanwezig bij haar, dat haar visie op euthanasie
daarvan doortrokken is. Maar euthanasie, zoals die nu in ziekenhuizen en bij mensen
thuis toegepast wordt, is niet te vergelijken met de nazistische praktijken. Ik ben het
wel eens met de gevaren van euthanasie die zij schetst. Ik ben het in principe ook
met haar eens als zij zegt dat aftakeling en lijden fasen zijn die bij het leven horen.
Maar in hoeverre kunnen mensen dat aan? Daar moet je bij wijze van spreken je hele
leven over gedaan hebben, om enige zin of uitdaging in lijden te ervaren. Hoewel er
mensen zij die, als ze ongeneeslijk ziek zijn, toch opeens het lijden aankunnen en in
staat zijn hun leven, ook in die laatste fase, zinvol te leven.
Zo'n titel als “zielige zieke, lieve schat, al een pil, spuit of prik van de dokter
gehad?” in haar essaybundel De achtste scheppingsdag vind ik van een misplaatst
soort sarcasme. Maar zij zegt ook prachtige dingen in dit boek: “Juist in tijden van
langdurige vrede kan, zoals bekend, de collectieve wens nieuwe vijanden te creëren
en uiteindelijk anderen te doden, buitengewoon sterk worden. Het fundamentele
ethische principe dat zieken niet onze vijanden zijn, dat wij elkaars leven niet behoren
te vernietigen, en het morele uitgangspunt dat wij elkaars lijden op humane wijze
naar vermogen moeten trachten te beperken, behoort de overheid derhalve met alle
middelen te verdedigen.”’
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Een ander mens
Frida Balk-Smit Duyzentkunst
Beschouwing naar aanleiding van De droom der rede
Het mooie van de taalkunde is dat zij overal ingeschakeld kan worden. Taalkundigen
hebben iets bij te dragen aan alles waarbij taal in het geding is, dus aan alle
wetenschappen, niet één uitgezonderd. Weliswaar doet men in alle wetenschappen,
niet één uitgezonderd, zijn uiterste best te ontkomen aan de listen en lagen en dus
ook aan de zegeningen van de natuurlijke taal, maar dat is tot mislukken gedoemd.
Sterker, het is catastrofaal, vooral in de menswetenschappen, de humaniora, vroeger
ook wel geesteswetenschappen genoemd, maar sinds kort mag dat niet meer. De
mens is daardoor ontdaan van zijn geestelijke vermogen en je vraagt je af wat er dan
van hem overblijft. Deze verontrustende situatie leidt tot heel wat gepieker,
culminerend in vragen als: Wat is een mens? Wat is geest?
Linguïsten vertalen zulke vragen als volgt: ‘Wat is de lexicale betekenis van het
woord “mens”, c.q. “geest”?’ Die herformulering verschuift slechts het probleem.
Want om die lexicale betekenis te achterhalen, ontkomt men er niet aan zich te
verdiepen in mensen, in elkaar, in zichzelf. In dit verband is het veelzeggend dat een
geschrift van 's werelds taalongevoeligste linguïst, Noam Chomsky, Language and
Mind geheten, door een volgeling vertaald in het Nederlands de titel kreeg Taal en
Mens. Zou de vertaler menen dat de mens niets dan geest is? Vast niet. Maar wat is
een mens dan? Die vertaling nodigt uit tot oeverloze speculaties: bestaat de geest
zonder mens? De mens zonder geest? Is een mens zonder geest wel een mens?
In de taalkundige vakliteratuur worden we doodgegooid met vragen analoog aan
de laatste. Is een hond met drie poten wel een hond? Is een mens zonder hoofd een
mens? In ons vakjargon: Is het bezit van een hoofd een inherente eigenschap van de
mens?
Nogmaals gezegd: woordbetekenissen zijn slechts vaststelbaar door middel
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van onderzoek van het ding waarnaar het woord verwijst. Dit wetende constateren
we dat de taalkundige vraag ‘Wat betekent “mens”?’ uiteindelijk samenvalt met de
diepzinniger vraag ‘Wat is een mens?’
Wie zich in de contreien van deze diepzinnigheid begeeft, merkt spoedig dat bij
ieder stapje nader tot het antwoord het antwoord eenzelfde stapje terugwijkt. Dit
noem ik het horizonprincipe. Op het eerste gezicht een frustrerend principe: het doel
wordt nooit bereikt. Maar de taal zelf ziet het minder somber: die kent het woord
horizonverruiming, iets bevrijdends, iets dat de benauwdheid doet afnemen. Synoniem
daarmee is: blikverruiming, een woord dat, net als ‘gezichtseinder’ de wederzijdse
afhankelijkheid van blik en horizon onderstreept en het subjectieve element in iedere
wetenschap, niet één uitgezonderd, onontkoombaar maakt.
Subjectiviteit en wijkende horizonnen zijn niet welkom bij het wetenschappelijk
establishment. Wie zich, zoals dr. C.I. Dessaur, daardoor niet laat ontmoedigen,
ontdekt niet alleen dat de horizon zal blijven wijken tenzij men blijft stilstaan, maar
ook dat men tegen de stroom in moet roeien. Geografisch gesproken belandt men
dan uiteindelijk op een berg, oeroud symbool van oorsprong, van inzicht (Mozes:
Tien Geboden, Christus: Bergrede). ‘Oorsprong’ (= ‘oersprong’) en ‘ontspringen’
(van een rivier) zijn zeer verwante woorden. Zelfs, of liever juist vanaf die plaats
hoog op de berg is de gezichtseinder rondom ons, maar om dat te kunnen zien moeten
we zelf ronddraaien. Dan gaat het ons duizelen en blijkt dat de oneindigheid ons te
machtig is.
Terug nu naar de aanvankelijke vraag. Wat is een mens?
Een van de belangrijkste antwoorden in de wereldliteratuur wordt gegeven door
Primo Levi in zijn boek Is dit een mens.1. Althans, zo luidt de titel in Nederlandse
vertaling. In het Engels heet het boek If this is a man en in het oorspronkelijke
Italiaans Se questo è un uomo. Op de omslag van de Nederlandse vertaling lezen we
over ‘de open vraag in de titel’ en de subtiliteit (van de vertaalster, neem ik aan) is
gelegen in het woordje in. Dat woordje impliceert dat de titel een open vraag bevat
en niet noodzakelijkerwijs zelf een open vraag is. Er volgt geen vraagteken, de titel
wordt daardoor een bijzin die aangevuld moet worden en die, zoals iedere
voorwaardelijke bijzin, een onzekerheid in zich draagt. Vergelijk: ‘Weet niemand
raad [dan kan altijd nog de priester geraadpleegd worden.]’ ‘Is dit een mens [dan
stort mijn wereldbeeld in.]’.
In het Italiaans noch in het Engels hebben de open vraag en de voorwaardelijke
bijzin de mogelijkheid van een geheel gelijke woordvolgorde, in het
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Nederlands is daardoor de titel dubbel expressief. De Nederlandse grammatische
bijzonderheid werkt genuanceerd interpreteren in de hand.
Het zal duidelijk zijn dat Is dit een mens in beide functies een vraag uitdrukt, een
maal expliciet, zelf als een open vraag op te vatten, en een maal impliciet, als uiting
van een aan wanhoop grenzende onzekerheid. Onzekerheid, zowel over de persoon
die de vraag betreft (‘dit’) als over de inhoud van het woord ‘mens’.
Het moeilijke is dat je niet precies weet op wie ‘dit’ slaat, ook niet na het boek
gelezen te hebben. Het schokkende van het antwoord is, dat het geen raadsels oplost,
maar wel de vraag steeds dringender maakt. In het boek, een ooggetuigeverslag van
een overlevende van Auschwitz, worden niet alleen de gruwelen bechreven, maar
het gaat vooral over de wijze waarop de slachtoffers, inclusief de schrijver, er mee
omgaan. Langzaam maar zeker vervaagt daardoor het eenvoudige verschil tussen
goed en kwaad, maar ook wordt Nietzsches idee over Jenseits von Gut und Böse een
luxueuze constructie. Wat overblijft is ‘deze zijde van goed en kwaad’, waar men
om een zuiver mens te kunnen blijven ‘martelaar of heilige’ moet zijn.
‘Wie doodt, is een mens, wie onrecht doet of lijdt, is een mens; geen mens
is hij die elk gevoel van grenzen verloren heeft en zijn bed deelt met een
lijk. Wie heeft afgewacht tot zijn bedgenoot klaar was met sterven om hem
een stuk brood af te nemen, is, ook al heeft hij daar geen schuld aan, verder
verwijderd van het model van de denkende mens dan de primitiefste
Pygmee of de gruwelijkste sadist.’
(Is dit een mens, p. 196)
Het slot van dit fragent kan ik alleen begrijpen door aan te nemen dat ‘de gruwelijkste
sadist’ hier moet worden opgevat als iemand die geniet van het folteren; zolang hij
een gedrevene is - door welke boze macht dan ook - behoudt hij iets menselijks. Pas
als ook hij ‘elk gevoel van grenzen verloren heeft’, of beter elk gevoel, welk dan ook,
houdt hij op mens te zijn.
Hiermee is voelen als de essentie van het mens-zijn gegeven, tegelijkertijd met
denken (‘het model van de denkende mens’).
In hoeverre stemt het hier beschrevene overeen met ons thans gebruikelijke
mensbeeld?
In het hedendaagse zesduizend jaar oude westerse bewustzijn is het mannelijke
de norm en het vrouwelijke de afwijking. Dit feit komt nergens met een zo
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systematische precisie tot uitdrukking als in de natuurlijke taal, in het bijzonder in
de grammatica (d.i. het taalkundig gedrag) van het woord ‘mens’. In onze eigen taal
en in het Duits stamt het regelrecht van ‘man’ (‘Mann’). In onder andere het Italiaans,
Frans en Engels heeft het woord voor ‘mens’ nog steeds exact dezelfde vorm als het
woord voor ‘man’: respectievelijk ‘uomo’, ‘homme’ en ‘man’.
Voor ‘het’ mannelijke en ‘het’ vrouwelijke gelden in het westerse denken welhaast
onaantastbare stereotypieën. Zo wordt vanzelfsprekend voelen onder het vrouwelijke
en denken onder het mannelijke gerangschikt. Hetzelfde geldt voor zachtmoedigheid
tegenover gestrengheid, etc. Dat onderscheid is zo diep in ons bewustzijn geworteld
dat het niet te doorbreken lijkt.2. Misschien berust het ook wel op een fundamentele
waarheid. Maar dan een waarheid omtrent ‘het’ vrouwelijke en ‘het’ mannelijke en
niet omtrent vrouwen en mannen. Dat betekent dat het onderscheid op een totaal
ander niveau ligt dan dat van de concrete primaire en secundaire, de ‘biologische’
geslachtskenmerken. Maar welke plaats heeft het onderscheid in de waardering van
het vrouwelijke en het mannelijke, om niet te zeggen het prestige?
Het prestige van het mannelijke, tot norm verheven, begint ons te overwoekeren.
De aarde wordt één grote lanceerbasis. Zo ver het oog reikt staan de mannelijke
prestige-objecten opgesteld.
Zo ver het oog reikt. We zijn terug op het uitgangspunt: het horizonprincipe. Hoe
ver het oog reikt hangt af van waar men staat. Een enkeling, zoals Dr. C.I. Dessaur,
stelt zich anders op dan de anderen, verruimt zo de blik en ziet bijgevolg iets anders.
Als we proberen met haar mee te kijken maken de raketbases plaats voor de droom
der rede, wat geen contradictio in terminis meer is, maar de naam van harmonieus
samenwerkende componenten van het menselijk bewustzijn.
In De droom der rede is de mens opeens overwegend vrouwelijk en dus (zie boven)
niet langer gespeend van gevoel, en toch norm, immers ‘de’ mens. Die verrassing
brengt de auteur tot stand door een grammatische variatie binnen een in alle opzichten
nietige woordklasse, die van de pronomina (voornaamwoorden). Ik veroorloof me
een klein taalkundig exposé.
Niet alleen is de klasse der pronomina nog geen dertig vormen rijk (in tegenstelling
tot bijvoorbeeld die van de duizenden substantieven (zelfstandige naamwoorden),
maar bovendien is vrijwel ieder pronomen piepklein, één bestaat zelfs uit niet meer
dan één letter: u. De meeste pronomina tellen één lettergreep en slechts twee zijn
drielettergrepig: ‘degene’ en ‘dewelke’. (Ook nog het
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archasche ‘ulieden’!) Hoe nietig de klasse ook zij, wel kan een pronomen, mits
geraffineerd aangewend, een blikverruiming bewerkstelligen die iets weg heeft van
een omwenteling. Het mooiste nog is dat in De droom der rede de omwenteling
aanvankelijk ongemerkt plaatsvindt. Ik las er in het begin althans overheen. In de
eerste alinea van haar boek schrijft Deassaur:
‘Aard, herkomst en bestemming van de mens, haar levensopgave, zijn in
de loop der millennia, der eeuwen en, soms, der decennia, voortdurend
verschillend ervaren en geïnterpreteerd.’
(De droom der rede, p. 9)
‘Haar levensopgave’ staat er, en ik had het voorafgaande ‘de mens’ blijkbaar gelezen
als ‘de mensheid’, want er viel me niets bijzonders op. Pas later, bij de vele
consequente verwijzingen naar ‘de mens’ door ‘zij’ en ‘haar’ ontdekte ik hoe zo'n
onnadrukkelijk gepresenteerde eigenzinnigheid een metamorfose teweeg kan brengen
in ons mensbeeld. Met de lezer zelf gebeurt ook iets. Die wordt een ander mens.

Eindnoten:
1. Primo Levi, Is dit een mens. Vertaald door Frida De Matteis-Vogels. Meulenhoff, Amsterdam
1987.
Primo Levi, If this is a man and The truce. Translated by Stuart Woolf. Sphere Books Ltd.,
London 1987.
Primo Levi, Se questo è un uomo. Giulio Einaudi, Torino 1958.
2. Dit verschijnsel en zijn verstrekkende consequenties worden uiteengezet door Stephanie de
Voogd, ‘Metaforen’. In: Hollands Maandblad 402, 1981, p. 3-17.
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Met het tornmesje in het tijdsverloop van het jongensuur
Elizabeth Stranders
Een boek dat ik altijd paraat heb gehad in de geest en 22 jaar na verschijnen nog
steeds van belang vind en een plezier om aandacht aan te besteden, is Het jongensuur
van Andreas Burnier.1. Van belang omdat op vanzelfsprekende en schitterende wijze
drie, vier genadeloze verhalen tegelijk worden verteld en een plezier, omdat dat wordt
opgeroepen door de vorm: compositie en stijl zorgen voor het heldere beeld dat wij
krijgen van de gebeurtenissen rond de voortvarende, nieuwsgierige, niet bange maar
wel dromerige en weer helemaal niet truttige Simone. Het jongensuur vertelf het
verhaal over dit joodse meisje in de oorlogsjaren 1940/45. In 1940 is zij negen jaar.
Andreas Burnier mag dan wel bekend hebben dat dit haar meest autobiografische
boek is2. ‘bijna van de eerste tot de laatste letter echt gebeurd’, Het jongensuur als
roman is daarvan toch de geconstrueerde weergave, en als zodanig een beeld.
Het boek bevat een motto, zes hoofdstukken en een voorbericht. Elk hoofdstuk
heeft als titel een verwijzing naar de naam van de stad of het dorp waar Simone
woonde in het erbij vermelde jaar. Die luiden als volgt: Lichtstad 1945, Zanddorp
1944, Veendorp 1943, Muurstad 1942, Lichtstad 1941, Waterstad 1940. Daarna komt
het Voorbericht. Wat onmiddellijk opvalt aan deze opsomming is dat het verhaal
kennelijk naar het verleden toe wordt verteld. Die ongewone vertelwijze was voor
mij een uitdaging. Ik wilde eens zien of ik er een verklaring voor kon vinden die het
boek eer aan zou doen. Eerder merkte ik op dat het boek ons wel drie of vier verhalen
vertelt: Het jongensuur kan gelezen worden als ontwikkelingsroman, als oorlogsroman
of als ideeënroman. Ik kies dit keer voor Het jongensuur als roman in kroniekvorm.
Schrijven is, zoals alle uitingen van kunst, orde scheppen in de ongeordendheid
van materiaal en geest. Vormgeven is een poging tot beheersing van de chaos. Nu
is het duidelijk dat men maar niet raak kan vormgeven: elk vormele-
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ment moet in het kunstwerk een functie hebben, anders is het een zinloos,
betekenisloos sierelement.3.
Andreas Burnier is zich zeer bewust van zinvolle structurele vormgeving. Tegen
Elsbeth Etty zegt zij: ‘Het mooie van kunst vind ik dat je stilzwijgend in vorm,
structuur of sfeer dingen kunt zeggen, die je niet expliciet hoeft aan te duiden.’4. En
in het verlengde hiervan ligt haar antwoord op de vraag ‘Voelt u verwantschap met
een stroming als het symbolisme?’ ‘Ja, daar voel ik mij zeer mee verwant (...) voor
mij zijn symbolisten mensen die niet alleen letterlijk via het verhaal, maar ook via
de structuur, de beelden die zij gebruiken en de dingen die zij niet zeggen, iets
proberen mee te delen. Als dat symbolisme is, dan voel ik mij symbolist.’5.
Dit zijn waardevolle leesadviezen en koren op de molen van iemand die zoekt
naar de functie van het a-chronologisch tijdsverloop, een ingreep in de vorm bij
uitstek! Aan het verhaal gaat een motto van Gottfried Keller vooraf dat verwijst naar
het begrip tijd:
Es ist ein weisses Pergament
Die Zeit, und jeder schreibt
Mit seinem roten Blut darauf,
Bis ihn der Strom vertreibt.

Op dit spoor gezet ga ik de tijdstroom bekijken op zijn vorm of compositie èn op
wat de inhoud van het verhaal nader kan verhelderen voor het probleem van de
omkering van het tijdsverloop.
Mijn eerste veronderstelling, ter verklaring van de vorm is dat de auteur zo te werk
is gegaan om te kunnen ontdekken hoe een bepaalde situatie (die van Simone in
1945) heeft kunnen ontstaan. Die ontdekkingsreis noem ik een letterlijk
en-toen-en-toen verhaal.
Een tweede mogelijkheid is dat de auteur in de vorm een chaos wil presenteren
om zo stilzwijgend een aanwijzing te geven voor de inhoud.
Een derde idee is dat van het schokeffect. De lezer wordt aan het begin van het
boek meteen geconfronteerd met niet één maar wel drie soorten hopeloosheid van
het hoofdpersonage. Bij de lezer wordt daardoor de wens opgewekt door te lezen
om te weten te komen hoe zij in die situatie terecht is gekomen. Was het verhaal met
de klok mee verteld, dan had de lezer algauw enkele hoofdlijnen kunnen raden, zodat
zijn verwachtingen minder hoog gespannen zouden zijn geweest. Immers, welke
joodse jongen had een redelijke kans uit een concentra-

Lust en Gratie. Jaargang 8

32
tiekamp terug te keren? En welk meisje werd vanzelf ooit een jongen? Het verloop
van de non-fictieve oorlog is nu bekend: die zou eindigen in Nederland op 5 mei
1945.
Het onverbiddelijk resultaat van wat er in vijf jaren met Simone is gebeurd wordt
in Lichtstad 1945 getoond en zo staan er vele wegen open om het en-toen-en-toen
verhaal in te vullen.
Met de inhoudelijke verklaringen kom ik meer op het voor Andreas Burnier
vertrouwde terrein van de symboliek. Wie dit boek onbevangen gaat lezen raakt
gemakkelijk in de war over de voortgang van het verhaal. Die verwarring wordt
veroorzaakt door de a-chronologische vertelwijze die op haar beurt de geestelijke
verwarring van de hoofdpersoon symboliseert.
Iets dieper gaat mijn volgende zienswijze van de omkering: Simone wordt
voorgesteld als een tegen haar zin gebondene: aan haar kind-zijn, aan haar meisje-zijn,
aan haar verplichte (onderduik)plaatsen, pleegouders en scholen. Er is een permanent
verlangen in haar om uit te breken uit een of meer van die gebondenheden. De
omkering van het tijdsverloop symboliseert naar mijn mening de ommekeer die
Simone wil bewerkstelligen. Heel opvallend vind ik dat in Simone geen enkele keer
verzet tegen haar jood-zijn opkomt, terwijl toch veel van haar moeilijke
omstandigheden daaruit voortvloeien. De gebondenheid aan het jood-zijn wordt niet
expliciet als knellend ervaren. Het is een gegeven.

Zandloper
Voordat ik tot mijn laatste en naar mijn inzicht belangrijkste verklaring kom wil ik
eerst de visie van Hanneke van Buuren weergeven.6. Ook zij heeft de
antichronologische, zoals zij het noemt, volgorde van het verhaal tot haar studieobject
gemaakt en zij ‘wil proberen erachter te komen hoe zo'n structuur waarin de tijd
terugloopt als het zand in een omgekeerde zandloper, door het “betoog” van de auteur
verantwoord wordt.’ Ik heb er een poosje over gedaan om erachter te komen wat zij
met haar vergelijking bedoelt: als je een zandloper omkeert loopt het zand weliswaar
terug, maar begint hij juist de achtereenvolgende seconden te ‘tellen’ en dus het
verloop naar de toekomst te meten. Zo is juist de zandloper een instrument dat op
traditionele wijze, want ‘met de klok mee’ de tijd meet. Ik raak daarvan in de war
en zou, als er dan toch behoefte bestaat aan iets aanschouwelijks, liever het beeld
van een trechter gebruiken. Dat sluit beter aan bij haar conclusie dat het
antichronologisch tijdschema symbool is voor de mens die,
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naarmate hij ouder wordt ‘wijsheid, geluk, wijdte en mogelijkheden kwijt (raakt)
(...) verarmt, verschraalt en verdwaast. Het is een paradoxale lijn. Vooruitgang
betekent achteruitgang.’
Ik vind dit te radicaal, te absoluut en geen recht doen aan het boek dat wel Simones
confrontatie met de moeilijke werkelijkheid laat zien, maar niet suggereert dat zij is
achteruit gegaan. Ik zal het een recensente van twintig jaar geleden nu niet meer
aanrekenen. Het heeft in elk geval tot verder nadenken over dit aspect van het boek
geleid.
Bij het aandachtig bestuderen van het patroon dat de tijdbeweging in het verhaal
maakt kwam ik tot de ontdekking dat die niet één rechte lijn vertoont. Integendeel.
Om dat aan te tonen wijs ik op onderstaande tekening waarin getracht is de tijdlijn
weer te geven. Beginnend in Lichtstad 1945 zien we dat er een voortdurend heen en
weer gaan in die lijn te zien is. In elk hoofdstuk wordt elk kalenderjaar chronologisch
verteld, maar om dan aan het begin van het volgend hoofdstuk te komen moet er in
de tijd twee jaren worden teruggegrepen. Zodoende is er geen sprake van een
voortgaande lijn of eenrichtingsroute naar het verleden, maar een op het eerste gezicht
ingewikkelde, zichzelf gedeeltelijk overlappende en kruisende tijdlijn.

Ik weet niet of er veel lezeressen en lezers behendig zijn in de naaldvakken. Zij die
met draad en naald kunnen omgaan zien en voelen hier een schoolvoorbeeld van de
met de hand gemaakte stiksteek ontstaan. Het is een grote verrassing waar te nemen
dat de tijd door Het jongensuur loopt als een heen- en teruggaande draad, die daarmee
de gedaante aanneemt van een rij stiksteken in de stof.
Toen ik dit constateerde voelde ik mij een tevreden lezer: de vraag naar de betekenis
van het omgekeerde tijdsverloop was voor vorm èn inhoud beantwoord. Voor de
vorm: het tijdsverloop houdt het verhaal bijeen als met stiksteken. Voor de inhoud
symboliseren die steken de verstikkende gevoelens van de
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hoofdpersoon als meisje en de verstikkende omstandigheden waarin de oorlog en
haar jood-zijn haar hebben gebracht. Dit is naar mijn mening het verststrekkende
antwoord van alle die ik tot nu toe op de gestelde vraag gaf en zo is aangetoond dat
in Het jongensuur vorm en inhoud een hechte eenheid vormen en dat de aanvankelijk
wat ingewikkelde vertelwijze juist naar de diepste grond van de roman verwijst.
Stilzwijgender zal zelden iets verteld zijn!
Of Andreas Burnier bewust juist zo'n borduurtechniek voor haar literaire werk heeft
gekozen, vraag ik mij af. En omdat elk verhaal voor de lezer die er een vraag aan
stelt wel een zin of passage heeft die daarop antwoord geeft, citeer ik de laatste
bladzijde van Waterstad 1940:
‘Handwerken, dat verdom ik. Ik ben altijd heel gehoorzaam, maar als de
handwerkles begint kruip ik onder mijn tafel, verstop mij achter een kast
of in de wc, maak scènes, zeg dat ik eerst mijn natuurkunde moet afmaken
(...) ik mag gewoon werken, net als de jongens, terwijl de meisjes met hun
lapjes en naaldjes en spelden en draadjes aan het prutsen zijn.’
Wie haar hoofdpersoon zo'n hartgrondige afkeer van handwerken in de mond legt,
kan onmogelijk opzettelijk juist die vaardigheid als grondslag voor de tijdstructuur
van haar boek kiezen. Onopzettelijk echter blijkt zij er niet omheen te kunnen. In
Het jongensuur heeft Andreas Burnier een prachtige stiknaad gelegd, met háár
wapens: woorden.

Eindnoten:
1. Andreas Burnier, Het jongensuur. Amsterdam 1979. Eerste druk: 1969.
2. Peter Burger en Arie Pos, ‘In gesprek met Andreas Burnier/C.l. Dessaur’, p. 9. In: Bzzlletin
159, oktober 1988, p. 13.
3. Een voorbeeld daarvan is naar mijn mening het Boekenweekgeschenk 1987, geschreven door
Tessa de Loo: Het Rookoffer. Ik kan aan het omgekeerde tijdsverloop geen enkele functie voor
het verhaal ontlenen.
4. NRC Handelsblad, 8 oktober 1988, Zaterdagsbijvoegsel p. 3.
5. Bzzlletin 159, p. 4.
6. Hanneke van Buuren, ‘Het Jongensuur door de zandloper’. In: Chrysallis 1979, no. 3, pp.
131-146. Eerder in: Nieuw Vlaams Tijdschrift no. 10, 1970.
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[Hoogvereerde, genadige Vrouw! Megchel J. Doewina]
Hoogvereerde, genadige Vrouw!
Mijn eerste echte boek kreeg ik van mijn broer toen ik vijftien werd. Het heette Een
tevreden lach en ik begreep er niet veel van. Ik had gewoon een Pim Pandoer gevraagd
en dan wil zich diep van binnen wel eens iets verzetten. Een jaar of twaalf later
ongeveer, mijn verstand werkt wel maar nogal traag, begon het tot mij door te dringen
dat hij met dit cadeau misschien wellicht mogelijkerwijs iets had bedoeld.
Desondanks had ik intussen uw hele tot dan toe verschenen literaire werk gelezen.
Alles wat een mens nodig heeft, bleek er in te zitten. Identificatiemogelijkheden te
over. Een aansprekende thematiek. Hoon, spot, bijtend sarcasme. Een puntgave
schrijftrant, laconiek, suggestief en bij vlagen onweerstaanbaar komisch. Op zinnen
als: ‘(...) als er aangerand moet worden doe ik dat liever zelf, dat heeft bepaalde
voordelen die niet zijn uit te leggen’, kon ik weken voort en als de stijl erin gaat als
een trein reist de boodschap dikwijls gratis mee. Hoe deze aankomt hangt van de
bestemming af en daar was in dit geval in die twaalf jaar langzaam maar zeker enige
ruimte ontstaan voor de voorshands natuurlijk puur hypothetische gedachte dat er
nog iets meer tussen hemel en aarde zou kunnen zijn dan De Man, Zijn Normen en
Zijn Waarden.
Dat andere, dat ik tot dat moment als verschijnsel niet serieus had genomen, zou
dan de vrouw moeten zijn, meer in het bijzonder, zo ontvouwde zich na maanden
noeste denkarbeid, de onafhankelijke vrouw en, nadat opnieuw ampele overwegingen
de nodige tijd hadden geroofd, nog meer in het bijzonder de onafhankelijke
homoseksuele vrouw en, wij waren nu precies een jaar verder, in het allerbijzonderst
u persoonlijk zelf.
Ik had een idool. De ideale representant van alles wat het leven aan moois en goeds
te bieden had. Altijd tegen de keer in, nooit het vaantje naar de wind laten hangen,
gruwelijk eigenwijs: zo was ik zelf ook. Toch?
Ik leerde de dingen om mij heen met nieuwe ogen zien. Ik herlas mijn zo geliefde
Marten Toonders en ontdekte dat in die drukbevolkte wereld eigenlijk maar één
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mevrouw optrad. Hoewel, optrad. De taak van juffrouw Doddeltje bleek zich in de
lengte en de breedte te beperken tot het breiend zitten opvangen van ontwrichte heren
zonder broek.
Ik nam a-selecte steekproeven uit mijn boekenkast en constateerde schoksgewijs
dat met juffrouw Doddeltje sociaal-wetenschappelijk gezien zo ongeveer het
ideaaltype van de vrouw in door mannen geschreven romans was gegeven.
Ook uw meer essayistische verrichtingen volgde ik nauwgezet. Ik was 't, voorzover
het niet om ons de vrouw ging, in bijna niets met u eens, maar dat gaf niet. Dat was
juist goed. En als het niet juist goed was gaf het nog niks, want in het kader van de
intersolitaire solidariteit viel het me niet eens zo heel erg zwaar uw vermaledijde
‘elitaire rechtsigheid’ te verdedigen tegen het sarcasme van mijn vrienden, daarbij
de protesten van mijn eigen hart onthecht de kop indrukkend.
Bovendien wist ik in mijn nietsontziende dweepzucht toch nog drie fobieën uit
uw werk te puren, die ik dacht met u gemeen te hebben en wel, in ernst oplopend,
die betreffende:
1. Groepen en groepsgedrag;
2. Duitsers, herstel: duitsers in het algemeen en germanismen in het bijzonder;
3. Wurmen.
Eenmaal zover gevorderd was ik niet meer te houden.
Ik moest u zien.
In het echt.
Nu was ik, studerend in Nijmegen in de jaren zeventig, aardig met mijn neus in
de boter gevallen wat de kans betrof u in levende lijve te aanschouwen, maar met
boter alleen is men er nog niet. Men kan tenslotte niet met goed fatsoen zomaar
halverwege het seizoen een vreemd college binnenstappen. Dus zou ik wachten tot
het nieuwe studiejaar begon, om me dan met mijn plotseling ontvlamde raadselachtige
belangstelling voor Vraagstukken van Criminologische Aard onder uw gehoor te
begeven.
‘Kijk dáár. Nee, aan de overkant!’
Een naast me fietsende studiegenoot wees me op vage contouren vertoevend bij
een bushalte. Ik keek. Ik keek nog eens. Ik zette mijn bril op en keek een derde maal,
nu schuin achterom.
Een sjaaltje en een overhemd.
Een colbertje en een lange broek.
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Instapschoenen met daarin, naar ik in goed vertrouwen aannam, degelijke sokken.
Alles voor mannen gedacht en gemaakt, maar geen van hen stond het zo leuk als
u.
Het corrigerende grijpgebaar van mijn metgezel kwam dan ook te laat. Groingk,
oeps, boem. Een ordinaire stoeprand.
De paaltjes kwamen later.
Diezelfde avond nog besloot ik u te redden uit de Waal.
Waarom uit de Waal? (Op die andere, in de ogen van menig Kousbroekiaan wellicht
wat meer voor de hand liggende vraag: waarom redden? wil ik graag een volgende
keer dieper ingaan.)
't Was rond die tijd dat ik 's nachts uren door de Nijmeegse benedenstad zwalkte,
kroeg in kroeg uit, gepijnigd door een hevig zielsverlangen, handen in het haar,
heimwee in het hart. U moet dit wel ruim zien, in die zin dat ik hierbij gewoon in
bed lag. Voor dingen die echt beweging vergen krijgt men mij nou eenmaal niet
gauw warm.
Tijdens deze tochten nu, steevast aan de oever van de Waal belandend, hoorde ik
met ingang van die bewuste avond telkens weer een zwak geroep om hulp. Het kwam
van vlakbij uit het water en het ging gepaard met kwijnend gespetter. 't Scheelde niet
veel meer, dat kon je zo wel horen. Onvervaard gluurde ik dus over de rand. Nee
maar, jessusmaria, krijg nou het zuur! Woorden schoten mij tekort om u ter plekke
mijn ontroering te beschrijven. Daarom deed ik mijn horloge af, stroopte mijn mouwen
op, vergewiste me ervan dat niemand keek en begon spontaan met het redden.
Ten gevolge van een hinderlijk soort realiteitszin evenwel bleek al spoedig dat
wij hieraan geen van beiden veel plezier mochten beleven. Om te beginnen was de
kade vaak te hoog. Of de lengte van uw armen ontoereikend, dat valt moeilijk uit te
maken. Laten wij, omdat dit een liber amicorum is, de kade de schuld geven. Hoe
dan ook, ik kon er meestal niet bij en moest dan machteloos toezien hoe u midden
in de nacht landinwaarts dreef.
Stond het water een enkele keer wel hoog genoeg en had ik u na veel vijven en
zessen op de kant, dan begonnen de moeilijkheden pas goed. Het geval wilde namelijk
dat u, om uw onuitsprekelijke dankbaarheid achteraf (u dacht aan alles) zo
geloofwaardig mogelijk te maken, telkens opnieuw in ernstige mate bewusteloos
bleek. En probeer zo iemand dan maar eens achterop je fiets te krijgen, kleddernat,
toch al niet vederlicht en bewusteloos (in ernstige mate). Mond-opmondbeademing
kwam niet in me op, het klamme zweet brak me uit en verder

Lust en Gratie. Jaargang 8

38
dan dat ik u tot slot maar zo ordentelijk mogelijk op een bankje zette (doorlopen
agent, er valt hier niks te zien) kwamen we nimmer, omdat ik tegen die tijd doorgaans
volkomen uitgeput was. Bekaf, koppijn en nergens zin meer in.
Zo goed en zo kwaad als dat ging sloeg ik mij verder door de barre wachttijd heen.
Ik schreef, terwijl u fronsend over mijn schouder meekeek, een stageverslag. Pas
op, een split infinitive! Paaltje.
Ik schreef, terwijl u fronsend over mijn schouder meekeek, een doctoraalscriptie.
Kijk uit, nooit het hulpwerkwoord achter het hoofdwerkwoord! Paaltje.
‘Niet om het een of ander,’ meende mijn omgeving, ‘maar dat zuchten steeds, zou
dat wat minder kunnen?’
Licht in de duisternis.
Er werd een lezing in het Han Fortmanncentrum aangekondigd, die zou gaan over
dingen waar een gewoon mens geen verstand van heeft. Mystiek enzo. Reïncarnatie
ook.
Nu wou het geval dat met elk geschrift uwerzijds mijn vrees was toegenomen een
volgende keer samen met een stuk of zeven anderen in één persoon terecht te komen.
Een duitse amateurhengelaar vermoedelijk. En dan allemaal nog schizofreen ook
waarschijnlijk, want ze willen er daarboven zelf ook nog wel wat lol aan hebben.
Ik dus op Han Fortmann af, teneinde eens en voor al klaarheid in de materie te
scheppen via het stellen van een, als ik mij wel herinner, tamelijk briljante vraag,
die in al haar indrukwekkende eenvoud zou uitmonden in het soort gedachtenwisseling
dat dwingend voortzetting behoeft bij kaarslicht en een goed glas wijn.
Wat waren er een boel ongewone mensen alleen al in Nijmegen. Vooral veel
oudere, antroposofisch ogende, met een alpinopetje getooide heren, die zich geruisloos
voortbewogen en fluisterend het woord tot hun bijgaande, idem dito maar dan zonder
petje gedachte dames richtten. Waar ze vandaan kwamen was me niet duidelijk. Van
heinde en verre vermoedelijk, want op straat zag je ze toch eigenlijk niet. Of hadden
we hier nou te maken met zo'n proces van de- en hermaterialisatie, via hetwelk men
vanachter de muesli thuis bij wijze van spreken zo het alternatieve circuit inplopt?
Her en der viel echter ook wat jeugdiger spul te ontwaren en midden in de hal
bevond zich zelfs een clubje van zo'n vier à vijf opvallend mooie, jonge

Lust en Gratie. Jaargang 8

39

Afscheid universiteit Nijmegen, 11 oktober 1988.

Lust en Gratie. Jaargang 8

40
vrouwen. Ze hadden zich eendrachtig in kostuums van eenzelfde snit gestoken, alles
voor uitgaande heren gedacht en gemaakt. Ze gedroegen zich geanimeerd, een beetje
opgewonden zelfs. Groupy-achtig was het juiste woord. Het waren fans. Niet in de
laatste plaats van zichzelf zo te zien. Ze zaten onophoudelijk aan elkaar te frunniken.
Omdat ik niet tegen dringen kan, hoe vergeestelijkt ook, zat de zaal propvol toen
ik over de drempel schreed. Dat werd dus weer eens staan, in een hoekje achteraan,
waar ik niks kon zien.
Blijkbaar had degeen om wie het allemaal begonnen was onderwijl vooraan ergens
haar entree gemaakt, want het beschaafde geslis stierf weg en ineens, terwijl ik
inwendig nog stond te tieren tegen al die etters met een stoel, hoorde ik, voor het
eerst van mijn leven, uw stem. Het was een warme, zacht tinkelende stem, die de
glazen in mijn hoofd begon te vullen en een voor een de lampions ontstak. Een
weldadige, rose gloed verspreidde zich door mijn lijf en ik was dankbaar dat iedereen
zo lekker zat.
Zien deed ik evengoed nog altijd niks.
Ik hoefde me echter, zo bleek al gauw, geen zorgen te maken dat me iets belangrijks
zou ontgaan.
Het clubje intimae immers, op de eerste rij neergestreken, ging ons lichtend voor.
Het had zichzelf als taak gesteld het volk zijn plaats te wijzen door middel van
nadrukkelijke bijval en veel voor buitenstaanders onbegrijpelijk gegniffel.
U liet het zich welgevallen.
Een zekere verkilling rond de ribben riep een halt toe aan de rose gloed. Even
overwoog ik de mogelijkheid van platte jaloezie. Jawel. Natuurlijk. Ongetwijfeld
zelfs. Maar toch.
Mijn Voorbeeld hield er een soort claque op na.
Van de drie dingen slechts die wij gemeen hadden, waren er nu dus nog twee over.
Nou ja, het kon erger. Goedbeschouwd was drie eigenlijk zelfs gewoon teveel.
Een beetje draaierig liet ik me op de grond zakken en tegen wil en dank verder
meevoeren op het timbre van die onbereikbare, onverminderd zacht tinkelende stem,
die het vanavond nou eens niet met ons wilde hebben over onze wederkeer op aarde.
En dan ineens, als men nergens meer op rekent, gebeurt het.
Meestal in de pauze.
Ik had net een stevige woordenwisseling achter de rug met een oudere
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antroposofische heer aangaande de vraag wie van ons beiden als allerlaatste koffie
zou nemen en verwachtte niets meer van het leven, toen u plotseling nogal
veelbelovend op me kwam afstuiven. Onstuitbaar ook naar het scheen. Mijn bezwaren
tegen claque en groepsgedrag verdwenen als sneeuw voor de zon. Vergissen is
menselijk en fouten zijn er om van te leren. Een sturende hand was eigenlijk het
enige dat u nodig had.
Vlak voor me aangeland echter, de halve inhoud van mijn kopje lag al hijgend op
de grond, hield u toch nog in, zwenkte geheel zonder sturende hand een kwartslag
naar rechts en zette uw tocht richting irritante meisjes voort, mij via een vernietigende
oogopslag technisch knock-out achterlatend.
Ik geef toe dat ik me zo'n eerste ontmoeting anders had voorgesteld. Daar staat
weer tegenover dat ik me, zoals de meesten onder ons, het hele leven anders had
voorgesteld.
Het nieuwe studiejaar brak aan.
Ik mengde me onopvallend onder het publiek en draaide binnen de kortste keren
weer bij. Wat een ideaal rolmodel had ik mezelf toch toebedacht. Hoe ik ook mijn
best deed, geen enkel minpunt te bespeuren. Dit waren nog eens wat je noemt leuke
colleges.
Maar waar gingen zij over?
Enerzijds nogal doof, anderzijds bovenmodaal scherp horend, schoof ik dus in de
loop van het seizoen allengs verder door naar voren, tot ik mezelf op een goede dag
terugvond op de eerste rij.
U kwam binnen.
U spiedde de zaal rond of u niet es iemand flink kon pakken op het roken van een
sigaret.
Uw ogen gleden langs de rijen, van achter naar voor, van onder naar boven en van
links naar rechts, om tenslotte te blijven rusten op uitgerekend de verkeerdst denkbare
persoon.
Mijn hart liet weten er geen gat meer in te zien.
Een laatste rest onopgemerkt gebleven levensvreugde zocht zich reutelend een
uitweg door mijn ingewanden.
Wat er overbleef deed of het nietsvermoedend las.
‘Ik zie dat u Folia Civitatis leest?’
Zacht, maar onmiskenbaar dreigend, tinkelde uw stem mijn ziel aan scherven. Zat
ik weer eens met een blad dat fout was in de oorlog? Notoir antifeministisch daarna?
Homofoob? Moskougezind?
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‘Dat kan wel, dat kan wel’, zei ik, hoewel ik alleen maar wou zeggen: ‘dat kan wel.’
Onderhand controleerde ik wat ik zogenaamd zat te lezen. Het was Folia Civitatis.
Ik had geen idee waarom.
Iets onbestemds, vrouwelijke intuïtie denk ik, of anders misschien het standvastige
van die instapschoenen voor me op de grond, deed me beseffen dat er meer werd
verwacht dan het knap gaande houden van een gesprek. Daarom keek ik op, rustig,
losjes, een beetje onverschillig zelfs, met dat licht aristocratische mij nou eenmaal
van nature eigen en tevens zo hevig blozend, dat ik daarmee voor elkaar kreeg wat
hele generaties woeste kerels voor mij niet gelukt was: u deinsde terug. Letterlijk.
Uzelf vergetend veerde u soepel een, twee passen achterwaarts.
Ontreddering sprak uit uw blik.
Zo.
Dat was nog voor die oogopslag van laatst.
We stonden weer quitte.
Over tot de orde van de week.
U hanteerde het ene germanisme na het andere, in die zin dat u, verspreid over het
hele jaar, vermoedelijk een stuk of wel twee germanismen hanteerde (ofschoon ze
me, nu ik dit opschrijf, toch zomaar weer uit de mouw vliegen: normalerwijs,
momentaan, beduidend, levensopgave, eenduidig, geëigende, tweeduidig, hopelijk,
meerduidig, en zo voort en zo verder) en zaagde zo opnieuw een poot onder mijn
projectietafel weg. Het begon er somber voor mij uit te zien.
Ik schreef u bijgevolg een strenge brief. Wat er in stond weet ik niet precies meer
(‘afschriften, niks dan ijdelheid’), maar gezien de zwaar depressieve toestand waarin
ik intussen door uw toedoen was komen te verkeren kan het nooit veel zijn geweest.
Ik denk dat het over germanismen ging.
U schreef terug:

Hoogvereerde, genadige vrouw!
Zo leert men zich toch, als in een lachspiegel, kennen. U hebt recht mijn feilen te
laken. Hoewel u mijn zelfbeeld met uw schrijven geheel heeft versprietst en
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verdaan (zelfs parodiërend kreeg u de zozeer verachte woordvolgorde niet uw
schrijfmachine uit!), voel ik mij desniettegenstaande u erkentelijk.
Als u in de gelegenheid bent mij de toonband eens te laten afluisteren, dank ik u
bij voorbaat zeer!
Uw dienstwillige,
Professor A. Burnier.’
Dat met die toonband herinner ik me nog. Ik had beweerd u daarop integraal te hebben
vastgelegd.
Wat dus in het geheel niet waar was.
Zodat ik mooi nergens heen hoefde.
Ik ben sindsdien angstvallig uit uw buurt gebleven en hoop in deze vorm van
waakzaamheid, genoopt door een goede gezondheid uwerzijds, nog vele jaren te
volharden.
Dat heeft bepaalde voordelen die best zijn uit te leggen.
Idolen immers zijn er niet om mee te converseren.
Voor hun voortbestaan is niets zo dodelijk als persoonlijk contact.
Ze zeggen rare dingen.
Ze willen al meteen na binnenkomst hun overhemden zus en vooral niet zo
gestreken hebben.
Ze kunnende meestal niet kokende.
En, last but not least, hoe groot is niet het risico dat ze, als het erop aankomt, in
het kader van de wederzijdse openheid ook nog wensen toe te geven diep in hun hart
eigenlijk best wel een beetje van wurmen te houden?
Laat ik het hierbij laten. De weergave alleen al van de winstpunten aan uw eigen
kant zou u doen knakken in de bloei van het leven.
Het enige dat mij in deze uitzichtloze situatie overblijft, is nu en dan een wat
geretardeerde puber de Donald Duck ontfutselen, om haar vervolgens met een
welomschreven boodschap de betere boekhandel in te praten.
Soms is het resultaat daarvan een tevreden lach.
Iets mooiers kan men zich niet wensen.
Megchel J. Doewina
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Geen nieuws uit Spitsbergen?
Christa van Deelen
Over de roman De litteraire salon schreef ik aan het eind van mijn studie mijn
‘Magister-Arbeit’. Nu bijna twee jaar later boeit deze roman mij nog steeds. De
zestigste verjaardag van Andreas Burnier biedt mij de gelegenheid eens een beetje
vrijer van wetenschappelijke criteria over De litteraire salon te schrijven. Ik hoop
duidelijk te maken waarom dit boek in mijn persoonlijke bibliotheek onder de rubriek
‘lievelingsboeken’ te vinden is.
De romans van Andreas Burnier gelden over het algemeen als niet eenvoudig te
consumeren teksten. Je kunt haar boeken niet zomaar even ‘er naast’ lezen. Wie de
tijd ervoor neemt, krijgt een gevarieerd ‘ideeënlandschap’ te zien.
Voordat je een roman van Andreas Burnier begint te lezen, is het goed je de
woorden van de schrijfster te herinneren: ‘Kunst is voor tachtig procent vorm en
voor twintig procent inhoud.’1.
Helemaal klopt deze stelling van de schrijfster niet, vind ik. Immers vorm en
inhoud hebben natuurlijk alles met elkaar te maken en dat wordt vooral zichtbaar in
de roman De litteraire salon. Ingebed tussen een prachtig geschreven beginpagina,
Intro genaamd en een iets bizar lijkend Exit, wordt in de roman de levensgeschiedenis
van Radha Altman in vijf hoofdstukken verteld.

Inhoud
De feiten uit deze geschiedenis zijn vlug verteld: Radha Altman is afkomstig uit een
keurig Haags gezin. Nadat zij het gymnasium heeft gevolgd, studeert zij psychologie
in Amsterdam. Deze studie is geen succes en Radha besluit naar Parijs te gaan en
begint daar een toneelopleiding. In die tijd ontmoet zij Lucia en wordt verliefd op
haar. Het is de eerste vrouw waarmee zij een liefde en een
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relatie beleeft. Opnieuw loopt het mis: de relatie en haar toneelopleiding stranden.
Ontworteld verlaat Radha Parijs en keert terug naar Amsterdam waar zij zich in
alcohol en oppervlakkige contacten verliest. Door de ontmoeting met een vrouw, die
in de roman ‘de leeuwentemster’ wordt genoemd en waarmee Radha een soort
kroegloper-relatie heeft - de beschrijving van deze relatie bestaat vooral in de
weergave van de erotische aantrekkingskracht van de leeuwentemster op mannen ontwaakt Radha uit haar lethargie. De ontmoeting wekt in Radha de slapende geliefde,
de sluimerende gedaante die ‘Toen zij zich had uitgerekt, (...) ditmaal geen meisje,
geen knaap en geen moeder (was), maar - holadiee - een stomdronken leeuwentemster,
die aanstoot gaf zelfs in Amsterdamse kroegen.’
Hoofdstuk drie en vier laten vervolgens zeventien jaar uit het leven van de
protagoniste Radha zien. Zij leeft in een dameshuwelijk met Sidra en werkt als
inspecteur voor het BLO-onderwijs. In het zeventiende jaar van het huwelijk wordt
Radha uitgenodigd voor een studiereis naar de Verenigde Staten. Tijdens haar verblijf
in Amerika heeft zij op het Hawaïeiland Kauai - veroorzaakt door lichtspiegelingen
in het water en een bijzondere kleurenrijkdom van de lucht - een heel intense
belevenis, die zij als een ontmoeting met god beschrijft. Nog sterk onder de indruk
van deze gebeurtenis, keert zij met veel goede voornemens voor haar langdurig
dameshuwelijk terug naar Nederland. Thuis vindt zij echter haar bungalow en kasten
leeg: Sidra heeft haar verlaten. Op een vergeten verwassen truitje van Sidra na, vindt
Radha niets terug van haar levenssituatie van voor de Amerikareis.
In hoofdstuk vijf wordt het levensverhaal van Radha Altman afgesloten met een
gedetailleerd bericht over een reis naar Egypte. Radha, nu inmiddels meer dan vijftig
jaar oud, woont in Parijs en werkt daar als vertaalster van toneelstukken. Om het
gevoel van eenzaamheid tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling te ontvluchten,
neemt zij deel aan een groepsreis naar Egypte. Zij denkt dat zij nu de juiste leeftijd
heeft om een tocht over de Nijl te maken die haar terugbrengt in een cultuur die meer
dan vijfduizend jaar oud is. Kort voor het einde van het hoofdstuk vraagt een tienjarig
jongetje uit het reisgezelschap Radha naar de zin van het leven. Radha blijft het
antwoord schuldig, maar neemt de jongen aan het einde van de Nijltocht mee voor
een uitstapje naar Alexandrië. Hier eindigt het verhaal over Radha Altman.
Een normaal levensverhaal zou men na deze feiten kunnen concluderen, met misschien
als enig verschil met andere verhalen dat hier het falen van een
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dameshuwelijk wordt beschreven. Maar wat heeft de titel van de roman te betekenen
als deze levensbeschrijving het enige verhaal zou zijn? Onder de verhaaloppervlakte
zit meer. Zou de vraag van de jongen naar de zin van het leven, de intentie van de
schrijfster weerspiegelen? Een vraag die, zo lijkt het tenminste, zonder antwoord
blijft.
Zulk soort momenten maken voor mij het lezen van de romans van Andreas Burnier
zo aantrekkelijk en met name speelt hierin de vorm een belangrijke rol.

Vorm
De levensgeschiedenis van Radha Altman wordt in de roman niet chronologisch
verteld. De thans meer dan vijftigjarige Radha, die nu in Parijs leeft en werkt, blikt
vanuit een distantie in tijd en ruimte terug op haar leven. De beschreven
gebeurtenissen zijn meer dan louter prenten of het tonen van oude foto's. De
protagoniste probeert te begrijpen wat toen het belangrijkste van deze levenssituaties
was. Zij reflecteert en zoekt een antwoord op de vraag naar de zin van het leven.
Hierdoor wordt voor de lezer(es) het geestelijk ontwikkelingsproces van Radha
duidelijk. Een goed voorbeeld van een geslaagde verbinding van vorm en inhoud is
het volgende: hoofdstuk vijf eindigt met de onbeantwoord gebleven vraag naar de
zin van het leven. Deze vraag wijst terug naar de beginsituatie waar de protagoniste
na haar Egyptereis nadenkt over haar leven. Wellicht heeft zij de vraag van het
jongetje nog in haar oor en wellicht, omdat zij toen geen antwoord wist, begint hier
haar reflectieproces.
Weet zij werkelijk geen antwoord of ligt het antwoord van de schrijfster in de titel
van de roman en de vorm waarin deze is gegoten? Ik beperk mij hier tot een
bespreking van Intro, Exit en de romantitel.

Het woordeloos weten
In de Intro kunnen wij een inleiding zien op de hoofdthematiek van de roman. Tevens
geeft de schrijfster hier iets weer van haar bijzondere intentie. Op een fijnzinnige
manier wordt de lezer(es) hier meegevoerd door het beeld van het pianospelende
kind: ‘(...) de muziek roept verre, voorgeboortelijke, hemelse herinneringen bij hem
wakker en hij denkt dat de volwassenen, woordeloos, dit weten.’ Ieder woord staat
op de juiste plek en het lezen van deze ene pagina
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veroorzaakt een bijzondere stemming waarmee de schrijfster ons vermoedelijk wil
binnenleiden in het verhaal.
Wie spreekt er in de Intro? Wie vertelt over het woordeloze weten? Of deze persoon
Radha Altman is, blijft onduidelijk en met name in het begin blijven we met de vraag
zitten welk verband deze gedachten met het verhaal van Radha hebben. Naarmate
we verder in de roman komen worden we bij sommige passages herinnerd aan de
Intro. Zo speelt het licht bij de overdenkingen van Radha een belangrijke rol. Heel
duidelijk is dit in hoofdstuk drie waar de ontmoeting met god veel met het
weerspiegelende licht te maken heeft.
Zou dit kunnen betekenen dat deze roman niet in de eerste plaats de
levensgeschiedenis van Radha Altman wil vertellen maar dat hier misschien beelden
zijn ontworpen om ons het ‘woordeloos weten’ uit de Intro duidelijk te maken? Is
de afbeelding op het titelblad daarom het ‘nachtcafé’ van Vincent van Gogh? Een
werk van een kunstenaar die vooral in zijn latere periode sterk heeft gevochten om
het licht via zijn kleurenpalet in zijn werken duidelijk te maken. Licht, niet als puur
optisch waarneembare helderheid maar zoals Kurt Badt het in zijn boek Die
Farbenlehre van Goghs beschrijft: ‘de weergave van het noodlot door licht en kleur’.2.
Waarbij noodlot volgens mijn woordenboek moet worden opgevat als een macht die
de levensweg van een mens bepaalt. En er wordt aan toegevoegd dat de houding
tegenover het noodlot een belangrijk probleem van alle religies is.
Het lot dat de mens op haar of zijn weg tegenkomt, zijn ook de mijlpalen in het
leven van Radha Altman. De oudere protagoniste probeert te achterhalen welke macht
haar levensweg heeft bestemd. Het religieuze aspect hiervan wordt in de roman
benadrukt door een gesprek met de Hemelse Moeder.
Het antwoord dat Radha op haar vragen van de Hemelse Moeder krijgt - tot wie
zij zich enigszins wanhopig maar ook met ironie en scepsis richt - is eigenlijk heel
verpletterend: ‘Je denkt toch niet dat dit korte aardse leven de laatste realiteit is (...)
Dit is maar een intermezzo in de litteraire salon, waar mensen elkaar verhaaltjes
vertellen en met hun conversatie onderhouden. De toon en de stijl worden bepaald
door de gastvrouw en voor ieder mens op aarde geldt dat zij die gastvrouw is van
wie afhangt wat er gebeurt en wat men haar vertelt. Zelfs dat Ik verstoppertje met je
speel en je belet Mij te vinden en jou dat verwijt, zelfs dat laatste, Radha Altman, is
jouw verantwoordelijkheid.’
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Het geheim onder de zeespiegel
Onder het verhaaloppervlak liggen gebeurtenissen die verwijzen naar de opmerkingen
van de Hemelse Moeder en de Intro. Ik zal er enkele noemen.
Op het eiland Kauai voelde Radha zich opgenomen in een kosmisch plan, waarin
zij: ‘op een hoger niveau dan in dit leven, aan de mensheidsontwikkeling’ van haarzelf
en anderen zou kunnen bijdragen. ‘Ik voelde een grote, totale veiligheid en zekerheid.
Dit licht was wijsheid en liefde tegelijkertijd en ik was daar zelf onderdeel van.’
Het laatste beeld van hoofdstuk vijf is het verzonken cultuurcentrum Alexandrië:
‘De stad die nu Alexandrië wordt genoemd, vormt slechts wat moderne, armoedige,
lelijke, stoffige uitlopers van het geheim onder de zeespiegel.’
Over dat wat geweest is kunnen wij slechts in de literatuur, in ‘de litteraire salon’
iets lezen.
Ook de namen in de roman lijken mij in dit verband van grote betekenis. De eerste
geliefde van Radha heet Lucia, de naam zegt het al, en zo wordt zij ook beschreven:
alsof zij een ovaal licht om zich heen verspreidde. Een glans die in de loop van de
relatie steeds meer gaat verdwijnen.
De leeuwentemster vinden wij op de omslag van De litteraire salon. Zij is
toegevoegd aan het ‘nachtcafé’ van Van Gogh. Uit de brieven van Van Gogh weten
wij dat hij met dit beeld ‘iets... van de duistere macht van een kroeg...’3. wilde duidelijk
maken. Radha bevindt zich op het moment van de ontmoeting met de leeuwentemster
in een dikke mist en ontwaakt door dit contact met het wild erotische uit haar lethargie.
Er komt meer licht.
De hoofdpersoon in De litteraire salon, Radha, is de vrouw die naar de zin van
het leven vraagt. Radha, een vedisch woord, is het feminum dat uit de wortel radh
wordt gevormd en heeft dan de betekenis van: lukken, slagen, (goed) uitvallen. De
achternaam Altman (oude man) zou misschien een ironische verwijzing kunnen zijn
naar het oudpotteuze huwelijk met Sidra (in het Aramees betekent dit Orde). Of
verwijst de naam naar Atman, het boeddhistische woord voor het ‘hogere zelf’?
De roman eindigt niet met een happy end maar toch heeft het boek voor mij een
positieve boodschap die niet expliciet in de roman te vinden is. Niets of niemand
krijgt in het levensverhaal van Radha de schuld toegewezen voor de mislukkingen
in haar leven. De protagoniste erkent haar eigen verantwoordelijkheid en krijgt
daardoor de kracht om verder te leven.
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De vraag naar de zin van het leven loopt via reflectie over de eigen
levensgebeurtenissen en aan het einde van deze weg ligt de mogelijkheid om toegang
te krijgen tot het ‘zonneland van Apollo’. Hiermee belanden wij bij de Exit.

Wie komt op Spitsbergen aan?
In de Exit, is evenals in de Intro onduidelijk wie de verteller is. Een niet duidelijk
benoemde ikpersoon beschrijft belevenissen die een beetje raar lijken totdat je hebt
begrepen dat hier een droom wordt verteld.
De droomster die zich op een zoektocht bevindt, moet moeilijke situaties doorstaan,
voordat zij op reis gaat naar Spitsbergen. Daar vindt zij het ‘zonneland van Apollo’,
het Paradijs.
Omdat het een droombeeld is, kan men de Exit zien als een visioen van een
toekomstig leven, als een beeld voor het leven na de dood. Maar ik ben niet tevreden
met deze oplossing. Bij nadere beschouwing van de hele roman en de bewuste
verbinding van vorm en inhoud, is er naar mijn mening nog een andere interpretatie
mogelijk.
Als men de Intro - zoals in de muziek - als inleiding op het hoofdthema beschouwt,
dan is de Exit de finale. Dat zou betekenen dat de thematiek van de roman hier nog
een keer wordt verwoord. Door deze gedachte en gedeeltelijk door deze te verbinden
met het essayistische werk van de auteur, heb ik in de Exit op een ander niveau
nogmaals een beeld gevonden van een geslaagd geestelijk ontwikkelingsproces. Naar
mijn mening worden hier vijf belangrijke stadia getoond die het verloop en ten slotte
het succes of de mislukking van een ontwikkelingsproces duidelijk mee kunnen
bepalen.
1. Beeld - de vechtende politiemannen.
Ik herken in dit beeld een vrouw, die zich in onze huidige maatschappij bewust
wordt dat zij in een omgeving leeft die door macht en geweld van mannen wordt
bepaald. Zij probeert zich echter op haar weg niet te laten beïnvloeden of te laten
hinderen door deze ‘machtsspelen’ van mannen.
2. Beeld - het restaurant en de sleutel van het restauranthuis.
De droomster was uit hoofde van haar beroep op weg naar het restaurant. Als je
bovendien het restaurant ziet als een voor ieder toegankelijke openbare plaats, dan
kun je het eenvoudigweg als een beeld van de beroepswereld beschouwen. Een
tweede mogelijkheid is om het restaurant als een beeld voor sociale contacten op te
vatten.
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Essentieel in dit beeld lijkt mij de passage waarin de droomster afrekent en dan
merkt dat het huis zich op een wankele ondergrond bevindt en wegvaart. Met haar
laatste krachten springt zij op de reddende, vaste oever en constateert dat zij de sleutel
van het restaurant nog in haar hand heeft. Op het laatste moment gooit zij met grote
moed en zelfopoffering de sleutel terug in de brievenbus van het wegvarende gebouw.
Als je ervan uitgaat dat de sleutel een symbool is van macht, van zekerheid, van
de wetten die in beide gebieden - beroep/sociaal leven - geldig zijn, dan is er moed
voor nodig om afstand te doen van zo'n sleutel. In beide gebieden is het loslaten, de
scheiding van schijnbare zekerheden, een moeilijk maar noodzakelijk proces op weg
naar jezelf, naar het volwassen worden.
3. Beeld - het gezelschap van vrouwen.
Door de scheiding van oude waarden is het voor de droomster mogelijk het
gezelschap te vinden waarnaar zij steeds op zoek was. Het is een gezelschap van
vrouwen - misschien een beeld voor het matriarchaat - waar zij wordt begrepen, waar
andere waarden gelden. Hier gaat het niet om macht, maar om begrip en kennis.
Ook dat lijkt mij een duidelijk beeld voor deze tijd te zijn. Ik kan mij er tenminste
als vrouw goed in terugvinden. Nieuwe eigen waarden te ontdekken die het/mijn
leven wat zinvoller maken, is nu voor mij vooral in een omgeving van vrouwen
mogelijk. In ieder geval is een begripvolle omgeving noodzakelijk om toegang te
krijgen tot alle gebieden en vooral tot het weten, de kennis die in alle mensen aanwezig
is. Zie de Intro: de voorgeboortelijke herinneringen, het woordeloos weten.
De droomster is het blijkbaar gelukt want zij wordt in het gezelschap van vrouwen
gewezen op de aanwezigheid van een kind: haar zoon Tycho Michael. Zij wist
blijkbaar niet van het bestaan van dit kind en heeft het verwaarloosd: het loopt naakt
rond en heeft het koud.
Voor mij is dit kind een beeld van het sluimerend weten in de droomster, een
weten waartoe zij nu pas weer toegang krijgt. Omdat dit weten een bepaalde naam
draagt, lijkt deze mij ook te duiden. Tycho komt van het Griekse woord ‘tyche’
hetgeen zoveel betekent als: ‘(...) wat de mensen treft, noodlot of het schikken in
goede of slechte zin, geluk of ongeluk dus.’4. De naam Michael verwijst volgens mij
naar de antroposofie van Rudolf Steiner. Daar bestaat het dan kun je het eenvoudigweg
als een beeld van de beroepswereld beschouwen. Een tweede mogelijkheid is om
het restaurant als een beeld voor sociale contacten op te vatten.
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4. Beeld - de drie aaneengekoppelde auto's.
Op dit tijdstip beweegt de droomster zich in drie aaneengekoppelde auto's. Zij zit
in de middelste auto. In de eerste auto zit het kind Tycho Michael - het weer gevonden
weten - en in de laatste auto die ook de rijrichting bepaalt, bevindt zich een etherische
blonde vrouw. Ik moet bij deze vrouw meteen aan de leeuwentemster denken. In de
roman staat deze figuur voor een uiteenzetting met de drifstructuur van de mensen.
Het beeld van de drie auto's betekent volgens mij dat de droomster de verschillende
aspecten van haar persoonlijkheid nog niet geïntegreerd heeft. Zij zijn nog van haar
gescheiden. Om een leven te kunnen leiden waarin je zelf beslist is echter integratie
van alle aspecten noodzakelijk en de weg daarheen zou, zoals Radha heeft aangetoond,
de weg van reflectie kunnen zijn.
5. Beeld - de droomster is in een auto onderweg naar Spitsbergen.
Voordat de droomster haar proces van reflectie kan afsluiten, ziet zij nog een
vrouw die niet twee, maar drie ogen heeft. Wellicht een aanwijzing voor een
verbinding met oosterse filosofie. In het hindoeïsme beschrijft men ‘het verwerven
van een hoger bewustzijn als een tweede geboorte of het openen van een derde oog’.5.
Blijkbaar is voor de droomster de hindoeïstische weg naar bewustzijnsverruiming
indrukwekkend, maar het beeld beangstigt haar. Nadat zij dat heeft ervaren bevindt
zij zich in een auto, met het kind en de blonde vrouw, op weg naar Spitsbergen.
Voor mij is dit het beeld van een geslaagd individuatieproces. Dat betekent echter
niet dat daarmee alle gevaren zijn bezworen, want de reis voert de droomster
vervolgens door een ongelooflijk koud gebied. Zij is zelfs bang dat het kleine
kwetsbare kind - het jonge herwonnen weten - de reis misschien niet kan overleven.
Maar dan bereikt zij toch het doel en belandt in het ‘zonneland van Apollo’.
Het slotbeeld kan betekenen dat de droomster haar weten redt in een andere wereld.
Je kunt het beeld echter ook zo opvatten dat wanneer je de juiste weg bewandelt je,
ook hier en nu - misschien maar voor een moment - toegang krijgt tot een geestelijk
landschap waarin je je omringd kunt voelen door ‘(...) groen, bloemen, vogels,
vruchten, een overdaad van geluk’.
Op nauwelijks drie pagina's creëert de auteur nogmaals een beeld van een geestelijk
ontwikkelingsproces. Dat fascineert mij.

Lust en Gratie. Jaargang 8

53
En wat de titel van mijn artikel betreft: ik wacht met spanning op nieuws uit
Spitsbergen want voor mij is Andreas Burnier een auteur die mij werkelijk iets te
zeggen heeft en die ik juist ook vanwege haar humor zeer graag lees.

Eindnoten:
1. Diny Schouten, Andreas Burnier. In: A. Zuiderent, H. Brems, T. van Deel (red.), Kritisch
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2. Kurt Badt, Die Farbenlehre van Goghs. DuMont Buchverlag, Keulen 1981.
3. Jan Hulsker, Dagboek van Van Gogh. Meulenhoff, Amsterdam. Brief nr. 534.
4. Herbert Hunger, Lexicon der griechischen und romischen Mythologie. Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Hamburg 1981.
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Rode slofjes, de terp van Oostum en een stuk obsidiaan
Oek de Jong
1
Onlangs ontving ik een pakje uit India. Het werd mij gezonden door mijn broer en
zijn vriendin, die in het subcontinent aan het rondreizen zijn en zich van enige ballast
wilden ontdoen. Het bevatte een paarse jurk, een shawl, enkele boeken, een brief en
wat gedroogde bloemetjes. Tussen de boeken vond ik een drukwerkje met de titel
The snakes around us, een voor een miljoenenpubliek geschreven verhaal over de
slangen van India, verlucht met vele interessante foto's. Ik las dit boekje in één ruk
uit en verbaasde mij daar zeer over, want ik heb geen speciale belangstelling voor
de slang.
Enkele dagen later schreef ik een brief aan mijn broer, poste restante Bombay, en
vertelde hem het volgende:
‘Ik heb dat boekje over slangen meteen gelezen. De eerste zin luidt: Snakes are a
fascinating part of nature. Ik las echter: Snakes are a fascinating part of our nature.
Waarom moest ik plotseling zo nodig over slangen lezen? Ik vind de huid van
slangen erg mooi. Maar dat is het niet. Ik hou van het beeld van de slang als goddelijke
bewaker van het huis (en verdelger van ratten). Dat is het ook niet. Wat dan wel?
Even de ogen dicht... Even suffen... Ja hoor, de ziel geeft antwoord. Ik zie mijzelf
nu staan met een grote slang om mijn hals en schouders gedrapeerd, de opgerichte
en wiegende kop naast één van mijn oren. Hij weegt behoorlijk, die slang. Ai! De
rillingen lopen over mijn rug zodra hij zich beweegt en begint te glijden. Oei! Wat
ben ik bang! Mijn adem stokt. Ik verstijf van schrik, ik knijp mijn anus dicht. Mijn
God, wat ben ik bang! Maar langzaam wen ik aan de aanwezigheid van de slang.
Daar vanonder gaat het weer open. Ik adem rustig. Ik verheug mij, ik voel mij groots...
Ja, het is een soort initiatie: daar staan met een slang om mijn hals, dit te kunnen is
een beeld van zelfbeheersing, kalmte en goedmoedigheid.’
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Ik voltooide mijn brief en schoof hem in een envelop. Toen ik hem wilde gaan posten,
vond ik op de deurmat een volgend epistel van mijn broer in India. Hij zat nu in de
trein naar Madras, zo meldde hij. Zijn eerste verhaal ging over slangen. Hij was in
de stad Mangalore in een park terecht gekomen waar men slangen in hokken gevangen
houdt en aan belangstellenden toont. Daar had hij voor de eerste maal in zijn leven
een slang, een grote en niet-giftige slang, om zijn hals gedragen! Hij schreef: ‘Sterk
hoor, zo'n slang - net of je een flexibel stuk staal in je hand houdt.’
Er zijn enkele mensen aan wie ik dit verhaal zou willen vertellen. Eén van hen is
Andreas Burnier. Wanneer ik nu met haar in een restaurant zat, door het eten, drinken
en praten op temperatuur gekomen, zou ik haar beslist deze merkwaardige
geschiedenis vertellen. Waarom eigenlijk? Omdat zij iemand is die dit soort verhalen
in mij oproept. En waarom roept zij deze verhalen van de ziel in mij op? Omdat ik
haar beschouw als een orakel. Zij is, zoals zij zelf schreef, van het intuïtief-visionaire
type. Onbewust verwacht ik dat zij op mijn verhaal een intuïtief-visionaire reactie
zal geven, dat zij iets zal zeggen dat haar alledaagse ego niet meteen begrijpen kan,
dat zij zich iets zal laten ontvallen. Dat gebeurt ook wel eens. Soms is het mis wat
zij dan zegt, soms is het geweldig raak. Ik dien er altijd rekening mee te houden dat
de stijlfiguur die overdrijving heet, de hyperbool, door haar gaarne wordt gebruikt.
In het beste geval beantwoordt Burnier mijn verhaal over de man met een slang om
zijn hals en schouders met een ander verhaal, met een beeld. In een iets minder geval
kunnen wij praten over de symboliek van de slang in diverse culturen. In een nog
iets minder geval noteert zij in haar ronde, bijna overdreven duidelijke handschrift
enkele boektitels. In het minste geval zegt ze: ‘Het is wat je er zelf in ziet. Doe mij
nog maar een glas rode wijn.’

2
Ik heb Burnier voor het eerst ontmoet in 1980, in het oude stadhuis van Den Haag,
waar wij beiden naar toe gekomen waren om een literaire prijs in ontvangst te nemen.
Zij had een prijs gekregen voor De zwembadmentaliteit, ik voor mijn Opwaaiende
zomerjurken. Ik sprak haar aan, met een zekere onstuimigheid, zo herinner ik mij,
en vroeg naar het onderwerp van haar toespraak. Ik had nooit iets van haar gelezen,
ik kende haar uit de kranten. Wat trok mij aan? Vitaliteit, een
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montere blik, een donkere stem, de ironische spreektrant, een mooi hoofd met
kortgeknipt zwart haar, en in het lichamelijk bewegen een onbeheerstheid, een drift,
die contrasteerde met de beheerste spraak. Ik werd tevens geïntrigeerd door het
androgyne uiterlijk van deze vijftigjarige vrouw: ze droeg een herenkostuum met
stropdas. Waarschijnlijk heb ik in haar ook onmiddellijk de geleerde persoon herkend,
met wie ik de wijsgerige problemen, waarin ik verstrikt was geraakt, zou kunnen
bespreken. Enkele minuten na de kennismaking werd er een statiefoto genomen van
de vijf laureaten. Ik sta naast Burnier, die ik toen al mocht tutoyeren: een lange
jongeling in een trui met v-hals, daaronder een overhemd dat bij de hals wijd open
staat, eenvoudigweg omdat de twee bovenste knoopjes ontbreken.
Ik had het jaar 1980 grotendeels doorgebracht in een huis aan de boulevard van
Vlissingen, uitziend over de monding van de Westerschelde, op de vlucht voor mijn
ontijdige roem. Ik werkte aan mijn derde boek. Mijn al jaren smeulende belangstelling
voor de filosofie was plotseling opgevlamd. Wereldbeeld, dat was het sleutelwoord.
Ik begon de heersende manier van denken: materialisme, rationalisme, agnosticisme,
in hoofdlijnen te verkennen en raakte al spoedig in een innerlijke strijd verwikkeld,
want ik was met psalmen en gebeden opgevoed, met een archaïsch wereldbeeld, dat
niet aansloot bij die heersende manier van denken.
Wekenlang bestudeerde ik de Tractatus van Wittgenstein, een werk dat mij door
zijn strenge schoonheid ontroerde en de grens van het denken heel exact en tot in
alle eeuwigheid scheen te markeren - das Mystische zeigt sich. Ik las ook Language,
Truth and Logic van Ayer en leerde hoe je de metafysica kunt elimineren - zo werd
dat genoemd: the elimination of metaphysics - nadat je eerst zelf de regels had
opgesteld die dat mogelijk èn noodzakelijk maakten. Ik verdiepte me in het werk
van analytische filosofen en logisch-positivisten, scherpzinnige lieden, die mij
bekoorden, omdat ik net zo scherpzinnig wilde zijn als zij, en omdat hun
anti-metafysische manier van denken in intellectuele kringen gezaghebbend was.
Zieledoders waren het voor mij, Wittgenstein uitgezonderd.
Als tegenpool van deze koude filosofen was uit de Zeeuwse wateren het beeld
opgerezen van een godin: Nehalennia, zo heette ze, een vruchtbaarheidsgodin van
Germanen en Romeinen, behoedster van boeren en vissers, zeelieden en
zouthandelaren; haar tempels en altaarstenen zijn langgeleden in zee verdwenen:
voor de kust van Domburg, waar aan het begin van deze eeuw bij zeer laag water de
stenen grondplaat van haar tempel nog te zien was, en in de Ooster-
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Altaarstuk Nehalenniatempel
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schelde, in de Schaar van Colijnsplaat. Ik riep deze godin wel eens aan, spottend en
droevig, wanneer ik in de vroege ochtend langs het strand ging.
Ik bezocht de uit de Oosterschelde opgeviste altaarstenen in het museum en raakte
ze aan. In een droom kwam ik bij een tempel van Nehalennia, tegen de avond, ik
werd vastgegrepen bij mijn haren, mijn ogen werden uitgestoken, en de rest van mijn
dagen sleet ik als blinde tempeldienaar. Ik vlocht manden van wilgetenen. De ogen
waren mij uitgestoken opdat ik zou leren zien.
Het innerlijke conflict, waarin ik door mijn veelvuldig omgaan met filosofen geraakte,
kwam het scherpst tot uitdrukking in mijn dubbelzinnige verhouding met het begrip
ziel. In het christelijk wereldbeeld waarmee ik was opgevoed is de ziel, zoals bekend,
van het grootst belang: de ziel, dat is de kern van een mens, het centrum, bovendien
het goddelijke en onsterfelijke in hem, dat hem met zijn Schepper verbindt. Geloofde
ik dat? Die vraag is eigenlijk niet van belang: ik was van die oude taal doordrenkt.
In zekere zin leefde ik nog in de tijd van de heilige op wiens dag ik geboren ben:
Franciscus van Assisi. Net als deze prediker tot de vogels had ik een ziel, en wel om
de eenvoudige reden dat ik mij nooit afvroeg of ik er wel een had. Het woord ziel
begon mij echter op te vallen, het drong zich aan mij op. Toen ik voor de eerste maal
in Gorters Mei aan het lezen en bladeren was, onthield ik meteen een regel die ik
ergens in het midden van dit dichtwerk aantrof: ‘Wie dus zijn ziel is, is zichzelf een
God.’
Ik meende deze platoons getinte regel te begrijpen en had tegelijkertijd het
onaangename gevoel dat ik hem niet mocht begrijpen, omdat noch het begrip ziel
noch het begrip God tot de empirische werkelijkheid herleid kon worden, en deze
uitspraak van de dichter dus eigenlijk zinledig was - althans volgens de invloedrijke
schrijver van Language, Truth and Logic. Dit was een ernstig probleem.
Het kwelde mij dat de oude taal, de dichterlijke taal waarin zoveel diepzinnige en
troostrijke teksten waren gesteld niet te rijmen viel met de
filosofischwetenschappelijke taal die zich sedert de zeventiende eeuw ontwikkeld
heeft, een taal waarmee uiteindelijk de ziel en de daarmee verbonden geestelijke
wereld worden vernietigd. Hier lag de verbinding met de gedachtenwereld van
Burnier, die in De droom der rede dit thema: de verschraling van het mensbeeld,
uitvoerig heeft behandeld.
In een wereld zonder ziel, zo meende ik, is de kunst ten dode opgeschreven. Veel
belangrijker was uiteraard de manier waarop de ontzieling zich in de wereld
manifesteerde: in de verdwijning van traditie en gemeenschapsgevoel, de vernie-
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tiging van de natuur, in de vormgeving van voorwerpen. In de tijd dat ik de Tractatus
las en de altaarstenen van Nehalennia aanraakte, werd ik me hiervan ten volle bewust.
In 1981 beijverde ik mij voor de oprichting van een Genootschap van Schrijvers, in
de hoop met schrijvers van mijn generatie het probleem van de metafysische leegte,
de ontzieling en onttovering van de wereld, en de gevolgen die dat heeft voor de
kunsten, te kunnen bespreken. Ik hield er een lezing, waarin ik beweerde dat een
roman als Nooit meer slapen beschouwd kan worden als een vorm van metafysica,
ook al is het thema van dit werk nu juist dat er voor het bestaan van een metafysische
waarheid geen bewijs gevonden kan worden. Ik sprak met Burnier op de binnenplaats
van het restaurant waar ik deze lezing gaf en vond het prachtig dat zij aan mijn
uitnodiging gehoor had gegeven, en bovendien een mooie langbenige vriendin had
meegenomen.
Enkele maanden later werd ik uitgenodigd lid te worden van een genootschap dat
zich Plato-Club noemde, een gezelschap van aanvankelijk vier, toen vijf, en tenslotte
zeven in filosofie en religie geïnteresseerde jongemannen, aangevoerd door Burnier.
Het trok mij zeer aan om in contact te komen met zo'n geleerde en kosmopolitische
vrouw, die twintig jaar langer geleefd had dan ik, die als filosofe was geschoold, en
in haar wereldbeeld elementen van christelijke mystiek, boeddhisme, antroposofie,
jungiaanse psychologie en, niet te vergeten, het feminisme met elkaar had verbonden.
Bovendien had het lezen van Plato's Politeia een overweldigende indruk op mij
gemaakt.
Ik deed mee. Aanvankelijk vond ik de aanwezigheid van de andere jongemannen
soms ietwat storend - zo groot was mijn aandrang om met Burnier een aantal
vraagstukken door te nemen en er achter te komen hoe zij in haar binnenste de
archaïsche en de moderne wereld met elkaar wist te verenigen. Wij lazen de Phaidoon
en de Phaidros, twee dialogen over de ziel, de ziel van een Griek die zo'n 2500 jaar
geleden had geleefd. Ik genoot van de onbevangenheid en de frisheid van deze
werken, van de beeldende en dramatische stijl, maar hetgeen er over de ziel werd
gezegd kon mij niet bevredigen.
‘Vertel nu eens een laat-twintigste-eeuws verhaal over de ziel, het verhaal van
iemand die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, die in een vliegtuig heeft
gezeten, iemand die geleerd heeft de metafysica te elimineren en de
alomtegenwoordigheid van de sigaret nog heeft meegemaakt.’
Tijdens de eerste bijeenkomsten heb ik Burnier ongetwijfeld op een derge-
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lijk directe en dringende wijze ondervraagd over de ziel, over het transcendente. Al
mijn vragen hadden betrekking op de inhoud van metafysische begrippen. Ik vroeg
in feite naar ervaring, een ervaring die ik niet bezat en mij uiteraard niet door woorden
eigen kon maken. Het ware beter geweest - wij verplaatsen ons naar een klooster indien ik naar de keuken was gezonden, naar de moestuin of naar de stallen om daar
het nederigste werk te doen, en bovendien een half jaar te zwijgen, als boetedoening
voor mijn vraag naar de ziel, en ook om te bewerkstelligen dat ik, zwak en onwetend
doch van goede gezindte, tenslotte een en al ziel zou zijn - iemand die de paarden
laat glanzen.

3
Zeven jaar ben ik lid geweest van de Plato-Club, tesamen met een
wetenschapsfilosoof, een criminoloog, een schilder, een jurist, een landschapsarchitect
en een historicus. Na de Phaidoon en de Phaidros lazen wij nog een viertal dialogen
van Plato: Apologia, Symposion, Politeia en Timaios, en leerden zodoende het
platoonse universum vrij aardig kennen. Er volgde een slordig uitgevoerde verkenning
van het Neo-Platonisme, onder meer via fragmenten van de Enneaden van Plotinus.
Een reuzensprong naar de Indische wijsbegeerte: de Bhagavad Gita werd bestudeerd,
de Diamant Sutra, Vivekananda's Raja Yoga. Vandaar ging het naar de twintigste
eeuw, naar een van de weinige zielkundigen die de religie een plaats heeft weten te
geven in zijn mensbeeld: Carl Gustav Jung. Moe van de begrippenapparaten wendden
wij ons tenslotte tot de literatuur: de Goddelijke Komedie, de Faust, die in enkele
zittingen gezamenlijk werd gelezen, het Gilgamesh-epos, en enkele stukken van
Shakespeare.
Ik bereidde me altijd dagenlang voor op de bijeenkomsten van de Plato-Club,
lezend, aantekeningen makend, en voelde dan al de rust en de opgewektheid die er
ook waren als ik ergens in het land de anderen ontmoette. Maandelijks waren er deze
bijeenkomsten, die halverwege de zondagmiddag begonnen met een Inleiding, vanaf
circa half vijf in toenemende mate werden beïnvloed door het drinken van wijn,
omstreeks zes uur werden voortgezet en beëindigd in een restaurant, waar wij steevast
een vrolijk gezelschap waren, voor de buitenstaander raadselachtig door zijn
samenstelling. Hoogtepunt, in sociaal opzicht, was een drie dagen durende
bijeenkomst in Parijs, met een bij lichte sneeuwval gemaakte wandeling door
Auvers-sur-Oise naar de graven van Vincent en Theo van Gogh.
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Er verschenen twee boeken van Burnier, die verbonden zijn met de Plato-Club:
Gesprekken in de nacht en De rondgang der gevangenen.
Na de ontdekking van Nehalennia en de botsing met de anti-metafysische filosofen
begon ik me steeds meer te interesseren voor de taal van de mythologie en religie,
ik wilde die begrijpen, niet zozeer op intellectuele wijze alswel met het hart. Dit is
jarenlang een grote hartstocht geweest: om die wijsheid van de archaïsche culturen
te begrijpen, om als het ware de goden, riten en symbolen in mijzelf terug te vinden.
Ik wilde weten wat er door mijn voorouders bedoeld was met beelden van demonen
en engelen, uit welke ervaring die voortkwamen. En wat wilden zij uitdrukken als
zij zeiden: Henoch wandelde met God? Er was het beeld van de profeet Jona, die in
een vis in de diepte der zee belandde, nadat hij getracht had aan het aangezicht des
Heren te ontkomen. De grote beelden van het Christendom: het Paradijs, de Zondeval,
de Verdrijving uit het Paradijs, de Toren van Babel, tot en met de Kruisiging en de
Wederopstanding uit de Dood. Wat werd bedoeld met genade? De heilige. Wat is
dat voor een mens, wat drijft hem? Het offer. De ligging der ingewanden, het ritselen
der bladeren, de vlucht van vogels - en waarom mensen daarin voortekenen zagen.
Het slachten van de stier, aan Apis gewijd. Waarom stond iemand onder het rooster
waarop deze stier werd gedood en liet hij zich met diens bloed bedruipen? Het
beschilderen van een lichaam, de moedwillige verminking van het lichaam. Het
vasten, de meditatie, het gebed, de mantra - en wat er bedoeld werd met uitblussing
der begeerte, zuiverheid des harten, leegte, verlichting, het koninkrijk der hemelen
in u... Dergelijke beelden, riten en symbolen fascineerden mij. Ik werd me van hun
bestaan steeds scherper bewust. In de jaren dat ik deelnam aan de bijeenkomsten van
de Plato-Club ben ik deze taal geleidelijk aan gaan begrijpen.
In plaats van het wereldbeeld, de levensbeschouwing, de metafysica die ik zo'n tien
jaar geleden meende nodig te hebben, verscheen er een persoonlijke wereld, een
wereld van beelden.
Zo is er een klein en traag groeiend palmboompje dat ik kreeg van een psychotische
vrouw - het is om de een of andere reden belangrijk dat ik het verzorg en laat
voortbestaan. Er zijn twee onaanzienlijke, gladde rolkeien van de Zuidengelse kust,
die ik niet graag zou missen. Er is een koperen Chinese munt, in het midden
doorboord, waarbij een spreuk hoort: ‘Ik ga van hand tot hand, niets en niemendal
tussen hemel en aarde.’ Er zijn de rode slofjes van een oude vrouw die ik negen jaar
kende voordat zij stierf. Er is de terp van Oostum met zijn
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verzakte godshuis, bomen, graven, en uitzicht over het land. Er is de rode zeester,
die mij bij het eiland Vulcano onder water door een onbekende werd aangereikt. Er
is een foto van Man Ray met tulband en een zeester op zijn voorhoofd. De zwaardvis,
die ik graag eet. De paardehals, die ik aan moet raken. De baby die ik hoog optil om
haar te laten stralen. Een stuk gitzwart obsidiaan, vreeswekkend en ondoordringbaar
zwart, dat mij verbindt met de plaats waar ik in mijzelf de goden terugvond. De
roodblonde wimpers van een varken. Een schilderij van twee parels. De plompe
voeten van een vrouw... Zo zijn er honderdeneen beelden, een gestaag veranderende
constellatie van beelden, tesamen mijn zinrijk. Als ik zou moeten zeggen wat mijn
ziel is, zou ik hier op wijzen: dat daar! dit hier! Ik zou ook nog een paar mensen naar
mij toetrekken, en een kooi waarin een vogel zit openmaken... Inderdaad, over het
voortbestaan van de ziel maak ik mij helemaal geen zorgen meer.
Dit werd geschreven ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Andreas Burnier.
Moge ik er nog dikwijls getuige van zijn hoe zij in kroeg of restaurant, als zij het erg
warm krijgt, het shawltje van haar hals rukt en in elkaar propt op haar schoot. Moge
ik haar ook nog vele malen zien lopen als Groucho Marx. Dat kan zij namelijk en
doet zij ook wanneer zij, de overjas al aan, door haar immense werkkamer snelt om
zich op een rinkelende telefoon te storten: het bovenlijf voorwaarts gestrekt, de korte
beentjes snel bewegend, door de knieën zakkend, met wapperende jaspanden - alleen
de sigaar ontbreekt.
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Jongens
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Alles bestond
Jean Brookman
De man met wie ik zowel op vriendschappelijk als sexueel niveau (‘Mijn god, schat,
alweer?’) de meest bevredigende relatie tot dan toe had beleefd, behoorde tot onze
hardwerkende medische stand. Philip en ik zagen elkaar weinig; ongetwijfeld de
belangrijkste reden van ons aanvankelijk zo harmonieuze huwelijk.
Van mijn fascinatie voor de Franse cultuur was na het twee jaar verplicht
doorworstelen van thème en version weinig overgebleven. Niets over Rimbaud,
Baudelaire, Colette of Yourcenar; laat staan over de door mij in die tijd zeer
bewonderde Genet. Ik kon mij niets saaiers voorstellen dan mijn kostbare tijd (Tempus
fugit) te verdoen met geestdodende vertalingen, die door duffe docenten moeizaam
werden gecorrigeerd.
Uit pure balorigheid stortte ik mij in het (after all even nietszeggende) Groningse
studentenleven. Altijd wachtte er wel een sociale verplichting, workshop of
cafébezoek, waarbij ik mij als een jeugdige picador de bewondering van lieve meisjes
zonder veel scrupules liet welgevallen.
‘Jean, wij moeten spreken!’ Marianne - een beeldschone blondine die
kunstgeschiedenis studeerde en als eerste van haar jaarclub verloofd was met een
ex-praeses van het corps - boog zich naar mij over, waarbij haar lange haar bevallig
over haar violette ogen gleed.
Wij zaten in een van onze kinderkroegen waar ik - in voor haar begrijpelijke termen
- de relativiteitstheorie van Einstein trachtte uit te leggen. De hierop volgende lange
verklaring kwam erop neer, dat zij zich ernstig zorgen maakte over mijn geestelijke
en lichamelijke welzijn. Zij nodigde mij uit voor een litteraire bijeenkomst rond een
vrouwelijk genie, dat volgens haar mijn alter ego was.
De week daarop togen wij naar het gebouw waar de lezing werd gehouden; een
duister krocht, dat geheel ten onrechte de naam ‘Het Tehuis’ droeg.
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Marianne stond erop om een half uur voor aanvang aanwezig te zijn, om vooral toch
maar niets te missen van Andreas Burnier (‘Je spreekt het uit zoals je het schrijft’).
Om acht uur precies nam de auteur plaats achter de tafel die op een laag podium
was geplaatst. De zaal was doodstil.
Nu was er niets dat mij in die tijd zo in paniek deed raken als een zichtbaar
homosexuele vrouw. Aanvankelijk kende ik - behalve de lieve meisjes - slechts
dominante vrouwen-van-niveau; een enkele hoogleraar in mantelpak, wier
neerbuigende distantie ik niet doorzag, maar interpreteerde als intellectuele impotentie;
of de (vaak oudere) vrouwen in de kroeg, die in dronkenschap met mij om de lieve
meisjes wilden vechten.
De afstand tussen de schrijfster en het publiek (dat voor 90% uit langharigen
bestond) was gelukkig groot genoeg en de verlichting volgens de hippe voorschriften
van die tijd zo slecht, dat ik mij ongestoord kon overgeven aan een grondige observatie
van de auteur. Hoewel tamelijk oud (ik schatte haar op veertig) kwam Andreas
Burnier mij verrassend jong voor. Haar litteraire en filosofische opvattingen leken
mij scherpzinnig en origineel (ik schatte haar IQ op 140).
Zij had de uitstraling van een Oosteuropees aristocraat. Haar pak (sober maar duur)
en (kortgeknipte) haar waren zwart. Overhemd en schoeisel bezaten de bescheiden
resignatie waaraan de ingewijde in één oogopslag kwaliteit herkent. Haar handen,
die losjes ineengestrengeld op de tafel rustten, evenals het geduld, waarmee ze de
schuchtere, in slecht Nederlands geformuleerde vragen zo goed mogelijk trachtte te
beantwoorden, haar hele beschaafde en (zeker in die tijd) ongebruikelijke
voorkomendheid, dit alles ontroerde mij hevig.
Na de lezing besloot Marianne, die mij goed genoeg kende om mijn stilzwijgen
niet als ongeïnteresseerdheid te interpreteren, dat zij ons aan elkaar moest voorstellen.
Zweet prikte onder mijn haar en mijn hart bonkte wild toen Andreas (zij stond erop
dat ik haar zo noemde) en ik elkaar de hand schudden. Wij stonden in de foyer, een
hoge, betonnen spelonk, waarin op tafels die men pleegt te huren indien men wil
gaan behangen, goedkope vijfliterflessen rode wijn in plastic bekers geschonken
werd.
De donkere, glanzende blik waarmee Andreas mij met beleefde welwillendheid
taxeerde (zo leek het mij), maakte mij verlegen en met de bestudeerde nonchalance
van de doorgewinterde kroegtijger bood ik haar een ‘glas’ rode wijn aan, wat ze
accepteerde.
Tot mijn verwondering snelde ze niet onmiddellijk na de verplichte con-
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sumptie naar hotel/station. Aangemoedigd door de wijn stelde ik nu voor om met
het gezelschap dat zich aan haar vastgeklampt had en dat ik kende, noch durfde af
te poeieren, de bloemen buiten te zetten.
Een of andere wet had mij ervan weerhouden om als partner van Philip op zoek
te gaan naar de (bij mijn weten) enige gay bar die de stad rijk was. De goden waren
mij evenwel gunstig gezind, want ik slaagde erin om het gezelschap linea recta naar
‘The Queen’ te loodsen. Gelukkig bleek het daar zo druk en lawaaierig, dat Andreas
liever inging op Mariannes verzoek om ‘bij haar thuis nog wat te drinken’.
Naast elkaar gezeten op het bed, dat ook als bank fungeerde, met de rest van het
(afgunstige? verlegen?) gezelschap van meisjes in een eerbiedige kring om ons heen,
informeerde ‘Andreas’ (ik durfde dit nu ook uit te spreken) of ik een Vriendin had.
De vanzelfsprekendheid die in die vraag was besloten en de directheid ervan maakten
dat verleden, heden en toekomst in een verpletterend bewustworden in de matrix van
mijn gecompliceerde hoedanigheid vielen.
De intellectuele façade waarachter ik mijn onvermogen tot menselijke
communicatie had weten te verbergen en het hooghartige dédain, waarmee ik mezelf
buiten de werkelijkheid had geplaatst, kregen een nieuwe dimensie. Nimmer was
iemand in staat gebleken door mij met het stellen van een simpele vraag te
confronteren met de kern van mijn wezen.
Wij werden zeer dronken en de voorzitter van de litteraire club, het wachten nu
meer dan moe, sommeerde het gezelschap ‘op te breken’, zodat Andreas aan haar
welverdiende nachtrust kon toekomen (in het bed van de voorzitter, zoals later bleek).
De pijnlijke stilte die daarop volgde werd verbroken door de schrijfster die ons,
meisjes, de Toekomst, op haar beurt sommeerde om toch vooral ‘de wetenschap’ in
te gaan.
Zwijgend volgde ik haar door de gang, waar ze haar jas pakte en mij haar shawl
overhandigde (‘het gebaar van de koningin’, zoals iemand later typeerde), met de
mededeling dat het haar een genoegen zou zijn, indien ik die als aandenken wenste
te accepteren. (De shawl bleek eveneens van uitmuntende kwaliteit, zoals ik pas later
constateerde toen ik hem, gekrompen tot de helft van de oorspronkelijke lengte en
volkomen vervilt, uit de wasmachine viste. Begeerte maakt blind!)
‘Marianne, heb je nog wijn daar?’
Als zij straks mijn studeerkamer binnenkomt, mooier dan ooit, dan laat ik haar dit
verhaal lezen. En wij hoeven elkaar maar aan te kijken om al het gezeur
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en gezeik dat volgde op die nacht, nu twintig jaar geleden (ik ben nu zelf zo oud als
Andreas toen) te vergeten. Hoe ik Philip moest zien kwijt te raken, die voor het eerst
in zijn leven (net als de ex-praeses) geconfronteerd werd met een vrouw die het niet
als haar levenstaak beschouwde om hem in zijn carrière te steunen en zijn kinderen
zou baren. De verontwaardigde familieleden, de zogenaamde vrienden (‘Wij hebben
het beste met je voor’) en de maatschappelijke en intellectuele desoriëntatie die
daarop volgde.
Wij zullen tevreden lachen naar elkaar, terwijl wij een dronk uitbrengen op Haar,
Die onze Verlosser is; op de poëzie en het gezelschap van geleerde vrouwen.
Amour, a vous! (Liefde, op U! vert.).

[Een zachte dag...
Frank Lodeizen]
thème en version: vertaling Nederlands-Frans resp. Frans-Nederlands
Tempus fugit: de tijd vliegt
after all: ten slotte
picador: stierenvechter te paard
alter ego: mijn andere ik
gay bar: bar voor homosexuelen
linea recta: in rechte lijn
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Een zachte dag zoals Hutspot met runderlapje met dezelfde weemoedige nasmaak.
Er gebeurde helemaal niks vandaag, het doorzeuren van het schilderij waar ik mee
bezig ben, geen daverend auto-ongeluk, bliksemschichten of andere aflijders. 't Is
nu guur in de avond en ik vroeg me zachtop af naar de zin van deze vergankelijke
dag. Och ja, een halve vierkante meter abstracties gekalkt. Och ja, niet ontevreden
of ongelukkig.
Maar het blijft Hutspot.
Ronnie Dessaur, vrouw, schrijft en publiceert onder mannennaam, waarzegster
van de Apropolis, verdedigster van vermoeide mieren, criminologe, jodin, praat met
heldere, zachte stem, stug kort zwart haar, stevig, aardig, geen Amphore om zonder
handschoenen aan te pakken, haar waarom is dwingender dan haar daarom.
De volgauto's van de verwarring.
De lichte jurk van Lucile in de tuinen van de paltsgraaf, een gaanderij van menhirs,
de gratie van de gok.
Hoeveel mensen moet je zijn om jezelf te zijn?
De adem van de slang, er hangt een god in de lucht.

What?
Een mooie vrouw is ver weg
op weg, weg, hoe haal
ik haar dichtbij
zoem, zoem
onduidelijke stilte
de bodem is weg
de oplossing niet voorhanden en
ik ben bang voor
ik weet niet wat.
So what?
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Ik ken de schaamte omdat ik de oorlog overleefd heb.

Het bombardement van de stilte
Volle maan achter de wolken
maisgeel lichtende wolkflarden
verraden de komst van de koningin van de nacht.
Het gefluister en geritsel van de boombladeren
omlijsten de stilte.
De maan wordt zichtbaar, geluidloos
Fantamorgasma's vormen zich in
elkaar achterna zittende wolken
zeehond verandert in narrekop en
als hij zijn voorganger nadert, wordt
de mond tot een muil en omhelst,
slokopt hij zijn prooi en samen
vormen zij een nieuw werelddeel
in de vorm van Azië.
Een frambozenverlangen,
je onverhoeds gelukkig voelen.

De lust om te schrijven verhult een weigering om te leven,
(Sartre - Les Mots)
Frank Lodeizen
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Frank Lodeizen
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Heimwee naar het licht en kippesoep
of de geschiedenis van een bruggenbouwer
Daniël
In de literaire wereld bestaat een aantal ongeschreven regels. Een van die regels is
dat een verloofde of intieme vriend(in) van de auteur, vanwege gebrek aan objectiviteit
en vooral aan kritisch vermogen, zich niet dient uit te laten over het werk en persoon
van de schrijver. Merkwaardig, zeker in een land waarin ‘de literaire salon’ zo
overzichtelijk is; veel literair talent samenklontert in steden; exhibitioneren zelf tot
literaire vorm lijkt verheven; iedereen die met literatuur van doen heeft elkaar wel
eens ontmoet in buurthuis, school, boekhandel of warenhuis, waardoor incestueuze
relaties als vanzelf ontstaan en het begrip objectiviteit al tijden door interne rotting
uiteen gevallen is.
Een liber amicorum biedt in ieder geval de mogelijkheid om allerlei regels
onbekommerd aan je laars te lappen en te schrijven wat je hart je ingeeft.
Andreas, je wordt nu zestig en als er één ding is dat opvallend is aan je persoon en
werk dan is het wel je grenzeloze interesse en de intensiteit waarmee je je verdiept
in diverse onderwerpen.
Wie je levensweg en je werk wil volgen, zal zich moeten bezighouden met onder
andere het sekseprobleem, het feminisme, homoseksualiteit, filosofie, religie, esoterie,
antroposofie. Zij zal vertrouwd moeten raken met de combinatie kunst en wetenschap,
met een gedreven, compacte schrijfstijl, met prikkelende, vaak provocerende inhouden
en een doordachte vorm. Daar de meeste mensen zich over het algemeen in één salon
bewegen, is jouw salonfähigkeit voor velen een bron van inspiratie, maar misschien
wel voor even zovelen een bron van verzet en heftige reacties. Je bezocht de ene
salon na de andere en nooit was de salon of jij tevreden met de aangegane verloving.
Er waren aanvaringen met het COC, MVM, met links en met rechts, met girls uit het
feminisme, met boys van de ratio. Nooit was er sprake van een totale omarming
omdat jij de koppelverkoop die ermee gepaard moest gaan, niet kon aanvaarden.
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Je hebt wel eens verteld dat je in je kinderspelen de rol had van de ‘van alles wat’
en blijkbaar is deze rol nog steeds essentieel voor je persoon. Maar als je de ‘van
alles wat’ bent, wie ben je dan? Of zoals een lerares Nederlands haar leerlingen eens
vroeg: ‘Wie is Andreas Burnier en waarom?’ Of was jij je tijd ver vooruit en moeten
wij je scharen onder de noemer van het postmoderne ik? Het ik dat niet bestaat, dat
fragmentarisch is en diverse rollen speelt.
De mens zoekt zichzelf of iets dat zij verloren heeft of is vergeten. Zij moet leven
in het hier en nu en heeft tegelijkertijd heimwee naar het licht. Daar gaan je boeken
over. Mensen die zoekende zijn, vertel jij altijd graag het verhaal van Ram Das. Ram
Das, de voormalige Harvard-hoogleraar Richard Alpert, begon in de jaren zestig
samen met Timothy Leary te experimenteren met drugs. Zij zagen het licht, wilden
dat verder uitdragen, werden ontslagen en zetten hun zoektocht buiten de universiteit
voort. Ram Das trok goeroerend door India en omstreken en keerde na vele jaren
terug naar zijn geboortegrond, de Verenigde Staten. Toen hij op een dag zijn tante
bezocht die hem hartelijk omhelsde en hem haar onvolprezen kippesoep voorzette,
realiseerde hij zich ineens dat dit was wat hij altijd had gezocht. Zijn tante, de
omhelzing, de kippesoep: de werkelijke goeroe.
Het is een oeroud thema in veel verhalen en mythen: je zoekt ver van huis wat
thuis voor het oprapen ligt. Alles is er maar wij zien het niet. Je moet zoeken, niet
om te vinden maar om je ogen open te krijgen.
Het verhaal van Ram Das is mooi en troostvol voor de zoeker. Maar nu terug naar
jou, de verteller van dit verhaal. Want er is iets merkwaardigd met dit verhaal. Je
hebt het altijd aan anderen verteld maar pas sinds kort is het ook een verhaal voor
jou.
Het is opvallend dat in je essayistische werk zowat alle religies, spirituele
stromingen en diverse filosofieën de revue passeren maar dat er één opvallende
afwezige is. Lees wat er niet staat: het jodendom, joodse filosofie. In je fictie echter
vinden wij wel van alles over het joods-zijn alsof daar de censuur, de controle van
het hoofd, minder een rol speelt.
Schrijnende beelden treden daarin naar voren, en dan heb ik het niet alleen over
de verschrikkingen van de onderduikperiode zoals beschreven in Het jongensuur
maar ook over het beeld van de ‘joodse man in de veertig, op een huurkamer in
wereldstad. Van herkomst bij voorbeeld Oost-Europees, van opvoeding Engels, van
nationaliteit Amerikaans, van verblijfplaats West-Europees. Spreekt zeven talen met
zeven accenten. Bezit twee pakken, en onder zijn bed een doos met familiepapieren
en een medaillon van zijn half-Roemeense grootmoeder. Kan nergens over praten,
omdat zijn herinneringen en ervaringen
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onbegrijpelijk zijn in de landen waar hij nu is. Praat alleen over actuele, concrete
dingen, heeft een zachte stem, en een bruine, glanzende blik.’
Dit is de enige blijvende ik-voorstelling die de ik van het verhaal ‘Volgend jaar
in Jeruzalem’ uit de Verschrikkingen van het noorden als achtergrondbeeld bij alle
wisselingen in gedrag, stijl en overtuiging heeft behouden. En even verder in het
verhaal staat ‘wie zich eenduidig vastlegt wordt gedood of affectief verraden, hadden
de Germanenterreur en de bevrijding daarvan mij geleerd.’
De ik uit het verhaal verklaart zo haar behoefte zich uit te breiden in een veelheid
van studies, beroepen, godsdiensten en politieke standpunten.
Zoals de droom een brug is tussen dag en nacht volgens Gustav Meyrink in Het
groene gezicht, zo zie ik fictie als een mogelijke brug tussen het bewuste en onbewuste
van de schrijver. In je essays lees ik wat er niet staat, in je fictie zie ik wat er staat.
Als er een beeld is dat ik altijd als achtergrondbeeld heb bij al je ‘grilligheden’
dan is het het beeld van de brug (concreet bijbehorend beeld: de Chinese brug
geschilderd door Van Gogh). Zowel in je fictie als in je essayistische en
wetenschappelijke werk probeer je te verbinden wat geen verbinding lijkt te hebben:
Oost en West, vrouwelijke en mannelijke identiteit, spiritualiteit en dagelijks leven,
de heimwee naar het licht en kippesoep, deze en gene zijde, wetenschap en kunst,
ratio en gevoel, hoofd en hart.
De brug die er lag maar die je al die jaren niet kon betreden zonder angst en
negatieve gevoelens is die van je joodse verleden en het jodendom. In 1986 zei je
nog (‘Het joodse levensgevoel’ in Essays 1968-1985) dat je weinig met het jodendom
had, in Opzij van oktober 1990 spreek je je er openlijk over uit en alsof het in de
lucht zit heb je nu ook van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 de Verzetsprijs
1991 gekregen.
Zo lang duurt de bevrijding van de Germanenterreur en dat is iets dat ik mij als
naoorlogs kind vooral realiseer omdat ik er via jou zo direct mee wordt
geconfronteerd.
Je hebt je nu ‘eenduidig vastgelegd’, je positieve joodse identiteit teruggevonden
maar ik denk dat dat je identiteit van de ‘van alles wat’ niet zal wegvagen. Van alle
gebieden die je hebt verkend, van alle omzwervingen die je hebt gemaakt, heb je
altijd ervaringen meegenomen en ongetwijfeld zullen wij vroeg of laat hiervan sporen
terugvinden in je toekomstige werk.
Jaren geleden heb je mij Het groene gezicht voorgelezen, in die magische salon
komt alles samen. Alles is al geschreven en voorzegd maar wij kunnen niet lezen.
Het gaat erom dat de lichten worden omgezet. Dat je leert denken met je
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hart en voelen met je verstand. Dat wij bruggenbouwers worden.
Jij hebt de gave om herinneringen en ervaringen begrijpelijk te maken. Dat er nog
veel prachtwerken uit mogen voortkomen. Dat wens ik je toe voor de komende jaren.
Wij heffen het glas! Lechaim! Of in goed Amsterdams: ‘Daar ga je!’

Irma Dessaur met haar moeder
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De vryigheden van een broek
Gabriel Bos
Een van mijn lievelingsboeken is Het jongensuur; een bijzonder boek (en dat is het).
Met Een tevreden lach vormt het een tweeluik over het leven van Simone Baling,
het meisje dat een jongen wil zijn.
Het motief van het meisje dat een jongen wil zijn is in de Nederlandse moderne
literatuur nergens zo uitgewerkt aanwezig als in het werk van Andreas Burnier.
Weliswaar staat Simone niet alleen. Het verschijnsel van het meisje dat een jongen
wenst te zijn is van alle tijden omdat het bestaat bij de gratie van de seksedichotomie
die eveneens van alle tijden is. De wijze waarop het motief in de literatuur wordt
vormgegeven verschilt en is gebonden aan maatschappelijke en literaire conventies.
Zo verscheen een eeuw voor deze romans van Burnier de ‘emancipatieroman’
Majoor Frans van Bosboom-Toussaint, waarin Francis Mordaunt getypeerd wordt
als een recalcitrante jonge vrouw die zich verzet tegen de regels van het damesfatsoen
en verkiest onafhankelijk en vrij te zijn. Francis opteert voor een mannelijke gedragen kleedstijl. Ergo haar bijnaam. Een titel waarvoor zij zich niet schaamt:
‘Ik ben er niet beter en niet slechter om. Ik weet heel goed, dat ze mij hier
in de omtrek nawijzen als een kozak of een cavalerie-officier, omdat ik
met meer gemak paard rijd dan de steedse nufjes, en dat ze mij overal
aangapen als een kermiswonder, omdat ik de vrijheid neem mij te kleden
naar mijn convenientie en niet naar hun smaak.’
Francis is het produkt van een jongensopvoeding en is door haar Oom Rolf (een
ex-legerkapitein) geschoold in het paardrijden, exerceren, schermen, schieten, vloeken.
Als jong meisje draagt ze een ‘jongenspak’ als jonge vrouw distantieert
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ze zich van de modeconventies, die aan vrouwen een beperkte bewegingsvrijheid
opleggen. Ze kleedt zich bij voorkeur in een ‘fantasie-kostuum bestaande uit een
amazonerok die ze draagt als een Zouavenbroek (een soort kuitbroek); een engsluitend
jakje en een grijze flambard met slap neerhangende randen waaraan de voile ‘die in
de regel aan zulk een mannelijk hoofddeksel (...) nog enige vrouwelijke distinctie
geeft’ ontbreekt. De ik-figuur die later haar man wordt (de huwelijksmoraal
structureert nu eenmaal toch het plot) oordeelt na ontmoeting met Francis dat ‘men
bij 't eerste aanzien twijfelde of men een man dan wel een vrouw voor zich had’.
Nog een eeuw eerder, rond 1700, wordt het motief van de jonge vrouw die zich
distantieert van haar sekse- en genderrol thematisch uitgewerkt in het genre dat wij
nu als travestieroman klassificeren. In de travestieroman verkleedt de vrouwelijke
hoofdfiguur zich als een man (meestal als matroos of soldaat) en beleeft in die
hoedanigheid een reeks heldhaftige avonturen. Een voorbeeld van zo'n heldin met
de broek aan is de Kloekmoedige Land- en Zeeheldin waarin de hoofdfiguur zich
voor Hendrik van den Berg uitgeeft. Zij opent haar (pseudo)autobiografische relaas
aldus:
‘Hoewel de natuur meer wysheid in alle hare werkingen betoond dan de
menschen op den ander gehoopt, zouden konnen doen, vind men'er echter
die zig daar over beklagen, en die een vast gevoelen hebben dat het beter
met haar gesteld zoude zyn (...) indiense van een andere kunne geboren
waren.’
De bewuste Hendrik rekent zich tot deze categorie:
‘Ik ben van myn tederste jeugd af met een van desen geweest, en my dogt
dat de natuur my het grootste ongelyk des werelds had gedaen, dat ze my
in een staet had doen geboren worden waerin ik niet veel geluks te
verhopen had (...)’
Simone Baling zal zich in deze ontboezeming herkennen. Zij verzucht:
‘Wat had God tegen mij dat hij mij niet “toevallig” aan de goede kant
had laten terechtkomen (...) zoals de helft van alle mensen? Het verbaasde
mij dat zoveel mensen een man waren in dit leven, en
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dat juist ik een meisje moest zijn. Het was een kwestie van geluk. Je had
bij je geboorte vijftig procent kans dat je een jongen werd.
Waarom had ik pech?’
Simone probeert met magische formules haar lot te bezweren maar moet constateren
dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als haar eerste periode van ongesteldheid
aanbreekt beseft ze dat het laatste jongensuur geslagen heeft: moeder natuur heeft
haar verraden: ze is een meisje van vlees en bloed. Net als Hendrik neemt Simone
het heft in eigen hand, verloochent ze haar meisjesnatuur en tracht ze haar jongensaard
na te leven door zich te kleden, te kappen en te gedragen als een jongen (en later als
een jongeman).
Geboeid door dit verschijnsel ging ik op zoek naar gelijkgeaarde zusjes van Simone.
Voor de moderne volwassenenliteratuur levert dit zoals gezegd geen rijke oogst op.
Een vruchtbaarder vindplaats blijkt de jeugdliteratuur. Vanaf de eeuwwisseling tot
aan de jaren veertig verschenen in Nederland veel meisjesboeken waarin de
hoofdfiguur ‘liever’ een jongen wil zijn en zich naar deze wens gedraagt.
Terugkerende term waarmee deze meisjes worden benoemd is ‘halve jongen’. Het
is te beschouwen als het Nederlandse equivalent van ‘tomboy’ (boyish girl).
Een voorbeeld van zo'n halve jongen is de twaalfjarige Ans in Ans en haar
tweelingbroer.
‘Alles wat maar jongensachtig was, vond Ans altijd prachtig en
jongensspelletjes trokken haar ook veel meer aan dan die van de meisjes.’
De moeder van Ans onderkent Ans' jongensaard:
‘ons dochtertje heeft, van jongs af aan, altijd veel meer van een jongen
dan van een meisje gehad. Ze was zoveel liever een jongen geweest.’
Ans is slordig en wild, ze houdt van ravotten, glijdt langs de trapleuning, en scheurt
haar jurken. ‘Je bent net zo'n halve jongen’, klinkt het van alle kanten, waarop Ans
gevat repliceert: ‘Was ik maar een hele jongen, dat zou veel fijner zijn.’
Net als Simone cum suis pleegt Ans travestie. Als ze tijdens een logeerpartij
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bij oom en tante uit haar jurkje scheurt mag ze een jongenspak van haar neefje aan
en dit bevalt haar zo goed dat ze het pak mee naar huis neemt. In haar jongenskleren
kan Ans zich ‘fijn’ een echte jongen wanen. Om optimaal van haar pak te kunnen
genieten, gaat ze een dubbelrol leiden als haar gefingeerde tweelingbroer Frans.
Evenals Majoor Frans en Hendrik moet Ans uiteindelijk haar jongensrol afleggen.
Francina vindt haar geluk in het huwelijk; Hendrik wordt als vrouw ontmaskerd en
besluit ten leste het ‘Vrouwelyk gewaad’ weer aan te trekken - zij het met tegenzin
‘want de vryigheden, welke men door middel van een Broek geniet, hebben my altyd
in het hoofd leggen te malen’. Ans hangt Frans aan het knaapje maar de mannelijke
inborst blijft op zijn plaats. Vader concludeert: ‘De jongensaard zit er genoeg in,
daar hoeft ze heus geen pak voor aan te trekken.’
Ook Simone beseft dat de travestie slechts lapmiddel is. Zij legt zich echter niet
neer bij de naakte feiten. In Het jongensuur lost ze het op door de klok terug te
draaien, naar de periode voor de puberteit: via de herinnering doet ze de
ongeslachtelijke kindertijd herleven. In Een tevreden lach manipuleert de volwassen
geworden Simone opnieuw de grens tussen het mogelijke en onmogelijke: ze droomt
van een bestaan, waarin zij als mijnwerker ‘een simpel, nuttig mannenleven’ leidt.
Na de jaren veertig zijn er in de jeugdliteratuur sporadisch voorbeelden van boeken
waarin meisjes zich als jongen manifesteren te vinden. En er zijn meer vertaalde dan
oorspronkelijk Nederlandse boeken.
Een prototypische tomboy is George uit de (populaire) vijftiendelige reeks De vijf
detectives (verschenen tussen 1943 en 1961 en keer op keer herdrukt) van Enid
Blyton.
‘George was geen jongen; ze was een meisje en ze heette eigenlijk
Georgina, maar omdat ze een jongen had willen zijn, wilde ze met alle
geweld George genoemd worden. En dus heette ze George.’
George is het buitenbeentje van de vier jeugdige avonturiers en hond Timmie. Julian
en Dick zijn ‘echte jongens’ voor zover ze rationeel, behendig, sterk en zelden bang
zijn. Annie is een echt meisje aangezien zij steeds als enige medelijden voelt met de
schurken wanneer deze gevangen worden of gewond raken; dikwijls een ‘gil’ slaakt
en vaak ‘er niets van snapt’. Gaarne is zij bereid bedden op
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te maken, tafels te dekken, af te wassen, als de ‘jongens’ op verkenning uitgaan. De
wereld in De vijf detectives is goed te overzien: buitenlanders zijn boeven; dieren
zijn lief; gemberkoekjes lekker en over het algemeen geldt: ‘De meisjes gingen
bloemen plukken en de jongens op zoek naar stenen wapens.’ Alleen George is
dubbel en dwars: ze is ‘net zo dapper als een jongen’, ‘niet zo kleinzielig (...) zoals
zoveel meisjes’, ondernemend, eigengereid, temperamentvol. Zij is de uitzondering
die de regel bevestigt.
George is een cliché volgens critici en een voorbeeld van het ‘zesde cliché’ in de
terminologie van Burnier. In haar essay ‘Het beeld van de vrouw in de litteratuur’
onderscheidt zij zeven overheersende clichébeelden; een daarvan is ‘de vrouw die
bijna zo goed is als een man’. Als voorbeeld noemt ze Mlle. de Maupin van Theophille
Gauthier, waarin de hoofdfiguur zich als man verkleedt, leert paardrijden en schermen
als een man, vrouwenharten verovert als een man ‘maar zij voldoet toch niet
helemaal’, concludeert Burnier:
‘In een duel verwondt zij haar tegenstander, maar licht. Zij brengt een
nacht door met de vrouw die haar bemint, maar verlaat haar de volgende
ochtend. Kortom: zij wordt beschreven als knap, ingenieus, dapper,
veroverend, maar voldoet toch niet geheel aan de eisen die je volgens de
romantische traditie aan een man van eer kunt stellen.’
Bijna zo goed als... kenmerkt volgens Burnier ook het jongensachtige meisje:
‘Ook in kinderboeken, speciaal meisjesboeken, kom je nogal eens tegen
de “tomboy”, het jongensachtige meisje dat bijna zo goed kan vechten,
bomen klimmen, zeilen, enzovoort als de jongens.’
In (buitenlandse) publikaties over de tomboy wordt vaak gewezen op de seksistische
moraal die in tomboy-verhalen zou schuilen: de tomboy verzet zich tegen de strikte
rolverdeling tussen mannen en vrouwen of jongens en meisjes; door zich met het
mannelijke te identificeren bevestigt zij echter tegelijkertijd de stereotiepe
beeldvorming van de inferieure vrouw. Bovendien is het verzet in veel verhalen van
tijdelijke duur en aanvaardt het meisje of de jonge vrouw ten slotte de haar
voorgehouden meisjesrol. Het dolle veulen is dan getemd. De wildzang gekooid.
Waarschijnlijk gaat dit voor veel tomboy- en halve-jongensverhalen op.
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Dat neemt niet weg dat de jongensachtige meisjes interessante grensoverschrijders
zijn. Bovendien zijn er die zich aan de clichématige beeldvorming onttrekken. Petra
haalt de eindstreep biedt zo'n alternatief. De twaalfjarige Petra ‘vindt het zelf heel
erg dat ze niet als jongen is geboren’, omdat haar hart uitgaat naar alles wat
jongensachtig is. Ze verfoeit (nette) jurkjes en loopt het liefst in een spijkerbroek
rond; ze houdt van actie maar ook van studie. Ze wil naar het gymnasium, maar het
plaatsje waar ze woont heeft alleen een jongensgymnasium. Petra vindt het belachelijk
dat meisjes niet worden toegelaten: ‘het klopt niet’, oordeelt ze:
‘Wij lezen iedere dag in de krant dat de rassen gelijk moeten zijn, dat alle
rassen evenveel rechten hebben of je nu een neger, een Indiaan, een
Chinees of een Zoeloekaffer bent, we zijn allemaal mensen. Maar waarom
moeten dan meisjes bij jongens worden achtergesteld? Dat is gewoon
ouderwets! We zijn hier honderden jaren op achter (...) ik kan leren en ik
wil (...) leren (...).’
Petra besluit voor het gemak een jongen te worden. Ze gedraagt zich volgens de
kritische buitenwacht toch altijd al als een jongen en met haar slanke figuur, het
‘smalle gezichtje’ en korte jongenskop is de overstap naar de andere kunne een koud
kunstje. Als ‘Peter’ maakt zij een overtuigende indruk op de jongens en docenten;
het eind van het liedje over dit meisje loos is dat (ook) zij ten slotte ontmaskerd wordt
maar dit er bij wint: ze mag ‘als meisje’ op het gymnasium blijven en sterker: de
school wordt voortaan opengesteld voor meisjes.
Een merkwaardig boekje voor heel jonge kinderen is voorts Julie, het meisje met
de schaduw van een jongen. De kleine Julie moet zich (van haar ouders) gedragen
als een normaal meisje: kleertjes, kapsel, lach - alles in de plooi. Toevallig houdt
Julie juist van ‘wanorde’; ze ‘heeft de pest aan gekamde haren’; ze wil dollen en in
bomen klimmen. Het oordeel van haar ouders luidt: ‘een mislukte jongen’. Julies
identiteitscrisis (een groot woord voor zo'n klein meisje maar het is niet anders) wordt
verbeeld met haar schaduw die de gestalte van een jongen aanneemt. Julie
contempleert: ben ik een jongen of ben ik een meisje? Ze komt er niet uit en om haar
schaduw en probleem niet langer onder ogen te hoeven zien, graaft ze een kuil waarin
ze wegkruipt. Een huilende jongen vindt haar: hij huilt omdat hij er altijd mee
geplaagd wordt dat hij net een meisje is. Ze zitten in hetzelfde schuitje.
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en jongens, die moeten doen zoals jongens!...
En je mag geen stapje buiten de schreef doen
Net of we elk in een aparte bokaal zitten!...’

Julie en de jongen besluiten een einde te maken aan hun leed en over de schreef te
gaan:
‘Je kan en jongen en meisje zijn, als je wil, de twee samen.
En dat ze hun etiketten maar houen...
We zijn wie we zijn, dat mag!’

Zo eindigt het verhaaltje optimistisch: ze waren zichzelf ‘kwijt’ maar hebben zichzelf
‘teruggevonden’ door hun hele zelf te erkennen. ‘De strikte rolverdeling tussen
jongens en meisjes gaat niet op’, zo verduidelijkt de flaptekst.
Julie, het meisje met de schaduw van een jongen is een uitzondering in de
jeugdliteratuur en tegelijkertijd laat het zien dat de jongenswens bij meisjes nog
steeds leeft. Reden waarom Andreas Burnier nog steeds gelezen wordt, al zijn de
‘vryigheden van een broek’ niet langer strikt voorbehouden aan jongens en mannen.
Waarschijnlijk is dit laatste de reden dat er in de meest recente Nederlandse
jeugdliteratuur teruggegrepen wordt naar een historische context.
In met name verhalen over de (late) middeleeuwen herinnert het motief aan de
travestieroman. Steeds biedt travestie het meisje de mogelijkheid te vluchten uit een
beklemmende leefsfeer, en verschaffen de jongenskleren haar de bewegingsvrijheid
die een spannend avontuur mogelijk maken.
In Marjan, een troubadour moet zingen van Liva Willems ontsnapt de dertienjarige
Marjan aan het benauwende gezinsleven dat getiranniseerd wordt door een brute
vader. Zij is niet van plan het lijdzame ‘lot van de vrouw’ dat haar als toekomst wordt
voorgespiegeld te aanvaarden. Onder het mom: ‘ik wil een man worden’ verkleedt
ze zich als een jongen en wordt troubadour. In Geef me de ruimte! van Thea Beckman
neemt de vijftienjarige Marije in broek de benen als haar een huwelijk met een oudere
man wordt opgedrongen. In Zwanen op de Theems van Nanne Bosma monstert de
dertienjarige Neeltje aan als matroos om de zoektocht naar haar verdwenen vader te
ondernemen. In Hasse Simonsdochter van Thea Bekman wordt Hasse door haar
ouders verwaarloosd; een huwelijk met
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‘Dat 's leuk’, riepen ze haast tegelijk. ‘Net 'n jongen!’ (uit: Ans en haar tweelingbroer)
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een robuuste soldaat betekent voor haar een vluchtmogelijkheid en aan zijn zijde
maakt zij verkleed als jongen furore als boogschutter tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten. De associatie met de manhaftige Kenau Simons dringt zich
op. Werd Simone B. ook naar haar vernoemd?
Over namen gesproken. Ook in Doldwazen en Druiloren van de Zweedse Ulf Stark
komt een Simone voor die onder de naam Simon rondloopt. En het zal wel toeval
zijn, maar toch: Andreas werd als jochie vroeger Ronnie (Dessaur) genoemd. In de
jaren zestig verscheen een boekje over een meisje in een jongensrol, getiteld: Als
een meisje Ronnie heet. De veertienjarige Ronnie gaat een dubbelleven als piccolo
leiden om geld te verdienen voor haar zieke vader.
Het intertekstuele relatienet is ongetwijfeld uit te breiden met (veel) meer
dwarsverbindingen en toont aan dat alles met Andre.. met alles samenhangt. De klok
tikt door maar Het jongensuur lijkt van alle tijden.
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[Lieve Andreas
Jeroen]
Nijmegen, 2 april 1991
Lieve Andreas,
Een paar jaar geleden reisden mijn toenmalige geliefde en ik naar Noorwegen om
er vakantie te houden. Voordat wij in de auto stapten, hadden wij een scherp beeld
van hoe het zou zijn. Wij zouden naar het uiterste noorden reizen en het noorderlicht
zien. Daar zou geen nacht zijn, daar zou zuiver licht ons omringen, daar zouden de
sluiers van ons afvallen en wij zouden onszelf, elkaar, de natuur in hun ware gedaante
kunnen waarnemen. Daar zouden wij de waarheid en het geluk vinden.
Ongehinderd reisden wij via Duitsland naar Denemarken, dat wij pijlsnel
doorkruisten om er aan de noordpunt de boot naar Noorwegen te nemen. In
Noorwegen zelf leidden volgens de kaart twee wegen naar het noorden. De linker
voerde langs de kust en de fjorden; de rechter door het midden van het land, over
veel vlakker terrein. Wij kozen de linkerweg, die ons aantrekkelijk leek omdat die
door onbewoonder, woester en stiller landschap ging dan de rechter. De twee wegen
waren onderling niet verbonden, dus we zouden niet zomaar van route kunnen
veranderen als de weg ons niet beviel. Dan moesten we eerst weer naar de onderkant
van de Noorse kaart terug.
Vol goede moed gingen wij op weg. Al snel bleek dat de route die we hadden
gekozen niet de kortste naar het noorden was. Na een dag rijden was er op de kaart
pas een centimeter richting noorden afgelegd. Inderdaad: het landschap was
onbewoond, woest en stil. Wij zagen geheimzinnige fjorden en het water daarin,
afhankelijk van de lichtval variërend in kleur: grijs, groen, blauw, bruin of azuur.
Wij zagen beekwater dat zich kletterend, in grote stromen, uitstortte op de rotsen.
Wij zagen regen. Wij maakten vuur. Wij zagen rendiermos, en lentebloemen terwijl
het volop zomer was. Maar wij schoten niet op.
De bochten om de fjorden heen waren ontelbaar. Wij reden uren door tunnels die
door enorme bergmassieven waren uitgehouwen, aan het eind
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waarvan we speelden met de geitjes die bij elkaar lagen om warm te blijven. Wij
moesten veel bergopwaarts met een diesel die daar eigenlijk niet op was gebouwd.
Maar hoewel we begrepen dat we de kaap niet op tijd zouden halen, gingen we
toch niet terug naar de andere weg. Iets dreef ons voort: het verlangen naar het
noorderlicht. We kregen het nooit te zien. Op een derde van de weg naar boven gaven
we het op. Die nacht, de laatste voor we de terugtocht naar huis moesten aanvaarden,
zag ik iets dat het noorderlicht misschien benaderde: een grijsachtig gele lucht die
niet helemaal donker werd. Maar het was meer de afwezigheid van complete duisternis
dan het licht dat we hadden gezocht.
Als ik jou het bovenstaande als droom had voorgelegd zou jij, zonder verdere
Jungiaanse omhaal van beelden (alleen jij mag dat), waarschijnlijk hebben gezegd
dat het verlangen naar het noorderlicht een metafoor is voor het verlangen naar
spiritueel ontwaken, de linkerweg een metafoor voor het leven zelf, de rechterweg
een metafoor voor een innerlijke scholingsweg.
In deze brief ter gelegenheid van je zestigste verjaardag en vijfentwintig jaar
openbaar schrijverschap wil ik graag iets zeggen over het spirituele in je werk zoals
ik het ervaar.
Wie zich verdiept in je essayistische werk, en in het bijzonder in De rondgang der
gevangenen en Gesprekken in de nacht, kan daar eigenlijk alle antwoorden vinden
die iedereen altijd opnieuw stelt. Waartoe zijn wij op aarde? Hoe kun je het Ik
transformeren tot een Zelf? Wat is goed en kwaad? Wat is het nut van
bewustzijnsontwikkeling? Wat is de zin van het bestaan? Je kunt er lezen wat je
onder karma moet verstaan, wat meditatie is, hoe je je de ziel voorstelt, wat
reïncarnatie is. Er staat in wat westerse esoterie is, en wat oosterse spiritualiteit. Het
lezen van je essays scherpt mijn verstand en laaft mijn ziel. Ik herinner het mij
allemaal wanneer ik ze lees. Je denken is helder zoals ik denk dat het noorderlicht
is. Daar, in de essays, is het ongehinderd door het leven zelf.
Maar kijk, nu steekt een dame op de voorste rij haar vinger op en zegt, met een
roodaangelopen hoofd van drift en met nauwelijks verholen ergernis in haar stem:
‘Maar als u het dan allemaal zo verrekte goed weet, als u weet wat het nut en de zin
enzo van alles is, waarom zijn uw romanpersonages dan niet gelukkig? Waarom
moet er in die romans zoveel worden afgeleden, en waarom weten die hoofdpersonen
niet precies wat ze moeten doen? Waarom zijn dat geen volmaakte helden en
heldinnen die de wereld verlossen? Nou?’
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Terwijl jij een gebakje eet en een cadeautje uitpakt, wil ik die dame wel even te
woord staan en proberen haar met een bevredigend antwoord tot kalmte te brengen.
Ten slotte is het je verjaardag, en als je dan geen recht op rust hebt, wanneer dan
wel?
Als wij nog ongeboren zijn, weten we volgens jou alles. Vlak voor onze geboorte
worden we in de Lethe geworpen, de vergeetrivier. Al onze oude spirituele kennis
lijkt daarin te worden opgelost, en als wij eenmaal zijn geboren lijkt het alsof wij
‘tabula rasa’ zijn, lege vellen papier die door ons nieuwe leven opnieuw moeten
worden beschreven. Wij herinneren ons onze bestemming niet, noch onze goddelijke
oorsprong.
Veel mensen denken pas weer aan god op hun sterfbed. Zij zien een licht en in
dat licht een liefdevol wezen dat op hen wacht aan de andere kant van het bestaan.
Maar in hun partner die hen de laatste tien jaar belangeloos heeft verzorgd en die nu
hun hand vasthoudt, hebben zij god nooit herkend. Noch in de bomen van het park
waarin ze werden rondgereden, noch in hun kinderen, noch in henzelf. God is voor
hen van voor de geboorte en van na de dood, maar niet van dit leven. Sommigen van
ons zijn niet helemaal kopje onder gegaan in de vergeetriver en zij herinneren zich,
meestal tijdens de eerste jaren van hun leven, nog wel enigszins hoe het was en
waartoe het leven op aarde dient.
Van zulke personages wemelt het in je romans. Simone uit Het jongensuur kent
het geheim van de slaap en van Perzië. Sancho weet hoe het ‘daar’ is, waar je komt
als je gestorven bent. In De huilende libertijn kijkt een baby strak omhoog naar de
sterren, ‘terugverlangend naar de wereld waaruit hij zo pas is afgedaald’. Radha
Altman in De litteraire salon herkent die voorgeboortelijke wereld in Panorama
Mesdag.
Soms weten de personages niets meer, maar kennen of ontmoeten ze iemand
waarvan zij denken dat die iets weet. Kenneth, Olie en het mormel Mint zijn op zoek
naar zo iemand in het verhaal ‘Gesprek in de nacht’ in Verschrikkingen van het
noorden. ‘Rude heet hij. (...) Als hij er is, komt alles altijd goed.’ Simone uit Een
tevreden lach ontmoet Baruch, de landbouwingenieur die haar in een parabel antwoord
geeft op vragen naar de zin van het bestaan.
Soms zien de personages god, maar realiseren het zich pas later, zoals Jean in De
huilende libertijn. En soms zien zij god in alles en allen, zoals Radha Altman die in
De litteraire salon in haar ex-geliefden ‘de afgezanten van de Hemelse Moeder’
herkent, in haar ouders, leraren, professoren gods eigen spiegelbeeld, god in ‘het
ongemanifesteerde achter de natuur’ van de baai op Kauyai, in de duisternis, in
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gekke Kent. Maar geen van de personages komt er zonder kleerscheuren vanaf. Zij
herinneren zich en vergeten weer. Zij ontdekken god niet dan na veel lijden. Zij zijn,
ik moet die dame op de voorste rij gelijk geven, bijna nooit gelukkig. En volmaakt
zijn zij helemaal nooit. Maar dat jongetje achter de piano in De litteraire salon dan?
Die weet toch van ‘het goddelijke gouden licht dat in strepen en flarden door de
onpeilbare, donkere ruimten gaat’? Die weet toch dat hij ‘een volwassen geest is,
die tijdelijk, even in een kinderlichaam is gevangen’?
Jawel, maar hij is ‘tussen de vijf en zeven jaar oud’ en ‘zijn beentjes in de korte
broek bungelen ver boven de pedalen en de grond’. Als hij ouder is en zijn benen op
de grond staan, als hij in een volwassen lichaam is gevangen en helemaal aan de
aardse materie is gebonden, zal hij vergeten wat hij weet.
Wanneer ik alleen thuis ben, omringd door mooie muziek, bloemen en boeken, kost
het mij geen enkele moeite in alles en allen god te zien en van liefde voor de mensen
vervuld te zijn. Maar ik ben op zaterdagmiddag nog niet de deur uit om boodschappen
te doen, of ik mopper al binnensmonds op die oude mevrouw die niet snel genoeg
oversteekt, op de massa mensen die de supermarkt bevolkt, op de kassajuffrouw die
traag en óók chagrijnig is. Ik ben zelfs te ongeduldig om mijn mantra te zeggen.
Soms gaat het ietsje beter. Soms, als ik in Amsterdam in de tram zit en naar de
mensen op straat kijk, zie ik in ieder lichaam een ziel, in ieder mens iets goddelijks,
en ik zie dat wij allemaal samen een mensheidslichaam zijn met één grote, goddelijke
ziel. Maar als er op straat dan een vechtpartij uitbreekt, stap ik heus niet uit om mijn
medeziel te helpen. Dan ineens zie ik iedereen als separate entiteiten, van elkaar en
van mij gescheiden, en ik red mijn hachje door te blijven zitten waar ik zit.
Zodra ons spirituele weten door de aarde heengaat, verandert het, onmiddellijk, van
karakter, of raakt zoek. Er móét zoveel op aarde, dingen die noodzakelijk zijn, of
lijken, wanneer je daar bent. In jouw romans vind je dat terug.
Je personages moeten hun identiteit vinden. Ze moeten hun Ik leren kennen voordat
ze er een Zelf van kunnen maken. Ze moeten onderduiken omdat het oorlog is. Ze
moeten hun intellectuele honger stillen. Ze moeten de Arabische wereld van het
sekse-fascisme bevrijden. Ze moeten ‘Beyond Reductionism’ schrijven. Ze moeten
twaalf ambachten beoefenen en dertien ongelukken maken. Ze moeten zeventien
jaar oudpotteus getrouwd zijn.
Is het dan zo vreemd dat zij niet ook nog de wereld verlossen? Het is al een
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godswonder dat zij, relatief gesproken vaak, iets van het goddelijke herkennen in de
wereld om hen heen en in het lijden dat zij moeten doorstaan. Je romans beschrijven,
stuk voor stuk, de linkerweg naar het noorderlicht: de steile, tijdrovende, bochtige
weg van het leven zelf. Dat maakt ze zo aangenaam om te lezen, zo geloofwaardig
en zo troostend. Dat maakt ze tot ‘echte mensenboeken’.
Je essays spreken van bewustzijnstransformatie door eigen toedoen; je romans
van hoe dat in de praktijk toegaat. In de praktijk vallen wij doorgaans in een diepe
spirituele slaap zo gauw wij echt op aarde zijn. Door een innerlijke scholingsweg te
gaan, kunnen wij weer wakker worden. Maar wie dat niet kan, of wil, wordt door
het leven zelf wel wakkergeschud.
In De trein naar Tarascon worden de hoofdpersonen, ieder op hun eigen wijze,
wakker. William ziet de ziel, de tijdboom en de oorzaak van het kwaad in de wereld.
Esther wordt helderziend en Linz ziet gene zijde nog voordat hij werkelijk is
gestorven. Dat hebben zij niet aan een zelfgekozen bewustzijnsscholing te danken.
Zij worden op dit niveau wakker doordat het lot hun dagbewustzijn knock-out heeft
geslagen: William door een psychose, Esther door een hersenschudding, Linz door
dementie. William en Linz sterven, Esther verliest haar helderziendheid weer. Maar
zij zeggen, aan elkaars graf, kaddisj voor elkaar en dat is, na zo'n gekweld
mensenbestaan, heel wat.
Eigenlijk weet Dessaur hoe het moet, en Burnier hoe het is. Hun beider werk vormt
een organisch geheel. Beide wil ik hier, uit de grond van mijn hart, bedanken. It's a
long way to Tipperary en daarom een groot goed als je af en toe een gids hebt om je
de weg te wijzen.
Het is geen verdienste spirituele kennis te hebben. Dat is een kwestie van geluk
hebben in de vergeetrivier, een kwestie van kopje onder zijn gegaan of niet. Het is
wel een verdienste de kennis die je hebt, onder woorden te brengen en met anderen
te delen.
En na al deze plechtigheid hef ik nu een tuchteloos verjaardagslied voor je aan, op
de wijs van Olga aan de Wolga. Moge het komend jaar gelukkig, gezond en creatief
zijn, voor jou en de jouwen. Lechaim!
Wees zestigmaal omhelsd,
jeroen
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[Tekening
Randi Doorman]

Randi Doorman
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Levenslange eenzame opsluiting in een lichaam
Xandra Schutte
Ik was dus achttien jaar! Ik leefde in idealen!
Vol knoppen stond mijn hoop
Victor Hugo, Brieven mijner jeugd

Onze grenzen waren nog allerminst afgebakend, ons zelf niet ommuurd. Er werd ons
nog gevraagd ‘Wat wil je later worden?’ en niet ‘Wat doe jij zoal in het leven?’ ach, vraag mij liever naar mijn dromen dan mijn daden. We waren uit alle windstreken
aangeland in Amsterdam om er kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie te studeren
en we hadden ons aangesloten bij hetzelfde meisjesdispuut van het Studenten Corps
- een subclubje van gelijkgestemden dat doorgaans niet redetwistend maar borrelend
de tijd zoet maakt. En gelijkgestemd probeerden wij elkaar deelgenoot te maken van
onze dromen, eerst schuchter, later uitbundiger. Bovenal wilden wij geleerde vrouwen
worden, erudiete conversaties voeren, de complexe boeken die we lazen en de wereld
van kritisch en spitsvondig commentaar voorzien - o, jeugdige overmoed.
Tegelijkertijd wilden we een avontuurlijk leven leiden: liften naar het Zuiden en
nachtelijke uitspattingen in eigen stad. We citeerden Catullus - Odi et amo - en
Baudelaire, bespraken Schopenhauer, Beauvoir en Yourcenar, en we lazen Burnier:
Een tevreden lach, De verschrikkingen van het noorden en De huilende libertijn.
Natuurlijk identificeerden wij ons met haar dolende personages, met het vertwijfelde
jongensmeisje Simone Baling en met Jean Brookman die drinkend en rondhoererend
en met een hutkoffer vol intellectuele bagage en feministische idealen door de wereld
zwierf. Wie identificeerde zich niet met hen, want deed Burnier er niet alles aan het
ontbreken aan stimulerende literaire voorbeelden voor intelligente vrouwen dat zij
zelf constateerde (zie: Het beeld van de vrouw in de litteratuur), te compenseren?
Hoeveel eenzame meisjes en verlangende vrouwen van beiderlei kunne
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voelden zich niet alleen verwant met Burniers personages, maar ipso facto ook met
haarzelve en hoeveel van hen togen niet met bonkend hart naar de zuidelijke
provinciestad N. om haar colleges bij te wonen en zaten bij openbare lezingen met
gloeiende koontjes op de eerste rij. Macht erotiseert, en roem is macht. Zo niet wij,
daar waren wij te kritisch voor. Vol knoppen stond onze hoop, wij deelden vooral
onze vaagste dromen, zekere grenzen bewaakten wij wel degelijk.
‘In 1965 debuteerde Andreas Burnier nog als man’, luidt het onderschrift in Ik
probeer mijn pen - atlas van de Nederlandse letterkunde bij de foto die op de
oorspronkelijke achterflap van Een tevreden lach prijkte, alsof die vermomming een
schandelijk anachronisme betrof. Ach, de foto is aandoenlijk, aan de kin van Burniers
zachte meisjesgezicht hangt een onmiskenbaar met pen getekende baard. De
maskerade is daarmee doorzichtig als de kruisnorren, flaporen en brillen waarmee
kinderen de lachende modellen in tijdschriften met een brute haal ombouwen. Zeker
knipoogt Burnier met manlijk pseudoniem en foto naar een traditie van strategische
schrijfsters die zich bewust waren van de voordelen als man de letteren te betreden
- hoe anders nemen ze je au serieux? Maar Burniers travestie past verder bij de inhoud
als jeans en jopper bij Simone Baling. En om vrijblijvende verkleedpartijen gaat het
allerminst. Burnier speelt op zowel pijnlijke als speelse wijze leentjebuur op het
gebied van de andere sekse. Zo meet Simone Baling zich een goedkoop confectiepak
aan en test zij het resultaat in een pluche biljartcafé - neerbuigend wordt zij
terugverwezen naar eigen terrein, Je bent een meisje hoor, dat zien ik best. Zo zet
Burnier inventief het manlijk taalgebruik (en gedrag) naar haar hand - haar
damespersonages hoereren rond, randen zelf wel een meisje aan om de lusten te
blussen of de erectio clitoridalis te verhelpen. Bij haar spelen ze voor het eerst een
hoofdrol in de Nederlandse letteren: de geleerde vrouwen, onafhankelijk in denken
en doen, onverschrokken zowel in strijd als frivoliteit. Terecht karakteriseert Simone
Baling zich als sekse-barriëre doorbreker. Eerder dan voorvechtster voor de acceptatie
van la vie lesbienne is Burnier guerrillastrijdster tegen het seksefascisme. Niet door
hun ‘geaardheid’ zijn haar personages gekooid; het is hun vrouwelijk lichaam dat
hun zelf traliet.
Alhoewel Burnier in de Nederlandse literatuur als een van de eersten de homoseksuele
vrouw een lichaam geeft - wie heeft eerder de lesbiaanse lusten zo ondubbelzinnig
beschreven -, probeert ze tegelijkertijd de strikte grenzen die het vrouwelijk lichaam
met zich meebrengt te doorbreken. Het lichaam is een handicap bij de zelfontplooiing,
en het vrouwelijk lichaam is dat wel in het
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bijzonder. We zoeken onszelf en dat zelf is wezenlijk geest, aldus Burnier in Een
tevreden lach, en iedere verstening in een vaste rol is daarmee in tegenspraak. Veel
sterker dan de man wordt een vrouw door stereotypieën en clichés vastgeprikt als de
vlinder in de kist van de vlindervanger. Als kleuter komen wij tot de ontdekking dat
de mensheid is verdeeld in jongetjes en meisjes, alleen al door o zo onschuldig de
vrijheid belemmerende rokjes en wapperende vlechtjes. En de jongens- of
meisjesvormen van ons lichaam hebben vanaf dan verreikende maatschappelijke
consequenties. Want van de kleutertijd wordt het alleen maar erger. Och, na ruim
twintig jaar feminisme van de tweede golf kunnen ze ons midden in de nacht wakker
schudden en dan dreunen we ze zo op, de hatelijke maatschappelijke consequenties
van onze vrouwelijke biologische constitutie.
In Een tevreden lach wordt het menszijn dat niet is vastgelegd naar sekse, kleur
en klassen in verleden of toekomst geprojecteerd:
Waar is het allemaal gebleven, de tijd dat wij onszelf als Ik konden ervaren,
de mensen en de goden waardig? Waarom zijn wij soortelingen geworden,
man of vrouw, van deze of gene klasse, van dit of dat beroep, westers,
twintigste-eeuws, Euro-Amerïkaans soortdier? (...) Want eens... zal een
nieuwe horizon opengaan, een nieuwe zonwereld, een nieuwe
mensenwereld, dan zal ik alles afgeboet hebben en weer gewoon mogen
leven, als een man, als een mens.
In De zwembadmentaliteit verzet Burnier zich essayistisch tegen het ‘concretistische
denken’. Er zijn ontegenzeggelijk reeksen van polaire principes te bedenken, en die
mogen harentwegen ook nog gemakshalve ‘vrouwelijk’ en ‘manlijk’ worden genoemd:
Het is echter het stappen in een typische valkuil om zulke polaire principes
nu te gaan toedichten aan mensen die biologisch en in de lagere regionen
van hun psyche ongetwijfeld als groepen verschillen, maar die verder naar
lichaam en ziel toch complete mensen zijn, of althans zouden kunnen en
moeten zijn.
Het ‘vrouwelijke’ en ‘manlijke’ - vooruit dan maar - zijn in de psyche van iedereen
te vinden, vrouw èn man, en de opgave is juist die polariteiten te integreren. Dus
feministen let op het masculinisme in uzelve! Kortom, niet het polaire moet worden
ontkend, maar de fixatie ervan op de biologische seksen.
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Zover is Simone Baling nog niet. Zeker, zij is een seksebarrière doorbreker, zij
overschrijdt de grenzen die aan haar sekse zijn opgelegd, grensposten negerend en
zoekend naar smokkelpaadjes. Telkens probeert zij een toegang tot de mannenwereld
te forceren, van vreemdelingenlegioen tot flikkerkroeg, van de experimentele
dichterskring op het Leidseplein tot het biljartcafé in De Pijp. Die toegang wil zij
echter het liefst als man onder de mannen; wist zij niet vanaf haar geboorte dat zij
een man in een vrouwenlijf is? Als haar sekse in jeans en jopper niet direct afleesbaar
is - ‘Niemand kwam met mij in gesprek zonder eerst te informeren of ik “nou een
meid of een knul”, subsidiair “een jongen of een meisje” was.’ - ervaart Simone dat
als bevrijdend: ‘Vol overgave beleefde ik de dingen nu als “jongeman”... “Wat wenst
u, meneer?” juichten de winkelmeisjes zelfs als ik per uitzondering een rok droeg,
zo had ik mij ingeleefd.’
O vrijheid! Eeuw'ge zucht van 't bandeloos gemoed!
George Gordon Byron, Aan Chillon
Op het Waterlooplein kochten we herenjasjes, we ‘leenden’ de smokingjasjes van
onze opa's, schoren onze nek op - korte hi, korte hó, korte háren - en gingen op pad.
Onze verlangens lagen op straat, onze bandeloosheid in onszelf. Het dispuut had een
tegendraadse reputatie van oudsher en wij voelden ons daar wel bij. Traditiegetrouw
dronken we jenever uit koffiekopjes, staken we sigaren op en omhelsden we de vage
contouren van de nacht. Als we niet een corpsevenement moesten bezoeken of de
verjaardag van de koningin vierden met een jongensdispuut - zo min mogelijk peilden we het damesuitgaansleven. Uiterlijk onaangedaan betraden we het
radicalesbische vrouwencafé, het enige damesdanspaleis, het handjevol
pseudo-moderne gay gelegenheden voor gemengd publiek (avondkleding gewenst)
en struinden we langs de oudpotteuze kroegen op en rond de Zeedijk. De adressen
van de laatste, toevluchtsoorden in de naoorlogse jaren voor homoseksuelen,
zeelieden, prostituées, souteneurs en een enkele lesbienne, verkregen we via Burnier.
Onzichtbare draden verbonden ons met haar. Wij waren bevriend met haar dochter,
Elou's moeder was onder andere naam een van de personages van Een tevreden lach
en Ronnie Dessaur alias Andreas Burnier had vroeger zelfs deel uitgemaakt van ons
dispuut, maar qui genis jactat suum, aliena laudat.
Het feministische denken heeft het vastgeroeste idee dat sekse, geslachtsrol en
seksualiteit een en dezelfde zijn opengebroken. Wie nu nog denkt dat een

Lust en Gratie. Jaargang 8

95
biologische vrouw ‘natuurlijk’ beantwoordt aan de feminiene gedragscodes van de
maatschappij waarin zij leeft en dat haar seksualiteit ‘natuurlijk’ voortvloeit uit haar
hormonen, is op zijn minst een traditionalist. Burnier vond er een beter woord voor
uit: seksefascist. Onderzoek heeft inmiddels wel afdoende aangetoond dat de
concepten van vrouwelijkheid en manlijkheid per cultuur en historische periode
verschillen en dat seksualiteit een complex iets is, door zowel sociale als individuele
factoren bepaald. Feministische theoretici zien in transseksualiteit, in de operatie of
hormonale behandeling om de anatomie aan te passen aan de ervaren geslachtsrol
of seksualiteit, een illustratie van de sociale druk de eenheid sekse, geslachtsrol en
seksualiteit intact te laten.

Bewijs van Lidmaatschap

Een tevreden lach is geschreven voordat dergelijke reflecties algemeen goed
werden, bovendien is het geen wetenschappelijke verhandeling. Opmerkelijk in de
roman is dat Simone Baling zich vooral verzet tegen de vanzelfsprekende koppeling
tussen sekse en bijpassende eigenschappen en gedrag; op de klippen van haar
seksualiteit strandt zij in veel mindere mate. Homoseksualiteit is vanzelfsprekend:
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Als het niet in boekjes stond en op de film vertoond werd, om van parken,
dijken, zwembaden, bossen, duinpannen, struikgewas en pornografische
afbeeldingen nog maar te zwijgen, zou ik nooit op het idee zijn gekomen
dat het mogelijk is iemand van de andere sekse te beminnen, althans te
begeren. Natuurlijk, de voortplanting en zo... maar wie denkt daar ooit
aan, behalve kapelaans en de NVSH?
En daarmee onderscheidt Simone Baling zich van alle zich-man-voelende en
zich-vrouw-voelende gevoelsgenotes die worstelen met hun geaardheid. Een tevreden
lach betekent een breuk in de Nederlandse lesbocanon omdat er niet smartelijk
geleden wordt onder de gelijkgeslachtelijke liefde - daar staan wel de knellende
banden van het vrouw-zijn tegenover.
Niettemin kan ook de homoseksualiteit geproblematiseerd worden. In de sapfische
letteren hebben de meisjes wel vaker een manlijke inslag, hoe vaak zijn ze niet breed
geschouderd en smal geheupt en is de broek hun nader dan de rok. Transseksualiteit,
het gevoel letterlijk in een verkeerd lichaam te zijn geboren, is zeldzamer. En in Een
tevreden lach hebben transseksualiteit en homoseksualiteit alles met elkaar te maken.
Immers:
De homoseksueel beleeft zich niet zoals gewone mensen in en naar zijn
fysieke lichaam. Hij ‘is’ een man, maar beleeft als het ware het negatief
van zijn lichamelijkheid: dat is de vrouwelijke vorm. Men stelle zich een
vrouwelijk gevormde matrijs voor en giete daar een mens in: dan ontstaat
een man.
Schemert daar niet de traditionele eenheid tussen sekse en seksualiteit? Juist de
gedachte dat er een ‘vergissing met het lichaam’ is begaan is typerend voor het
seksefascisme, voor een maatschappij waarin de grenzen van de seksen streng worden
bewaakt. Dan is homoseksualiteit aanvaardbaar via de omweg van de heteroseksuele
norm: eigenlijk ben ik een man in een vrouwenlijf. In De zwembadmentaliteit brengt
Burnier de transseksualiteit in verband met de identificatie met de onderdrukker die
bij elke onderdrukte groep plaatsvindt en geeft zij zelfs expliciet aan dat Een tevreden
lach het syndroom beschrijft van het willen behoren tot de heersende kaste.
Duidelijk moge zijn dat het lichaam in het werk van Burnier, en zeker in Een tevreden
lach als een kerker wordt ervaren waarin het zelf eenzaam is opgesloten.
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De ‘oorzaken’ liggen zowel op psycho-erotisch als op sociaal gebied. De levenslange
gevangenschap in het lichaam is echter fundamenteler; het begrenst onze
mogelijkheden in meer opzichten. Voor zelfontplooiing moeten we de grenzen van
het lichaam in ieder geval achter ons laten. Simone Baling ziet dat in:
Ik was een sekse-barrière doorbreker om te beginnen en de rest: het
opstijgen tot hogere stadia van bewustzijn, zou vanzelf wel volgen.’
En:
‘Men, women and dogs’ dienden slechts de processen van zelfinkeer en
van grensoverschrijding, losraken van de beklemming van dàt meisje uit
dàt milieu met die en die begrensde mogelijkheden te zijn. Een
kosmisch-embryonaal wezen, pure mogelijkheid had ik weer willen worden,
iedere realisering, iedere fixatie in een bepaalde rol leek mij een erfzonde.
Thans ben ik oud en wijs, bekoeld van ziel en zinnen
Victor Hugo, Brieven mijner jeugd
Hoe ouder wij worden, hoe verder wij afraken van de embryonale oerdynamiek.
Onze mogelijkheden worden ingesnoerd en onze grenzen scherper getekend.
Wij zijn afgestudeerd in de kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie, onze
herenjasjes zijn versleten en onze haren gegroeid. We leven het simpele leven van
de werkende mens, de knoppen van onze jeugd zijn uitgebot. Een glimp van het licht
heeft de weg gevonden naar ons hart.
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Bericht van Bakkum
Mijn hart gehesen zeil ik uit,
Het ook als vlag in top
En strak en sierlijk voert het mij
Naar jou voor wie het klopt.
Jij bent het die mijn hart beweegt,
Naar jou beweegt het mij,
Voor jou dat ik mijn schip besteeg,
Aan zee stapte ik op.
En als er, starend op het strand
Van Kijkduin, voor je blik
Een vuurrood zeil uit zee opdoemt
Zijn het mijn hart en ik.

Elly de Waard
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Een parafrastisch sonnet
Dat om mijn schip ik jou besteeg,
Mijn schip waarop zo zware lasten rustten
En dat het daarom was dat ik je kuste,
Was iets dat ik voor jou verzweeg.
Maar zoals schepen soms vergaan op trotse kust,
Tot drijfhout worden na het eigenzinnig varen,
Zo werd, na enkele maanden dubbel baren,
Ikzelf de dupe van mijn eerst zo vuige lust.
Nu min ik jou, bestijg om jou mijn schip.
De wereld op zijn kop, mijn hart getransformeerd,
Bankier in mij herschoold tot lichtmatroos.
Door schade en schande heb ik nu geleerd,
Als ik om Mammon's wil slechts vuns en voos
Vergaat mijn plan tussen jouw Scylla en Charyb.

Eindhoven, 24 maart 1984
Elly, alle fora zijn afschuwelijk, maar dit forum is wel uitzonderlijk
vervelend. ‘Van fora word ik impotent, maar poëzie maakt mij een vent.’
Vandaar deze wanhopige poging tot een tuchteloze parafrase op jouw
vaardige gedicht.
Andreas
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[Soms
Elly de Waard]
Voor Andreas om te lachen
Soms wachtte ze ook op mij
liggend in bed, gereed
mij te ontvangen. Onder haar
dunne hemd alleen in de slip
gekleed, die ik uit Parijs
voor haar had meegebracht:
een vlek van kant en zij
en over de hele bilnaad
slechts een smalle band.
Haar te bezitten gaf mij
het gevoel dat ik haar schiep
dat ik haar lijf onder mijn
handen zijn volmaaktheid
gaf, ik die tevens een diep
ontzag voor de schier eindeloze
stroom van haar orgasmes had
die ik als een natuurverschijnsel
zag, waar ik een even nietig
als onmisbaar onderdeel
van was. - Een wijfjesdier
dat ben je en altijd
geweest! En wat ben jij dan?
- Ik? Ik ben gewoon alleen
een beest

Elly de Waard
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Poezie
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Tot zover
Drie juli Anno Dominae.
Tot zover telt elk jaar, telt elk heelal
waarin je na zoveel gezelschappen namen adressen
vandaag uit de zoveelste onderduik
opduikt.
Kijk naar het meisje met de ogen
dat ergens in een voortuin
een walvis weet,
Jonas heeft horen schreeuwen.
Luister
hoe het meisje met de woorden
Calvijn verleidt Marx
altaarwaarts jaagt Steiner vertwijfelt
en achter een verlegen lach
dromend van een hoger rede
de Heer der Heirscharen
(van wie je de hartelijke groeten moet hebben)
ontmant.
Drie zeven één
negen negen één.
Zie, beide overkanten komen naderbij.
Werp jij die schaduw? werpt zij jou?
Lechajiem daar ga je lieve C.I.
op weg naar de vraag na de volgende vraag

Lust en Gratie. Jaargang 8

103
naar de zoveelste komma voor het zoveelste maar
tot zover strekt de wandeling vandaag.

Nol van Dijk
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Stella Artois
Nel Bakker
Er wordt menig officieel onderzoek gedaan waarvan de uitslag met gewoon
boerenverstand in tien tellen te voorspellen zou zijn. Als voorbeeld diene het resultaat
van een recent onderzoek waarbij aan het licht kwam, dat er tijdens perioden van
extreme hitte of koude in ons land meer mensen doodgaan dan bij een stabiele
temperatuur. Het heet dan vergelijkend onderzoek naar sterftecijfers en kost schatten.
Het gebied waarop ik een onderzoek zou wensen is iets ingewikkelder, namelijk:
welk verhaal of boek of fragment daarvan heeft op lezers de diepste indruk gemaakt
van alles wat zij ooit hebben gelezen. Het mogen geen verzen zijn; dat is iets heel
anders. Vervolgens zou ik willen weten of de schrijvers die indruk hebben beoogd.
Het is immers niet ondenkbaar dat bladzijden die met een brok in de keel zijn
geschreven de lezers vrij onverschillig laten en anderzijds, dat een bij wijze van traît
d'union losjes weergegeven fragment voor sommige lezers juist onvergetelijk blijkt
te zijn.
Indeling in categorieën dient zich bij deze wens onmiddellijk aan: de lezers mogen
niet te jong zijn, zij moeten al tussen de twintig en dertig jaar intensief hebben gelezen,
anders zegt hun ervaring weinig. De leeftijd van de lezer is van belang, zoals een
ieder weet die met een gevoel van teleurstelling of bevreemding na jaren een eens
grote indruk nalatende passage herleest en nauwelijks meer weet waarom het zo'n
indruk maakte. Het maakt geen verschil of het werk tot de zogenaamde klassieken
behoort of niet, daar ook die lang niet altijd herlezing waard zijn, omdat ze vaak zijn
blijven hangen in een web van beroemdheid dat is gesponnen in de eeuw, of althans
de decennia, van hun ontstaan. Op mijn lagere school las de onderwijzeres tijdens
het handwerkuur Schoolidyllen voor, waarbij vrijwel alle meisjes tot tranen toe
geroerd waren. Tien of twintig jaar later kunnen zij zich dit (hopelijk) niet meer
voorstellen.
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Het boek, fragment of verhaal dat een onuitwisbare indruk heeft gemaakt, moet met
tussenpozen van een jaar of zeven een paar maal herlezen zijn. Blijkt de indruk dan
nog overeen te stemmen met de eerste, dan kan het gerangschikt worden bij de voor
die lezer onvergetelijke bladzijden.
Als beroepslezer heb ik jarenlang honderden rapporten gemaakt, waarin op bevel
van de opdrachtgevers behalve het oordeel ook de korte inhoud moest worden verteld.
Ik weet er niets meer van, behalve één romanfragment en twee korte verhalen, die
zoveel indruk maakten dat ik ze nog precies zou kunnen navertellen. Dacht ik, tot ik
merkte dat mijn geheugen zich kon vergissen. Om bij het thema van dit speciale
numer te blijven: dat bleek tijdens de laatste herlezing van een fragment uit Een
tevreden lach. In 1965 voor het eerst gelezen, tien jaar later nog eens en nu weer.
Het stond mij zo helder voor de geest, dat ik mij de wanhopige zwerftocht van Simone
door Brussel om haar verdwenen man te zoeken nog tot in kleinigheden meende te
herinneren: zij zwierf van het ene reclamebord voor Stella Artois naar het andere,
allerlei straten, tientallen borden, nooit het juiste, tot die naam in haar hoofd gebrand
stond. Bij laatste herlezing bemerkte ik dat de zwerftocht ergens anders begon, dagen
duurde, zich over verschillende plaatsen uitstrekte en ook ergens anders eindigde.
Het reclamebord scheen slechts een ondergeschikte rol te spelen. Dit maakte de
vergeefse zwerftocht niet minder aangrijpend. De essentie was dezelfde gebleven.
Maar het geheugen toonde toch feilen.
Men is vaak geneigd te denken dat een beschrijving van bepaalde gebeurtenissen
of gevoelens de meeste indruk maakt op mensen die ongeveer hetzelfde hebben
beleefd zonder dit onder woorden te kunnen of te willen brengen. Maar waarom
herinner ik mij dan al jaren en bij herlezing geheel juist, het verhaal ‘Onderzoekingen
op het terras’ uit de bundel De verschrikkingen van het noorden, hoewel ik noch de
abt-prior, noch de wassenbeeldenvrouw noch dat terras ooit heb gezien? De enige
mogelijkheid is, dat hun persoonlijkheden zo haarscherp zijn geëtst als de lijnen op
een tekening van Ingres.
Omdat nu bij herhaalde herlezing een paar maal is gebleken dat een bepaald stuk
proza niets van zijn kracht had verloren, durf ik aan te nemen dat dit ook het geval
zal zijn met een verhaal uit de bundel De achtste scheppingsdag, het laatste fragment
van ‘Haal maar een zweepje’. De auteur zelf - en wie kan het beter weten - verklaart
dat dit bestaat uit louter beelden en motieven die te maken hebben met sterven en
dood. De lezer zou er misschien nog een dimensie bij

Lust en Gratie. Jaargang 8

106
kunnen vinden, waarvan de kern voorkomt in het Eerste Boek van Mozes, genaamd
Genesis, 1:26.
Nadat God op de vijfde scheppingsdag zijn voornemen om op de zesde mensen
te maken had aangekondigd, vervolgde hij: ‘(...) en dat zij heerschappij hebben over
de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele
aarde en al het kruipend gedierte.’
Waartoe dat geleid heeft, is bekend. Het was haastwerk, een hele schepping in zes
dagen; het werd later berouwd. Er werd ter correctie een zondvloed geschapen waarbij
alles wat leefde werd gedood, behalve het gezin Noach en... de dieren. Hoe
gemakkelijk had niet tegelijkertijd het besluit omtrent de absolute heerschappij
herroepen kunnen worden. Niets daarvan.
Miljoenen gelovigen ter wereld, ook zij die de overige voorschriften uit hun heilige
boeken allang aan hun laars lappen, weten dat zij zich geen enkele beperking behoeven
op te leggen bij het uitoefenen van deze heerschappij. Als dieren niet straffeloos
mishandeld konden worden, zouden er geen verenigingen bestaan die hen wilden
beschermen. Het boeddhisme is vrij zeker de enige godsdienst die het kwellen en
doden van dieren niet toestaat.
Mag het lot van een mishandeld paard en andere, minder edele (= kostbare) dieren
niet zo tragisch lijken in een periode waarin mensen uit vier werelddelen pas bezig
zijn geweest elkaar met donderend geweld de heerschappij over een stukje van de
aarde te betwisten, het kan ook symptomatisch worden genoemd. Het ene kan niet
bestaan zonder het andere. Haal maar een zweepje: opgetuigd, afgetuigd.
We zijn schijnbaar enigszins verwijderd geraakt van mijn wens naar een onderzoek
of, en zo ja welke, fragmenten uit de wereldliteratuur voor een welbelezen schare na
twintig, dertig jaar nog steeds onvergefelijk zijn en of de schrijvers dit hadden beoogd
en gehoopt; of het hen heeft verbaasd, verrast of teleurgesteld, omdat zij zelf hun
andere werk van meer belang vonden. Welnu, na het ontwerpen van een reglement
waaraan alle deelnemers zich zouden moeten houden, zag ik bij herlezing met schrik,
dat het even ambtelijk, even lang en even onbegrijpelijk was als een door juristen
opgesteld reglement van het Fonds voor de Letteren; het woord ‘reglement’ alleen
al druiste tegen alles in. Het ontwerp is vernietigd. Mijn wens was ijdel, in de zin
van onvervulbaar. Maar ach, wat jammer.
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Paul M.L. Franssen
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‘When we were very young’
Omdat één nacht je zachte haren al hun glans
op 't witte kussen naast mij hadden neergevlijd,
aaneengesloten tot fijn bladgoud, èn een dans
van levend golvend spel: lenig gelijk altijd
jij in de gratie van je jeugd wendend bewoog,
wegschietend als een rank vlug dier, nog schuw
- een hinde of vogel, die zich snel onttoog
aan 't harde wezen van de wereld, haar te ruw daarom herken ik van een harp de vlugge boog
van klare klanken die een snelle hand bevrijdt,
wanneer de spanning van de snaren even trilt en dijt
en door één watervlug gebaar de schone kans
te klinken! is gegeven aan wat spande in u,
en mij, in strakke snaren, meisjesjaren - toen en nu.

Elisabeth Keesing

Lust en Gratie. Jaargang 8

109

Een bron van intellect
De Barones
In zwarte trommels, waarin mijn grootouders in de vorige eeuw op Sumatra
documenten bewaarden, bevinden zich vrijwel alle persoonlijke brieven door mij in
dit bestaan ontvangen. Dit is alleen al een reden om mijn bijdrage voor Lust & Gratie,
gewijd aan Andreas Burnier, te ondertekenen met de bijnaam die de schrijfster, verder
te noemen ‘A.B.’, mij in de jaren zestig heeft gegeven. Indien mijn werkelijke
identiteit bekend zou worden, schrijft geen mens mij meer.
Het trof mij, dat A.B. mij omstreeks 1969 in een missive meldde dat zij liever een
7 zou ontvangen als schrijfster, dan een 10 als maatschappelijk werkster voor een
minderheidsgroep.
Eind jaren zestig ontving ik de eerste brief van A.B. naar aanleiding van een verhaal
van mij in het reeds lang verdwenen tijdschrift Dialoog. Dit artikel heb ik niet
bewaard. Het kwam erop neer dat ik destijds van mening was, dat het voor de carrière
van een vrouw minder gunstig zou zijn een bepaald etiket opgeplakt te krijgen. Een
uitnodiging van A.B. voor een visite aan haar flat in Leiden volgde. Tijdens ons
gesprek kwam aan het licht dat ik met haar ex-man in de oorlog in een soort cultureel
clubje had gezeten. (Het enige wat ik mij van dat clubje herinner is dat de deelnemers
op het standpunt stonden dat vrouwen de lier aan de waslijn moesten hangen.) Het
was een genoeglijk bezoek op die flat, met als achtergrondmuziek het enthousiaste
blokfluitspel van een kind van de onderburen. Er volgden meer bezoeken en veel
correspondentie van en naar alle denkbare plaatsen in Europa.
In die tijd had ik het gevoel dat er na Couperus in de Nederlandse taal geen proza
meer was verschenen waarvan kennisneming de moeite waard zou zijn. Een tevreden
lach had ik mij op grond van recensies in een mij onbekende boekwinkel aangeschaft.
En zelfs daar was ik bang dat de verkoper iets van mij zou denken. Er bestaan allerlei
soorten angsten, waaronder - in het verleden niet eens zo
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denkbeeldig - de verlammende angst voor uitstoting door de maatschappij. ‘God,
wat zullen de mensen praten’, zegt een van de figuren van Couperus in een Haagse
roman. Tijdens avontuurlijke wandelingen met A.B. door nachtelijk Amsterdam
verloor ik slechts geleidelijk de vrees om familie en bekenden tegen te komen.
Misschien geldt ook voor A.B. het feit dat zwakheden meer vertederen dan de
sterke kanten van iemands persoonlijkheid. Het was voor mij ontroerend om ‘de
Mijnwerker’ uit Een tevreden lach, toen zij muizenkeutels in een Amsterdamse kelder
ontwaarde, schielijk op een vuilnisemmer te zien klimmen. Ook was ik verbaasd,
maar wel trots, in duistere fietsenstallingen door A.B. het eerste naar binnen te worden
gestuurd om met mogelijk agressieve honden af te rekenen.
Wij zijn maar eenmaal werkelijk op reis geweest. Op mijn verzoek voeren wij op
een zomeravond met de nachtboot naar Engeland. (Later schreef A.B. mij dat die
overtochten - van Hoek van Holland naar Harwich en na een dag of wat terug - haar
veel ‘zeewaardiger’ hadden gemaakt. Zij meldde zulks op een briefkaart tijdens een
island-hopping-trip in de Griekse archipel.) In Londen bezochten wij in marstempo
alle mogelijke ‘gay’ bars die voorkwamen in A.B.'s documentatie. Ik heb mij, mutatis
mutandis, destijds net zo gedragen als een neefje dat ik op een bezoek aan Artis
trakteerde. Hij had volstrekt geen belangstelling voor apen, olifanten of roofdieren,
maar was niet weg te slaan van een lapjeskat die op een bankje lag te zonnen. Zo
heb ik in de ‘Robin Hood’, een bar in een souterrain, uitsluitend zitten praten met de
dienstdoende Britse politieagent over onze oorlogservaringen aan weerszijden van
de Noordzee. Ook herinner ik mij dat ik in Londen moeizame, diplomatieke
onderhandelingen heb moeten voeren met de landlady van ons bed-and-breakfast
adres, omdat de handdoeken door A.B. waren afgekeurd. Verbazingwekkend was
voor mij dat de grote reiziger eerst met Vim de badkuip schoonmaakte - daarbij
Philip Roth (Portnoy's Complaint) citerend - alvorens zich erin te wagen.
Ik ben niet zo bang voor microben, hoge golven of honden, maar wel voor de
medemens. Een bewijs voor het feit dat A.B. mij heel aardig van die angst heeft
verlost, is dat ik tijdens een Haagse receptie de toenmalige minister van Justitie
durfde te vertellen de Nijmeegse hoogleraar prof. dr. C.I. Dessaur goed te kennen.
‘O ja,’ zei de minister, ‘zij is een van de bronnen van intellect in ons land.’
Bij een poging tot het ordenen van mijn boekenkasten vond ik onlangs een essay
van A.B. uit 1969, getiteld ‘Hebben vrouwen mannen nodig?’ (Studium Generale,
Rotterdam: De rechten van de vrouw). De voorzitter van de commissie
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Studium Generale schrijft in zijn voorwoord dat ‘de inleidingen allesbehalve kleurloos
zijn’. Niets van hetgeen A.B. in 25 jaar heeft gepubliceerd is kleurloos, laat staan
gematigd - wel origineel en vooral amusant. Op de titelpagina van genoemd boekje
schreef A.B. aan mij de opdracht: ‘Men eist van A-mensen [= vrouwen] dat zij
gebruik maken van gesegregeerde toiletten.’ Ik heb haar bedankt en erop gewezen,
dat in de overheidsgebouwen in Brussel en Parijs géén aparte wc's voor dames en
heren bestaan en het voor een Nederlandse curieus is na afloop van een vergadering
langs plassende Europese manlijke collega's te moeten schuifelen.
Maar goed, het is duidelijk dat ik mij er niet aan waag serieus op het omvangrijke
litteraire en essayistische werk van A.B. in te gaan. Afgezien van het feit dat ik
mijzelf daartoe niet in staat acht, ben ik genoeg in de contramine om vooral het voor
mij belangrijke ‘maatschappelijk werkster’ aspect naar voren te halen.
In 1969 schreef ik A.B. dat ik van plan was ‘solistisch’ zoals zij dat in haar
antwoord noemde, mijn verjaardag in Kopenhagen te vieren. Ik kreeg daarop van
A.B. de opdracht eens te kijken hoe het was gesteld in de dameskroeg ‘Kapitän,
Kapitän’, door haar beschreven in De verschrikkingen van het noorden. Die kroeg
heette in werkelijkheid anders, naar ik meen: ‘Admiral, Admiral’. De portier deed
open en reageerde afwijzend, de juffrouw achter de kassa keek mij doordringend
aan. ‘Vrouwen alleen worden hier eigenlijk niet toegelaten’, werd mij gemeld. Hoe
kan dat nou, dacht ik, daar is deze tent volgens het verhaal van A.B. toch juist voor
bedoeld? Ik zette door en mocht, misschien omdat ik een buitenlandse was, na betaling
van vijf kronen het etablissement betreden. Onmiddellijk lag ik in een houdgreep
van een stevige zeeman. Na mij uit zijn armen te hebben losgemaakt, werd mij
duidelijk dat ik in een niet ongezellig, kleurrijk bordeel was terechtgekomen. Tegen
een schaars geklede dame, met een minder vorsende blik dan die van de
kassajuffrouw, durfde ik mijn verbazing te uiten over de omgeving en haar uit te
leggen, dat ik iets geheel anders had verwacht uit de beschrijvingen in de Nederlandse
literatuur. ‘I'm sorry but we have changed it’, antwoordde zij: aan de haven was een
zeemansbordeel lucratiever dan een dameskroeg. Ik wilde vervolgens, als zuinige
Nederlandse, het entreegeld terugvragen, hetgeen niet lukte. Wel kreeg de
kassajuffrouw, evenals de door mij aangesproken bordeelassistente, medelijden met
mij alsof zij met een patiënt te maken had. Zij pakte de telefoongids en schreef op
een papiertje het woord ‘Intime’ en een adres gelegen aan de andere kant van
Kopenhagen.
Met een taxi aldaar aangekomen en allerhartelijkst begroet door gevoelsge-
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noten van beiderlei kunne, bleek algauw dat niemand van de aanwezigen iets anders
dan Deens sprak. Op een moment waarop de gebarentaal wat ontoereikend werd,
stond er opeens een jongen met blonde krullen voor mij. ‘U bent vast een
Nederlandse’, zei hij, ‘Ik ben Allard uit Rotterdam.’ Van de nood een deugd makend,
hebben Allard en ik, te midden van de keurige paartjes, als ‘gemengd stel’ gekletst,
gezongen en gesprongen tot de vroege ochtend. Waar een taalbarrière al niet toe kan
leiden. De moraal van dit verhaal is dat een tocht in het voetspoor van de thans
jubilerende schrijfster verrassingen kan opleveren.
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Thérèse Cornips
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Tijd voor muziek
Etty Mulder
Enkele gedachten over spiritualiteit bij Andreas Burnier
Ik ben hier, op aarde, om de herinnering aan het licht, het licht achter het
bladerdak, in stand te houden.
(Andreas Burnier, De trein naar Tarascon)
Het woord voorgeboortelijk klinkt wezenlijk anders dan het moderne Latijnse
equivalent prenataal. Het woord wijst - wonderlijk genoeg - naar méér en andere
verten dan die vóór onze geboorte zouden kunnen liggen. Het is ruimer, dieper,
anders. Er resoneert iets in mee van het eveneens onbekende gebied post mortem.
Of in nog andere termen iets dat bij de dichter Rainer Maria Rilke besloten ligt in
de term Verwandlung, een situatie synchroon met ons dagelijks leven maar in een
andere lichtval. Er ligt meer in vervat dan wat aan ons individuele bestaan vooraf
kan gaan, of wat onze persoonlijke identiteit zou kunnen omvatten van vóórdat deze
geconcipieerd werd.
Het woord voorgeboortelijk heeft in het werk van Andreas Burnier een weidse
echo. Het komt echter maar enkele malen voor. Ik noem in het onderstaande twee
momenten. Het eerste is afkomstig uit het verhaal ‘Aan de trapeze van het verdriet’
in de bundel Poëzie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen (1974) en het
tweede uit De litteraire salon (1984). Het eerste betreft de volgende, ook elders veel
geciteerde zinnen:
‘Wat je niet moest loslaten op aarde is het verdriet om wat verloren gaat:
eerst je herinnering aan het wijde, lichte, voorgeboortelijke land van
herkomst, dan de herinnering aan die herinnering, dan de herinnering
daaraan, ad infinitum.
Misschien is er in de tweede helft van het leven een opstijgende reeks
mogelijk? Voorlopig is het zo, dat wie zijn verdriet probeert los te laten
ten dode valt.’
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Voor wie een dermate grote gelaagdheid kan verwoorden, bestaat het leven uit een
bredere scala van groeistadia dan welke wij terugvinden in de alledaagse
ontwikkelingspsychologie.
De poëtische spanning die de bovenstaande zinsneden een bijna spreekwoordelijk
karakter verlenen, laat zich verklaren uit de opeenstapeling van woorden die het
begrip ‘leven’ een tragische connotatie verlenen. Verlies, verdriet, herinnering, dood.
Leven is alleen denkbaar op grond van het dringende advies: laat de trapeze van het
verdriet niet los.
De stapsgewijze afdaling van de ene herinnering naar de andere is een katabasis
(afdaling) in het eigen bewustzijn dat op zoek is naar de kern van het verlies - de
geliefde? - omhuld door de schimmen van het verleden. Het beeld, de topos van deze
tocht naar omlaag, is zo oud als onze beschaving. De hoop op een ‘opstijgende reeks’
in de tweede helft van het traject is dat ook.
In de laatste zang van de Paradiso heeft Dante in zijn taal, zijn poëzie, de abstractie
van louter klank, louter stem en trilling aangenomen. Hij is daar op zijn visionaire
hoogtepunt, colui che somniando vede ‘gelijk iemand die dromende ziet’, che dopo
il sogno la passione impressa, rimane ‘en bij wie na de droom de herinnering aan al
het doorleefde blijft bestaan’.
Zijn visioen van de omgekeerde, sneeuwwitte roos bestaat uit een oneindige
schakering van licht: de versmelting van ‘Sustanzia ed Accidente’, en wel zodanig
dat er sprake is van een enkelvoudig licht: un semplice lume.
Alleen dankzij de groeiende en bewust doorvoelde afstand ‘van herinnering tot
herinnering’ krijgt het wijde, lichte, voorgeboortelijke land van herkomst een
teleologisch karakter.
Ziedaar de Werdegang van wie het verlies als uitgangspunt heeft durven kiezen.
Niet alleen als oriëntatiepunt voor de herinnering aan het verdriet, maar als een
dynamisch, realistisch, streng levensbeginsel.
Wij worden met deze strengheid geconfronteerd overal waar de gedachtenwereld
van Andreas Burnier zich toespitst op een ethische stellingname. Juist waar het verlies
(van leven, van relatie, van waarden) in het geding is, houdt zij vast aan de wellicht
laatste verbindingsdraad. Aan de vorm van intimiteit die geen inbreuk, laat staan
regelgeving kan gedogen. Natuurlijk, de discussie kent een eindeloos getal van
nuances en men kan diepgaand van mening verschillen.
Maar niet over de spankracht van de trapeze.
Evenmin over de vangkracht in de uitgestoken handen van de trapezewerker die
deze kwetsbare zaken verwoordt.
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Abstrahering van taal, het ‘uiteenvallen van het licht’, het moment waarop de materie
lucide wordt - het zijn verschijnselen die duiden op eenzelfde proces dat sedert de
Renaissance althans in onze cultuur wordt opgesplitst in een mystieke, esoterische
denkrichting en in een natuurwetenschappelijke redeneertrant.
Dat de ontwikkelingsgang van Vincent van Gogh als een mystiek proces kan
worden uitgelegd, zoals Burnier onderstreept in haar essay ‘Stilte en alchemie’ (1990),
is tegen die achtergrond allang niet meer bizar. Deze gedachte is zelfs heel
aannemelijk geworden.
Uit de analogie tussen kunstenaars en mystici, in casu hun relatie tot ‘de
werkelijkheid’ groeien heden ten dage talrijke nieuwe benaderingen van zowel de
mystiek als van de kunst. Veel problematischer is het gesteld met die andere
vergelijking, die tussen kunst en wetenschap. Beide bieden een vizier op ‘de
werkelijkheid’ maar verdragen elkaars nabijheid en interactie maar ternauwernood.
Vooral voor de aanhangers van de harde wetenschapscultuur is dit contact uitermate
bedreigend. De veronderstelling alleen al dat ‘de waarheid’ uiteindelijk niet
objectiveerbaar zou zijn, op schepping zou berusten of antropomorf zou zijn, maakt
angstig.
Wij kennen het geweld van het rationalisme, de rationalisten, maar al te goed. Hun
basisassumpties worden als grond onder hun voeten weggetrokken door nieuwe,
veelomvattende spirituele levensbeschouwingen. Er is geen andere omschrijving
voor de geestesgesteldheid waaruit het geweld opklinkt: paniek.
Echter: er is geen ontwikkeling, geen vooruitgang denkbaar zonder angst. De
agressie en psychische vernielzucht waarmee deze gepaard gaat hoeft ons niet te
deren.
Mystieke, kunstzinnige en ‘quantum-realistische’ benaderingswijzen - vooral ook
het kruispunt van die wegen waarop de wetenschap een vonk van haar creatieve
oerimpulsen herwint - vormen een centraal gegeven in het latere werk van Burnier.
Het is een uitermate muzisch gegeven waar evenwel (nog) geen muziek aan te pas
komt in de ruime betekenis van het woord.
Dat er een proces van abstractie via de muziek kan verlopen, dat men in muziek
de diepste waarheden kan neerzwijgen (zoals Adrian Leverkühn in Doktor Faustus
van Thomas Mann zijn gedachten op notenpapier neerzwijgt) en dat muziek kan
doordringen in gebieden die voor taal ontoegankelijk zijn, hebben wij wel eens
besproken. In de betreffende samenspraak onthulde Burnier, in haar kenmerkende
bewoordingen ‘ik heb niets met muziek’, al erkende zij Mozart als ‘een engel die
met zijn teen over onze aarde heeft gescheerd’.
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Wat zij dan eventueel wèl met muziek heeft, lezen we in de Intro, het aanvangsvisioen
van De litteraire salon. Daarin schetst zij na tien jaar opnieuw de verre, hemelse
herinnering, woordeloos, nooit uitgesproken, geheim opklinkend in de pianomuziek
van een kind. Een kind tussen vijf en zeven jaar oud, in een donkere salon met achter
de glas-in-loodramen de herfstige schemering:
‘(...) de muziek roept verre, voorgeboortelijke, hemelse herinneringen bij
hem wakker en hij denkt dat de volwassenen, woordeloos, dit weten. Het
lijkt hem dat er een geheime, nooit uitgesproken verstandhouding is tussen
hen, de grote mensen, en hem, het kind. Allen weten van het goddelijke
gouden licht dat in strepen en flarden door de onpeilbare, donkere ruimten
gaat. Allen weten hoe je de herinneringen daaraan kunt oproepen met
enkele eenvoudige accoorden en een goed in het gehoor liggende melodie.
Allen weten dat hij een volwassen geest is, die tijdelijk, even, in een
kinderlichaam is gevangen.
De volwassenen begrijpen hem en het zijn de gouden strepen licht van de
muziek die hem met hen verbinden.’
De relatie tussen de gouden strepen licht en de muziek die het kind met de
volwassenen verbinden, is synesthetisch. Twee verschillende zintuiglijke
waarnemingen, zien en horen, worden in één ervaring samengevoegd: het licht klinkt.
Het goddelijke gouden licht is muziek en deze verbinding die de kinderlijke
pianoklanken oproept, is in diepste wezen religieus, in de meest algemene betekenis
van het woord.
De synesthetische ervaring waarbij licht en geluid, klank en kleur als een geheel
worden gevoeld, is karakteristiek voor alle werkelijk grote kunst. Met mystiek heeft
grote kunst immers gemeen dat zij transcendent is, grensoverschrijdend, doorbrekend
naar onbekende dimensies in de belevingswereld, ontstijgend aan de alledaagsheid.
In het essay ‘Stilte en alchemie’ zoekt Andreas Burnier naar een nuancering van
deze verhouding van kunst en mystiek. De mystici zijn qua mogelijkheden tot
kunstzinnige afbeeldingen van hun ervaringen het meest gehandicapt, beweert zij:
‘je kunt een abstract schilderij maken’, maar zij betwijfelt of dat hetzelfde is als een
mystieke ervaring. Bovendien wijst zij op het belang van de magie die naar haar
zeggen nog verder reikt dan mystici of kunstenaars omdat zij het sacrale (of
demonische) geestelijke element in de zichtbare wereld kan
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evenaren en evoceren. Van alle kunsten is de beeldende kunst een bij uitstek zwijgende
kunst en, zo suggereert zij: zonder verbale toelichting kan de mystieke ervaring nu
eenmaal nooit worden geëvoceerd bij de toeschouwer.
Hier spreekt (haars ondanks?) de rationalist die het Woord, de taal, uiteindelijk
toch als het enige vehiculum voor de Waarheid beschouwt. Maar een mystieke
ervaring is evenals een artistieke schepping méér dan een ‘afbeelding van een
innerlijke ervaring’. Nog abstracter, nog ‘beeldlozer’ dan het schilderij is de muziek,
waaraan van oudsher sacrale, demonische en magische kwaliteiten zijn verbonden
en toegekend. Deze zijn voor het roesverwekkende instrument, de aulos van Dionysos,
of de evenwichtscheppende en -herstellende cithara van Apollo, niet minder actueel
dan voor Mozart. Het waarachtigste kenmerk van muziek is dat zij non-verbaal is
en niettemin een communicatief vermogen bezit, vergelijkbaar met een (meta)taal.
Het zijn haar poëtische bespiegelingen, zoals in de Intro van De litteraire salon,
waarin Burnier er blijk van geeft dit te beseffen. Het zijn haar betogende teksten
waarin zij dit weerspreekt.
‘Ik heb niets met muziek’, zo sprak Burnier. Ik geloof daar niets van. Is het niet
de muziek die zij als drager van herinnering aan ‘het voorgeboortelijke’ centraal stelt
in haar visioen van het pianospelende kind? De muziek die licht en tegelijkertijd
herinnering aan licht is. Waarmee wij in eenzelfde sequentie belanden, een sequentie
van ‘wat niet losgelaten moest worden’, als in het eerstgenoemde citaat.
Het voorgeboortelijke land van herkomst wordt in het tweede citaat in muziek
gevangen, het herneemt zijn contouren, het wordt herkenbaar in akkoorden. Het is
zonder twijfel een Mozartiaanse muziek: eeuwig kinderlijk, ondoorgrondelijk wijs,
onpeilbaar diep en vol verlangen.
Misschien is er in de tweede helft van het leven een opstijgende reeks mogelijk
waarin lang vastgehouden verdriet kan worden losgelaten? Omdat na de taal, de
poëzie en de schilderkunst tijd voor muziek is aangebroken?
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Medewerksters
Nel Bakker
Journaliste, schrijfster van scenario's en non-fictionboeken. Onder andere Het jaar
van de honger 1944-1945. Thomas Rap, Amsterdam 1990.

Frida Balk-Smit Duyzentkunst (1929)
Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Publikaties:
De grammatische functie. Methode van gramaticale analyse, aan het Nederlands
gedemonstreerd. (Dissertatie UvA) Groningen 1963; Een referentiële identiteitskrisis
(oratie). Assen 1972; voorts vele artikelen op het gebied van taalkunde, onder andere
interpretatieve taalkundige beschouwingen over poëzie en letterkundig proza.

Gabriël Bos (1966).
Studeert Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en werkt aan een
doctoraalscriptie over jongensachtige meisjes in oude Nederlandse meisjesboeken.

De Barones (1925)
Studeerde rechten te Leiden, bekleedde gedurende negenendertig jaar een ambtelijke
functie. Juriste, schilderes. Publiceerde voornamelijk artikelen in vaktijdschriften.

Thérèse Cornips (1926)
Literair vertaalster (o.a. Proust). Woont en werkt afwisselend in Wallonië en
Amsterdam.

Daniël (1949)
Vjv, chaufeur-tuinman.
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Christa van Deelen 1945, Duisburg, Duitsland)
Nederlands staatsburger zonder ooit in Nederland te hebben gewoond. Werkte vanaf
haar veertiende jaar. Eerst avondschool, daarna vanaf 1977 dagschool. In 1980 studie
aan de Westfaalse Wilhelmsuniversiteit: hoofdvak Nederlands, bijvakken:
kunstgeschiedenis en publicistiek. Behoorde in Münster tot de vrouwen van het eerste
uur die de eerste vrouwengroep en lesbische groep oprichtten. Schreef haar
‘Magisterarbeit’ over De litteraire salon.

Nol van Dijk (1930)
Maakte op zeer jeugdige leeftijd samen met de toenmalige Irma Dessaur een
schoolkrant met onder andere daarin De avonturen van Pim en Pom.
Later journalist bij Het Vrije Volk, daarna vijfendertig jaar bij NRC. Houdt zich
sinds 1974 bezig met de ontwikkeling van de sociocratische besluitvormingsmethode.
Behalve dat hij aan twee boeken hierover meewerkte, publiceerde hij in 1957 bij
Querido de roman Gaan om te gaan, en bij Peter Loeb in 1979 de eerder in de krant
gepubliceerde Zonsopgangen met tekeningen van Chaja Polak.

Megchel J. Doewina (1950)
Publiceerde: Paso Doble. Furie, Amsterdam 1987; Huize Avondroze. Furie,
Amsterdam 1988. Studeerde sociologie.

Randi Doorman (1924, Batavia)
Beeldend kunstenares.

Renate Dorrestein (1954)
Schrijfster, columniste. Meest recente roman: Het hemelse gerecht. Contact,
Amsterdam 1991. Was van 1986-1987 writer in residence aan de University in Ann
Arbor, USA. Medeoprichtster van de Anna Bijnsprijs.

Paul M.L. Franssen (1929)
Fotografe.
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Vera Goedhart (1951)
Pseudoniem voor Jean Brookman. Studeerde Nederlands. Liefhebber van Poëzie,
Muziek en Geleerde Vrouwen.
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Oek de Jong (1952)
Publiceerde o.a. De hemelvaart van Massimo (1977); Opwaaiende zomerjurken
(1979); en Cirkel in het gras (1985).

Elisabeth Keesing (Dr. E.E. van Tricht-Keesing, 1911)
Schrijfster, neerlandica, historica. 1931/'32 redactrice van Propria Cures; 1941/'42
assistente, later wd docent Literaire Faculteit Batavia; 1946/'47 hoofd Indische
Afdeling RIOD; 1948-1968 lerares Vossius-gymnasium Amsterdam. Publiceerde
romans (o.a. de documentroman Het volk met lange rokken, 1978), novellen (o.a.
De zalenman, boekenweekgeschenk 1960), biografieën, artikelen in diverse
tijdschriften en een enkele keer gedichten.

Jeroen alias Monica Linschoten (1956)
Publiceerde verhalen in Hollands maandblad en Lesbisch Prachtboek. Gedichten
in: De nieuwe wilden in de poëzie 2. Sara/Van Gennep, Amsterdam 1988. Studeerde
Nederlands. Was jaren werkzaam in vrouwenboekhandel ‘De Feeks’ te Nijmegen.
Volgt op het moment een vertaalopleiding Engels.

Frank Lodeizen (1931)
Beeldend kunstenaar. Houdt van vrouwen, kinderen en wijn. Is nergens lid van.

Etty Mulder (1946)
Is werkzaam als hoogleraar in de vakgroep Algemene Kunstwetenschappen aan de
Nijmeegse Universiteit. Zij publiceerde over diverse cultuurhistorische onderwerpen,
onder meer: Guillaume de Machaut, een grensbewoner. Samenhang van allegorie
en muziek bij een laat-middeleeuws dichter-componist. Musicater, Amsterdam 1978;
Hildegard. Een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen. Ambo, Baarn 1982; Freud
en Orpheus of hoe het woord de muziek verdrong. HES, Utrecht 1987; De stadia van
het erotische van Søren Kierkegaard (over Don Giovanni). Inleidende beschouwing.
Plantage, Leiden 1991.

Truus Pinkster (1946)
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Studeerde Nederlands en literatuurwetenschap en was enkele jaren werkzaam in dit
gebied. Zij werkt nu in het vrouwenvormingswerk. Zij heeft twee kinderen en woont
in Feerwerd.
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Günter Grass. Van Gennep, Amsterdam 1990. Zij heeft twee kinderen en woont in
Amsterdam.

Elisabeth Stranders (1931)
Bezocht wekelijks de Openbare Bibliotheek in de Bilderdijkstraat te 's-Gravenhage
maar ontmoette Andreas Burnier uiteindelijk pas in 1989. Was van 1942-1945
ondergedoken. Studeerde Nederlands in Leiden, was tien jaar lerares en werkt nu
free-lance. Begeleidt lees- en schrijfkringen proza en poëzie, redigeert, geeft intensieve
trainingen Nederlands aan anderstaligen en leest voor. Is ter gelegenheid van het
Liber Amicorum voor Andreas Burnier in Lust & Gratie verzeild geraakt.

Elly de Waard (1940)
Dichteres. Publiceerde diverse dichtbundels onder andere: Furie, Een wildernis van
verbindingen, Onvoltooiing. Coach van De Nieuwe Wilden. Medeoprichtster van de
Anna Bijnsprijs.
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Paul M.L. Franssen
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[Nummer 31]

Matthias en Olga Bachmann met hun dochtertjes Ingeborg en Isolde (links), 1933. Uit: Ingeborg
Bachmann, Bilder aus ihrem Leben (BL).

Lust en Gratie. Jaargang 8

6

Niet tot liefde in staat
Regula Venske
Oostenrijkse schrijfsters van na de oorlog
Zijn er overeenkomsten tussen zo verschillende schrijfsters als Marlen Haushofer,
Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Friederike Mayröcker en Elfriede Jelinek? Hoe
langer ik over die vraag nadacht, des te meer ging ik twijfelen. Wat verbindt deze
schrijfsters meer dan hun sekse, hun ‘vrouwelijkheid’? En zelfs dit ‘tertium
comparitionis’ (het punt dat aanleiding geeft tot de vergelijking) is twijfelachtig,
want Ilse Aichinger en Elfriede Jelinek, om de beide uitersten maar te noemen,
zouden heel verschillend antwoorden op de vraag wat zij onder ‘vrouwelijkheid’
verstaan. In feite hebben ze alleen de vrouwelijkheid gemeen die de buitenwereld
hun toeschrijft; het tertium comparitionis is dus alleen de receptie van vrouwelijkheid.
En op dat punt zijn er overeenkomsten, treurige overeenkomsten. Of we nu kijken
naar Ilse Aichinger (‘een nieuwe Sappho van het proza’), die door critici werd
beschuldigd van een ‘hoog allegorisch dichteressen-idioom’ en van ‘modieuze
aanstellerij, rijp voor de psychiatrie’1., of naar Ingeborg Bachmann, wier roman
Malina ‘haakwerk in proza’ werd genoemd2. - de receptiegeschiedenis van deze
schrijfsters wordt gekenmerkt door een specifiek onbegrip dat alleen maar de
vooroordelen van de critici en literatuurwetenschappers ten aanzien van ‘het andere
geslacht’ weerspiegelt. Daarbij zijn twee dingen bijzonder ergerlijk. Ten eerste
worden de schrijfsters zonder meer geïdentificeerd met hun literaire figuren, alsof
het bijvoorbeeld bij Ingeborg Bachmanns ‘Undine gaat’ of bij de ik-figuur in Malina
om autobiografische ontmaskeringen gaat. Ten tweede wordt er gretig ingegaan op
de privé-omstandigheden van de betreffende schrijfsters als vrouw, vriendin of
weduwe van deze of gene man (die nog beroemd is ook).3.
Een nieuwe lezing van het werk van deze schrijfsters, juist ook als die feministisch
geïnspireerd is, moet hen bevrijden van het stof waarmee de receptie (vooral van de
oudere schrijfsters uit de jaren vijftig en zestig) hen heeft
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bedekt. Maar voorzichtigheid is meteen al geboden: vragen naar de specifiek
‘vrouwelijke esthetica’ als literair bindmiddel tussen deze auteurs, dragen juist niet
tot deze bevrijding bij, omdat het daarbij gaat om een van buitenaf aangelegde
maatstaf, waarmee teksten en schrijfsters die zo verschillend zijn in zekere zin over
één kam worden geschoren.
‘En toch is alleen richting, de voortdurende manifestatie van een constante
problematiek, een onverwisselbare wereld van woorden, personages en
conflicten in staat ons een schrijver als onontkoombaar te doen zien.
Omdat hij richting heeft, omdat hij zijn baan trekt als de enig mogelijke
van alle wegen...’4.
aldus Ingeborg Bachman in haar Frankfurter colleges over literatuur. Dat is de vraag
waarmee we ons primair moeten bezighouden: wat maakt al deze schrijfsters
‘onontkoombaar’, wat is het onmiskenbaar eigene, de enig mogelijke van alle wegen?
Om deze auteurs echt serieus te nemen moeten we ons eerst verdiepen in de
verschillen tussen hen; pas daarna, als we misschien overeenkomsten hebben
gevonden, kunnen we het tertium comparationis gaan benoemen.

Literaire traditie
Om dezelfde reden mogen we ook de vraag naar de algemene literaire traditie waarin
deze schrijfsters staan niet te snel stellen. Ook hierover heeft Ingeborg Bachmann
zich eens kritisch uitgelaten, toen in een interview tegen haar werd gezegd dat
bepaalde beelden in haar poëzie verwantschap vertoonden met die van Else
Lasker-Schüler en Georg Trakl. ‘Dat zijn mijn voorbeelden niet’, zei ze. En: ‘De
voorbeelden die critici je voorhouden zijn niet alleen Else Lasker-Schüler en Georg
Trakl, maar nog veertig anderen.’5. En werkelijk, als je de namen zou opsommen
waarmee critici de schrijfsters waarom het hier gaat graag vergelijken, dan had je
bijna de hele Oostenrijkse literatuurgeschiedenis bij elkaar. Natuurlijk komt men
aandragen met Hugo von Hofmannsthal en vooral met zijn ‘Brief van Lord Chandos’,
natuurlijk worden Karl Kraus, Ludwig Wittgenstein en Robert Musil genoemd,
natuurlijk worden Thomas Bernhard en Peter Handke niet vergeten.
Maar zulke vergelijkingen wekken toch al gauw de indruk dat het de betreffende
criticus of literatuurwetenschapper vooral gaat om het demonstreren van zijn
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eigen belezenheid. Marlen Haushofer wordt dan bijvoorbeeld in één adem genoemd
met Albert Camus en Knut Hamsun, bij haar moet de een denken aan Karl Heinrich
Waggerl en de ander aan Goethe, ze wordt vergeleken met Erich Kästner en Eric
Malpass, en ook met Carson McCullers, Françoise Sagan en Nathalie Sarraute. In
één recensie van Marlen Haushofers roman De wand worden erbij gesleept: Kafka,
Stevenson, Swift, Nemeth, Crusoë, de nouveau roman, Nansen, Keiler, de Griekse
mythologie en Simone de Beauvoir.6. De voorbeelden lijken willekeurig, ze zeggen
alles - en uiteindelijk dus niets.
Toch erkende Ingeborg Bachmann in het genoemde interview een overeenkomst
met Trakl, namelijk dat hij uit het zelfde taalklimaat kwam als zij, ‘Oostenrijks in
een zeer brede zin’. En elders zei ze: ‘Dichters als Grillparzer en Hofmannsthal,
Rilke en Robert Musil hadden nooit Duitsers kunnen zijn.’7. Ik wil dan ook met
betrekking tot ons onderwerp apodictisch zeggen: schrijfsters als Marlen Haushofer
en Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Friederike Mayröcker en Elfriede Jelinek
hadden nooit Duitsers kunnen zijn. Net als alle serieuze auteurs staan ze met één
been in de literaire traditie en wagen ze met het andere een nieuwe stap. Uit die
wisselwerking ontstaat pas iets interessants, het ‘onontkoombare’ waarnaar we op
zoek zijn.
Ik wil nu op elk van de genoemde schrijfsters iets uitvoeriger ingaan. Zoals u zult
zien kunnen er verbanden worden gelegd, maar daarbij moeten we de genoemde
scepsis niet vergeten. Op grond van mijn persoonlijke belangstelling heb ik de teksten
vooral onderzocht op uitspraken over mannen en ‘mannelijkheid’.

Marlen Haushofer
‘Mijn woede is allang bekoeld, wat gebleven is, is alleen het afgrijzen dat
me helemaal beheerst en waarin ik woon als in een gehate ruimte. Dat
afgrijzen is in me doorgedrongen, ik ben ervan doordrenkt en ik word er
overal door begeleid. Er is geen ontkomen aan.’8.
Degene die dit schreef, Marlen Haushofer, stierf in 1970 aan botkanker, bijna vijftig
jaar oud. Net als bij Ingeborg Bachmann lijkt haar vroege dood een bijna logisch
gevolg van haar leven en schrijven. Net als hier in de novelle Wij doden Stella, die
in 1958 voor het eerst verscheen en in 1985 herdrukt
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werd, gaat het in al het werk van Haushofer uit de jaren vijftig en zestig9. om een
‘afgrijzen’ en een ‘kennen van de waarheid die je niet mag kennen’. Het gaat om de
vrouwelijke visie op de ‘dialectiek van de Verlichting’, om de kritiek op een
rationaliteit die zelf uiterst irrationeel is en het van uitsluiten moet hebben: het
uitsluiten van de ander, van de vrouw, van de natuur. De boeken van Marlen
Haushofer getuigen van de herinnering aan het andere, datgene wat in de burgerlijke
orde is verdrongen.
Welke kennis is het nu die de ik-figuur in de geciteerde passage met ontzetting
vervult? Het is de scherpe en bittere kritiek op de mannen, op ‘mannelijkheid’, niet
zozeer als biologische categorie maar als burgerlijk-patriarchale constructie. Bedoeld
is het proces van ‘verharding en vervlakking’,
‘dat veel mannen in de loop van de tijd verandert in een goedgeperst pak
met ergens een hoofd erop, waarin voor niets anders plaats is dan voor
cijfers, statistieken, propagandapraat en slogans.’
aldus de roman Eine Handvoll Leben uit 1955. Tussen ‘berusting’ en ‘verzet’ treurt
hier een schrijfster over het onvermogen van mannen om lief te hebben, over
‘mannelijke wreedheid vanuit gedachteloosheid en onvermogen tot contact’, zoals
te lezen staat in de roman Die Tapetentür uit 1957:
‘Iets wat mij vroeger al vaak heeft beziggehouden begint onder mijn huid
te kruipen. De blindheid en onhandigheid van mannen heeft mij altijd
geroerd, nu jaagt ze me langzamerhand angst aan. In dit schijnbaar zo
vertederende gestuntel zit iets verschrikkelijks en onmenselijks, een gebrek
aan belangstelling voor het organische leven. Kleine jongens en mannen
van alle leeftijden in het bioscoopjournaal, voor de foto's van de laatste
raket, voor de talloze wagenparken. De rillingen lopen over mijn rug als
ik dat zie. En de vijand zit in degenen die wij moeten liefhebben.’
In dezelfde roman vat de zojuist verloofde heldin de paradoxie van haar ‘liefde voor
de vijand’ samen:
‘Je bent niet blind als je liefhebt; je ziet de fouten van de geliefde even
duidelijk als je eigen fouten, en je begint liefde op die schurftige plekken
te stapelen. Maar het kwaad schijnt er telkens weer doorheen. Zo gaat het
niet. Je moet beginnen, de schurft zelf lief te hebben.’
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Theekransje
Het is irritant om te zien hoe deze provocerende kritiek destijds door de recensenten
werd genegeerd. De literaire kritiek las Marlen Haushofers romans als bevestigende
‘vrouwenromans’, lees huwelijks- en gezinsromans, en raadde ze vooral aan aan
‘alleenstaande vrouwen’ of ‘dames met belangstelling voor psychologie’. In de
burgerlijk-patriarchale orde worden uitspraken van vrouwen over mannen en
mannelijkheid bij voorbaat naar het niveau van het theekransje verwezen, ze lokken
geen maatschappelijk relevante discussie uit, worden ook helemaal niet als
maatschappelijk relevant gezien. Anders hadden de heren recensenten in de kritiek
van Marlen Haushofer natuurlijk ook zichzelf moeten herkennen, haar ironie geldt
immers juist ook steeds weer de intellectuelen, ‘die ernstige, keurig geklede mannen’
die
‘af en toe hun kleren uittrekken om zich, bleek als aardappelscheuten, een
uurlang met liefde bezig te houden.’

Ingeborg Bachmann. Uit: ‘BL’.
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Het meest radicaal is Marlen Haushofers bittere kritiek in de al genoemde novelle
Wij doden Stella. Die bevat de essentie van die gruwelijke kennis van de
machtsverhouding tussen de geslachten, in het paradigma van de vaderdochter-incest:
‘Richard is een monster: zorgzame huisvader, gewaardeerd advocaat,
hartstochtelijk minnaar, verrader, leugenaar en moordenaar.’
De ik-figuur Anna, burgerlijke huisvrouw en moeder, klaagt hier haar man aan, die
de aan hun zorgen toevertrouwde pleegdochter Stella voor een seksueel avontuurtje
heeft gebruikt om vervolgens zoals hij dat gewend is, de verhouding te ‘liquideren’
door haar gewoon te negeren. Het meisje heeft zelfmoord gepleegd. Richard, de
‘moordenaar’, staat echter niet op zichzelf. ‘Er zijn er zoveel zoals hij,’ zegt de vrouw
over hem, ‘het is duidelijk dat iedereen het weet en accepteert, en niemand klaagt
hen aan.’
Zo is ook Stella niet de enige die wordt vermoord. Anna, de ik-figuur, zegt over
zichzelf dat het kleine meisje dat ze eens was, gewurgd en onder de grond gestopt
is. En aan het slot van de novelle neemt haar dochter Annette, de kleine Anna, Stella's
plaats in:
‘Eén harteklop lang ben ik veranderd in het kleine meisje, in een wereld
van zoete vrolijke warmte, aan de hand van een almachtige goede vader.
En terwijl Stella's vlees zich losmaakt van de botten en de planken van de
kist doordrenkt, wordt het gezicht van haar moordenaar weerspiegeld in
de blauwe hemel van onschuldige kinderogen.’
De eenheid tussen Anna, Annette en Stella die aan het eind van het verhaal tot stand
wordt gebracht, maakt het ons mogelijk Haushofers novelle als een geschiedenis van
incest te lezen. Alle vrouwen zijn getroffen door de ‘bloedschande’, ze moeten
allemaal de weg naar ‘het kerkhof van de vermoorde dochters’ gaan, zoals Ingeborg
Bachmann dat later zal zeggen in haar roman Malina10.

Medeplichtigheid van vrouwen
Toch zijn de vrouwen bij Marlen Haushofer niet alleen slachtoffers, zo simpel liggen
de zaken niet. De ik-figuur in Wij doden Stella legt rekenschap af van
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haar medeplichtigheid aan Stella's zelfmoord; alleen al de titel laat geen twijfel over
aan haar betrokkenheid. Al het werk van Marlen Haushofer is, behalve van kritiek
op de man als moordenaar, doortrokken van kritiek op de vrouw die medeplichtige
van de mannelijke orde wordt en daarmee ‘verraad’ pleegt aan de anderen, maar
uiteindelijk aan zichzelf. Hier geeft Marlen Haushofer blijk van het inzicht dat de
vrouw in de burgerlijk-patriarchale orde niet alleen object, maar ook subject van haar
eigen object-status is.
Haar roman De wand gaat over de bevrijding uit de rolpatronen van
‘vrouwelijkheid’ en ‘mannelijkheid’. Hij verscheen in 1963, en zijn heruitgave in
1983 luidde een ware Haushofer-renaissance in. In de jaren tachtig werd hij vooral
gelezen als een roman over de atoom-apocalyps en over een vrouw die de derde
wereldoorlog heeft overleefd. Maar in het licht van Marlen Haushofers totale oeuvre
moeten we De wand eerder zien als een imaginaire autobiografie, waarin de
eenzaamheid en het isolement van een schrijvende vrouw op de spits wordt gedreven.
De kern van de roman is de moord op de laatste overlevende man door de laatste
overlevende vrouw, een daad uit noodweer, die ik zou willen interpreteren als een
‘ontmanning’ die uiteindelijk in het innerlijk van de vrouw zelf plaatsvindt. Dat wil
zeggen, die vorm van mannelijkheid die een onvermogen tot liefhebben blijkt te zijn,
haat jegens al het geschapene, geweld zonder meer, moet overwonnen worden, de
mannelijkheidswaan die ook in de psyche van de vrouw zelf zit moet gedood worden,
wil zij een kans op (over)leven hebben.
Het is mogelijk dat de misverstanden met betrekking tot Marlen Haushofer in de
hand werden gewerkt door een tegenspraak in haar werk zelf: tussen de radicale
inhoud en de nogal conventionele vorm. Ik denk dat deze tegenstelling niet alleen
typerend is voor haar werk, maar ook voor haar levensloop. We hoeven ons Marlen
Haushofer niet bezitterig toe te eigenen als ‘feministe uit Oostenrijk’ zoals de
Amerikaanse germaniste Dagmar Lorenz dat heeft gedaan.11. ‘Het gaat niet om het
conserveren van het verleden, maar om het inlossen van de voorbije hoop’, zoals
Max Horkheimer en Theodor W. Adorno schreven in hun Dialektik der Aufklärung.
Maar deze hoop formuleerde Marlen Haushofer zeer nadrukkelijk: ‘Er bestaat geen
verstandiger gemoedsaandoening dan liefde.’ Zo staat het in De wand.
De ‘utopie van de liefde’ in haar romans houdt in dat het vermogen tot liefhebben
van de vrouw op een dag niet meer zou hoeven dienen als excuus voor mannelijke
ontoereikendheid (‘de schurft liefhebben’), maar in hem een
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partner zou vinden die liefde waard en zelf tot liefde in staat is. De ontwikkeling en
de verandering van de man is echter zijn eigen opdracht, de vrouw kan die niet
plaatsvervangend voor hem vervullen.

Ingeborg Bachmann
In Ingeborg Bachmanns ‘Drie paden naar het meer’ vinden we een strategie die daar
veel op lijkt. Omdat die passage bijna een commentaar op de vrouwenfiguren van
Marlen Haushofer lijkt, wil ik haar hier uitvoerig citeren:
‘Slechts één hoop mocht en wilde zij niet openlaten, want als zij in bijna
dertig jaar geen enkele man had ontmoet, gewoon geen één, die van
exclusief belang voor haar was, die onontkoombaar voor haar was
geworden, iemand die sterk was en haar het mysterie bracht waarop zij
gewacht had, geen één die echt een man was en niet een zonderling, een
verlorene, een zwakkeling of één van die hulpbehoevenden waar de wereld
vol van was, dan bestond die man gewoon niet, en zolang de Nieuwe Man
niet bestond, kon je alleen maar vriendelijk en goed voor elkaar zijn, een
tijdje. Meer was er niet van te maken, en mannen en vrouwen konden maar
het beste afstand houden en niet met elkaar van doen hebben, totdat beiden
een uitweg hadden gevonden uit de verwarring en de crisis, de disharmonie
van alle betrekkingen. Op een dag kon er dan iets anders komen,
maaralleen dan...’12.
Het kenmerkt de specifieke kwaliteit van het medium literatuur dat in dergelijke
woorden juist die hoop die schijnbaar ‘niet open’ mag worden gelaten, toch wordt
bewaard, en dat we een glimp van die ‘nieuwe man’ te zien krijgen, hoewel zijn
bestaan ontkend wordt. En ook in het ‘meer was er niet van te maken’ klinkt iets
utopisch door, zoals gezegd: ‘vriendelijk en goed voor elkaar zijn’.
De inhoudelijke kritiek van Marlen Haushofer vinden we voortgezet bij Ingeborg
Bachmann. ‘De samenleving is het allergrootste moordtoneel’, staat er in Malina,
en ook bij Bachmann heeft het moorden aan de ene kant betrekking op de
‘doodsoorzaken’ waaraan de vrouwelijke levensplannen blootstaan, en aan de andere
kant op het zwijgen daarover, de collaboratie: ‘iedereen houdt zich aan de façade...’
Al in de vroege prozatekst ‘Undine gaat’ (1961)13. worden de mannen voor
‘monsters’ uitgescholden - ‘Jullie monsters met je vrouwen! (...) Jullie
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monsters met je praatjes’ - voor ‘verraders’. Maar ook: ‘Het ga jullie goed! Jullie
worden veel bemind en er wordt jullie veel vergeven.’
De roman Malina gaat uiteindelijk over de ongeneeslijke ‘ziekte van de mannen’
en over de ‘eeuwige oorlog’ tussen de geslachten. Maar veel complexer dan bij
Marlen Haushofer komen kritiek en utopie bij Ingeborg Bachmann niet alleen op het
niveau van de inhoud naar voren, maar ook in de esthetische vorm en structuur van
de teksten zelf. Dit maakt het mogelijk Ingeborg Bachmanns teksten op verschillende
niveaus, paradoxaal, polyvalent te lezen.
Malina is geschreven in het ‘vacuüm’ van het gesprek tussen de geslachten, om
‘het genie van de liefde te laten zien’, zoals Ingeborg Bachmann in een gesprek
bekende.14. Maar omdat in de verhouding tussen de ik-figuur en de geliefde Ivan
exemplarisch tot uitdrukking komt dat de liefdescode schipbreuk leidt, moet het
‘genie van de liefde’ in deze roman op een andere plaats worden opgespoord. Die
andere plaats, de utopie, ontstaat pas in de spanning tussen de vrouwelijke ik en
Malina, niet als twee personen, maar als twee polen van één persoon. In deze roman
maakt Malina deel uit van het zelf van de vrouw, pas de vrouwelijke ik plus Malina
leveren strikt genomen één persoon op. Het is Malina die de geschiedenissen
overneemt waarvan de grote geschiedenis is gemaakt, hij is het die uiteindelijk het
boek zal schrijven, niet de in de muur verdwenen vrouwelijke ik. Malina, als deel
van de ik-figuur, belichaamt het mannelijke in een gelouterde vorm; zijn houding is
niet zoals bij Ivan of de vader onverschilligheid, maar ‘gelijkmoedigheid’; en omdat
hij het vermogen tot intuïtie bezit, dient dus ook het ‘inzicht’ dat van Malina komt
het verzet en de autonomie. Het vermogen tot liefhebben, een begrip dat in de tekst
als som, beter nog als potentie van de ik-figuur en Malina samen wordt ontwikkeld,
kan ook het vermogen tot hartstocht en overgave, lust worden genoemd, na het
aftrekken van de symbiose, de zo fatale ‘vrouwelijke’ afhankelijkheid.
Aan het slot van de roman verdwijnt de vrouwelijke ik in een scheur in de muur,
en roept ondanks alle ontkenning nog steeds ‘Ivan!’. ‘Het was moord.’ Zo eindigt
de roman. Hoe ruw deze slotzin ook klinkt, het gaat hier niet alleen om de liefdesdood
van de vrouwelijke ik, maar ook om het verzet tegen de liefdesdood, dat nog steeds
roept om de verwerkelijking van de liefde. De ‘moord’ op de vrouwelijke ik betekent
niet slechts een scheiding waarin de utopie van de liefde bewaard blijft.
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Film
Het is jammer dat in de verfilming van Malina door Werner Schroeter (1991),
waarvoor Elfriede Jelinek het draaiboek heeft geschreven, de complexiteit van het
materiaal weer is gereduceerd tot de weergave van een vrouwelijke neurose. Zo was
de roman ook bij zijn verschijning in 1971 al teruggebracht tot een autobiografisch
werk. Maar Werner Schroeter overtreft alles met een enorme vervalsing van wat de
roman te zeggen heeft. Alice Schwarzer heeft daar onlangs in een filmkritiek op
gewezen:
‘De regisseur schrikt voor geen enkele manipulatie terug. Voorbeeld:
Bachmann beschrijft het eerste overweldigd-worden als “de eerste
kennismaking met de pijn”. Bij Jelinek wordt dat: “Dit was mijn allereerste
pijn, en die was sterker dan alle pijn die ik daarna heb gevoeld.” Punt.
En bij Schroeter? Hij laat zijn gewillige hoofdrolspeelster Isabelle Huppert
in deze scène koketteren: “Dit was mijn eerste ervaring met de pijn - en
mijn plezier erin.”’15.
Natuurlijk valt zo'n verdraaiing de schrijfster van het script niet aan te rekenen. Maar
Elfriede Jelinek heeft de kritische receptie van de roman in die zin een slechte dienst
bewezen dat ze zijn complexe maatschappelijke thematiek, waarvan ze zich heel
goed bewust is, in het medium film teveel heeft geïndividualiseerd en gereduceerd
tot het particuliere onvermogen van een schrijfster om ‘seksualiteit en creativiteit
tegelijk te leven’.16. Opnieuw wordt de mythe Ingeborg Bachmann gecelebreerd,
terwijl de kritiek op de ‘ziekte van de mannen’ achterwege blijft.
Maar het is interessant dat de film tegelijk met deze kritiek ook de utopie overboord
zet. Want terwijl bijvoorbeeld in de roman Malina de sprookjespassages rond de
prinses van Kagran heel nadrukkelijk een utopische dimensie van liefde en begrip
tussen de geslachten hebben, glijden ze in de film helemaal af naar kitsch, worden
ze ontmaskerd als de triviale beelden van de moderne cultuurindustrie, waarvan de
dwaze beloftes uiteindelijk in de tekenfilm oplossen. Terwijl de roman de hoop die
hij ontkent toch ook oproept: ‘Er zal een dag komen waarop de mensen zwart-gouden
ogen hebben, ze zullen de schoonheid zien (...) ze zullen elkaar niet verscheuren, het
zal het begin zijn...’, vernietigt de film, ook het scenario van Jelinek, deze hoop van
meet af aan, niet in de laatste plaats door er de draak mee te steken.
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Elfriede Jelinek
Haushofers uitspraak ‘er is geen ontkomen aan’ is bij Elfriede Jelinek geradicaliseerd.
Haar teksten bieden ‘geen toevluchtsoord van genezing’17. meer, of het nu om genezing
in de liefde, in de natuur of in de kunst gaat. Hoogstens spreken mannelijke en
vrouwelijke critici van ‘negatieve utopieën’. Zo stelt Eva Meyer ‘dat de oude mythen
hun kracht verloren hebben’.18. Jelineks teksten worden getypeerd met begrippen als
ontmythologisering en totale negativiteit, perversie en vervreemding, imitatie en
verdubbeling, opheffing van subjectiviteit, opheffing van de scheiding tussen lectuur
en hoge kunst, ironie, satire, karikatuur, montage, collage, sabotage, destructie en
deconstructie, kortom, het hele ‘anti-, dis- en de-’ vocabulaire waar Ingeborg
Bachmann het in haar eerste ‘Frankfurter college’ al over had.
Meer dan welke schrijfster van haar tijd ook heeft Elfriede Jelinek voor een
scheiding der geesten weten te zorgen, niet alleen op grond van haar teksten zelf,
maar ook doordat ze behendig een publiciteit rond haar persoon organiseert waarbij
ze bereidwillig model staat voor de mannenfantasieën van haar critici. Dit soort
enscenering van zichzelf is, ook al moet het doorgaan voor ‘iconoclasme van het
eigen beeld’19., des te verbluffender omdat Elfriede Jelinek zich vanaf haar eerste
teksten heeft beziggehouden met de mechanismen van de moderne mediamaatschappij,
ook met de vernietiging van de individualiteit daarin.20. Als om de juistheid van haar
pessimisme te bewijzen levert ze zichzelf uit, met het zeer tegenstrijdige gevolg dat
haar teksten, hoe provocerend ze ook bedoeld zijn, voor de literaire kritiek verteerbaar
worden.
In haar laatste roman Lust (1989) wordt ‘mannelijkheid’ op zich al gereduceerd
tot mannelijke seksualiteit, nu opgevat als verkrachting van het vrouwelijke. Het
boek kan gelezen worden als resumé en kritisch commentaar op de verhalen over
relaties en scheidingen zoals die sinds het midden van de jaren zeventig binnen de
vrouwenbeweging veelvuldig geschreven werden. De - in feite allang bekende kritiek op de verhouding tussen de geslachten wordt hier, ook in de clichés, zo op
de spits gedreven dat je er werkelijk weer - of nog steeds - van schrikt. Maar het
heeft ook het effect dat de inhoudelijke kritiek zich in de loop van het boek steeds
meer oplost in het taalspel op zichzelf. Want Lust gaat, bijna nog meer dan over de
beheersing van de vrouw door de man, over de beheersing van de taal door de auteur.
Of het nu woordspelingen zijn of verdraaide citaten uit de bijbel, Goethe of Rilke:
hier wordt de verkrachting van de taal zelf ten tonele gevoerd. Daarbij sluipen er,
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bijvoorbeeld waar ze Hölderlins stijl imiteert, ‘als het ware autonome poëtische
partikels’21. binnen, die diametraal tegenover de bedoeling van de tekst staan en deze
als het ware ondergraven, en dat doet de vraag rijzen of de ‘genezende’ kracht van
de poëtische taal niet resistenter zou kunnen blijken dan de auteur wil hebben.
Elfriede Jelinek heeft herhaaldelijk naar Ingeborg Bachmann verwezen, in
interviews en in haar werk zelf. Zo maakt Emily, een figuur uit Krankheit oder
Moderne Frauen, een toespeling op Bachmanns Het geval Franza: ‘Ik ga nu met
mijn voorhoofd tegen de steen van een piramide slaan.’ En alle teksten van Jelinek
lijken Bachmanns uitspraak te illustreren dat het fascisme ‘het eerste (is) in de
verhouding tussen een man en een vrouw’.22. Maar één bedreiging die voor het
begrijpen van Bachmanns werk zo fundamenteel is, ontbreekt mijns inziens in het
werk van Jelinek, namelijk ‘dit plotselinge zwijgen’, waarvan Bachmann ook in haar
al genoemde Frankfurter colleges sprak. Jelineks taalmachine ziet er goed geolied
uit. Ook al heeft de schrijfster het met betrekking tot Lust over een ‘mislukking’23.,
het is een mislukking die de vlotheid en soepelheid van haar taal, de virtuositeit van
haar taalexcessen permanent bewijst.

Ilse Aichinger. Uit: ‘BL’.
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Ilse Aichinger
Voor Elfriede Jelinek zou een eis zoals Ilse Aichinger die aan de schrijver stelt,
namelijk dat hij ‘in het spel met de woorden zijn eigen geluidloosheid moet inbrengen
in de hunne’24. ondenkbaar zijn. Anders dan bij Marlen Haushofer of Ingeborg
Bachmann heeft het zwijgen bij Ilse Aichinger beslist een positieve betekenis. Zij
zag in de gedichten van Georg Trakl een ‘maatstaf voor dit zwijgen’, dat ‘in staat
moet zijn elk woord te dekken’ en dat zich onderscheidt van ‘verstommen’.25. Veel
van de woorden die Ilse Aichinger van dit zwijgen afluistert, er ook aan ontworstelt,
zouden in Jelineks werk volkomen misplaatst zijn: ‘vreugde’, ‘opwekking’, ‘hoop’,
‘het onherroepelijke’, ‘redding’, ‘de krachten van de kindertijd’, ‘verandering’,
‘behoedzaamheid’, De context van deze woorden laat echter zien dat ze niet in dienst
staan van een oppervlakkige harmonisatie. Vooral haar gedichten ‘vertellen stuk
voor stuk een verhaal van een geslaagde bedreiging, een gepleegd verraad en een
verwoeste harmonie’, zoals Michael Krüger constateerde toen zij in 1982 de
Petrarcaprijs ontving.26. Toch houden de teksten, de gedichten, de woorden vast aan
iets anders, dat zich verzet tegen de bedreiging - laten we het waarheid noemen
(waarheid van de taal, van de literatuur), laten we het waardigheid noemen, laten we
het menselijkheid noemen.
‘En de vrouw (...) kwam uit de geheimen en ging erin terug...’ staat er in Kleist
Moos Fasane, een boek dat aan haar grootmoeder is opgedragen (Ilse Aichingers
joodse grootmoeder werd in 1942 door de nationaal-socialisten gedeporteerd). Zo'n
zin zou bij Jelinek ook ondenkbaar zijn. ‘Al lang zijn de sluiers rond Gerti's geheimen
opgelicht’ (Lust) - het is bijna godslasterlijk om hiertegenover zoiets te citeren.
Of denk eens terug aan die prachtige toespraak tot de ‘broeders’ in de ‘Rede onder
de galg’, en aan de vanzelfsprekendheid waarmee ‘de gebondene’ in het gelijknamige
verhaal27. de gebondenheid, maar ook het verlangen naar vrijheid van het hele
menselijke geslacht vertegenwoordigt. Hier kunnen we de afstand meten tussen de
generatie van een Elfriede Jelinek en die van een Ilse Aichinger. Voor ons in deze
tijd staat de man niet meer voor het algemeenmenselijke, een figuur als ‘de
gebondene’, met zijn lot dat zowel aan Prometheus als aan de gekruisigde herinnert,
moet hopeloos ouderwets lijken. Wij denken als vrouwen over onze eigen taal na,
we zijn gewend ook ons ‘plotselinge zwijgen’ seksespecifiek te nuanceren en te
neutraliseren. Maar wat zit er een verlies in deze winst - aan goedheid, aan gelatenheid
ook!
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Ster
Gisela Lindemann heeft voor Ilse Aichingers roman Naar de andere oever28.
woordenlijsten aangelegd om te kijken hoe vaak en in welk verband bepaalde woorden
gebruikt worden: blauw, appel, man, ster. ‘De lijsten tonen aan,’ zegt zij, ‘dat de hele
tekst op een raamwerk van deze wooren rust. Door dat raamwerk wordt de hoop (het
boek heet in het Duits Die grössere Hoffnung - vert.) gedragen, niet door het
verhaal.’29.
De roman vertelt de droevige geschiedenis van het halfjoodse meisje Ellen, dat
twee ‘goede’ en twee ‘verkeerde’ grootouders heeft en daarom de door haar begeerde
jodenster niet ‘mag’ dragen. Met deze perspectiefkeuze is het Ilse Aichinger gelukt
het simpele schema van dader en slachtoffer te vermijden. Gisela Lindemann sprak
van de ‘schandalige’, ‘gewoonweg rebels vrije literaire aanpak van het politieke
verschijnsel fascisme’ en vergeleek Aichingers roman in dit opzicht met de enige
roman van Erich Fried, Ein Soldat und ein Mädchen. Ik wil nog een andere
vergelijking maken, wel wetend dat dit alleen maar een kleine voetnoot kan zijn.
In het tweede hoofdstuk van Naar de andere oever komt Ellen met haar joodse
kameraadjes in een razzia terecht, waarbij de bevelvoerende nazi-officier zich ontpopt
als haar arische vader, ‘de man die Ellen had gevraagd hem te vergeten’. In een
andere gedaante zijn we deze verrader en moordenaar ook tegengekomen: in het
hoofdstuk over de vader in Ingeborg Bachmanns roman Malina.
Ook Aichingers verhaal heeft een dodelijke afloop. Aan het slot wordt het meisje
Ellen door een ontploffende granaat in stukken gescheurd. In de slotzin staat boven
de omstreden brug de morgenster - let wel, die gaat niet op maar staat - een nogal
koud en onverbiddelijk symbool van hoop.
‘Er is geen ontkomen aan’, klaagde Marlen Haushofers ik-figuur, er zijn geen
‘toevluchtsoorden van genezing’, constateert de Jelinek-kritiek. Ilse Aichingers
‘Spiegelverhaal’, waaraan ze haar roem en de prijs van de Gruppe 47 in 1952 te
danken had, ontwikkelt een interessante vluchtbeweging, waarop ik nog even wil
ingaan. Het is de geschiedenis van een jonge vrouw die kennelijk aan een verknalde
abortus is gestorven; het verhaal wordt niet chronologisch verteld, maar
achterstevoren. Vanaf het moment dat ze is gestorven gaat ze terug tot de dag van
haar geboorte. Op die manier valt het begin van de liefde samen met het einde ervan,
wordt haar jonge minnaar -
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stilzwijgend - ook een van die hier al zo vaak genoemde monsters die niet tot
liefhebben in staan zijn.
‘Nog voor hij weet dat je het kind verwacht, noemt hij die oude vrouw al,
nog voor hij zegt dat hij van je houdt, noemt hij die vrouw!’
In de omgekeerde logica van het ‘Spiegelverhaal’ kent de jongeman geen liefde: ‘Hij
heeft alweer geen tranen, geef hem wat van de jouwe.’ Maar impliciet bergt het
verhaal toch de hoop in zich dat het allemaal ook heel anders(om) zou kunnen zijn.
Sigrid Weigel ziet in het ‘Spiegelverhaal’ ‘niet het doden van het levende (...)
maar een beweging van levend worden’.30. Het verhaal gaat namelijk letterlijk over
de terugkeer in het moederlichaam, in een toestand vóór de taal. ‘Stil! Laat ze praten.’
Misschien is dit wel een veel verdergaande, zij het niet zo spectaculaire, ‘ontmanning’,
het doden van de mannelijke principes, dan het welbespraakte feminisme van iemand
als Elfriede Jelinek weet voort te brengen.

Friederike Mayröcker
Schrijven is ‘ordenen’, zei Ingeborg Bachmann.31. Het is ‘Ordnung machen aus der
Liebe’, had Ilse Aichinger al negen jaar eerder, in 1953, in haar dagboek genoteerd.
De definitie is voor verschillende uitleg vatbaar. Betekent het orde scheppen vanuit
de liefde, is de liefde dus motief en stimulans voor het creatieve proces? Of is het
orde maken van de liefde, vormt de liefde dus de grondstof die in het creatieve proces
wordt bewerkt en omgevormd, in orde wordt veranderd? Maar dat zou ook betekenen
dat het chaotische, ondoorgrondelijke, overstromende van de liefde moet worden
gesnoeid zodat het binnen de strenge vorm van de geschreven tekst past. Dan is
schrijven een ‘mislukte liefkozing’32., de tekst een ‘platonische coïtus’33.. In het werk
van Friederike Mayröcker, waarop ik tot slot wil ingaan, wordt een poging gedaan
om het schrijven ‘gelijk te stellen met liefde’, het te ontwikkelen als ‘liefdesdaad’
zelf.34. In teksten als Die Abschiede, Das Herzzerreissende der Dinge, Reise durch
die Nacht of mein Herz mein Zimmer mein Name is de spanning voelbaar tussen een
aanwezig en schrijvend vrouwelijk ik en de daardoor opgeroepen beelden van de
afwezigheid en het vertrek van mannen.
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‘Ik zeg mirakel, anjerveld, veld van azuur, een nooit voltooide liefdesscène.
Duizend gevoelens en hun tegendeel...’35.
Er vindt een zeer kunstmatige ontgrenzing in de taal plaats, waarin de begeerte echter
uiteindelijk blijft steken of geheel lijkt te vervluchtigen. Ook het voorwerp van de
liefde - de man - lost op: in een louter esthetisch bestaan, in de tekst als voorwerp
van verlangen. Want hoe meer de man zich terugtrekt, des te ruimer wordt de taal
die hem oproept. In wezen vindt er geen ontmoeting plaats, de teksten lijken de
botsing met de werkelijkheid juist te willen vermijden; en er wordt dan natuurlijk
ook geen aandacht besteed aan het geweld in de verhouding tussen de seksen. De
afwezigheid van de man is in deze teksten in zekere zin een utopie. Ze willen helemaal
niet dat de geliefde aanwezig is, want anders zou de tekst er niet zijn.
Er bestaat inmiddels al een hele school van Oostenrijkse schrijfsters die over
afscheid en verlangen spreken en die op een vergelijkbare manier de hartstocht
onderwerpen aan het verlangen. Daarbij kunnen we denken aan Barbara Frischmuths
Entzug - ein Menetekel der zärtlichsten Art (1979), aan Elfriede Czurdas' Diotima
oder Die Differenz des Glücks (1982) en Signora Julia (1985), of aan Ingrid Puganiggs
Laila (1988). In navolging van Friederike Mayröcker, die eens gezegd heeft dat
schrijven lijkt op vermoorden36., noem ik dit ‘vermoorde teksten’.

Friederike Mayröcker. Uit: ‘BL’.
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‘Hoewel ik niet in het tijdperk van de citaten leef, leef ik toch in het land van de
citaten. Vanwege het inslaan van de citaten’37., zo schrijft de jongere Oostenrijkse
Ingrid Puganigg. Al heb ik niet veel op met het militaire karakter van dit beeld, het
‘inslaan van de citaten’ wijst er in elk geval op dat de literaire traditie waartoe de
hier besproken schrijfsters behoren, nog levend is. Zij zijn erin geslaagd elk een
onmiskenbaar eigen handschrift te ontwikkelen. De traditie is bovendien zo levend
dat ik het moeilijk vind om hier een streep te zetten. Ik heb het gevoel dat er teveel
nog niet is gezegd. Maar, zoals Ingeborg Bachmann al zeer juist opmerkte, ‘alles
wat over de werken wordt gezegd, is zwakker dan de werken’.
Vertaling: Ria van Hengel
Dit is de enigszins ingekorte tekst van een lezing die Regula Venske op
12 februari 1991 hield bij De SLAA in Amsterdam, in het kader van een
manifestatie rond Marlen Haushofer en andere Oostenrijkse schrijfsters.
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Weg met de sneeuw uit de gekruide stad!
Christiane Kuby
De cyclus ‘Liederen op de vlucht’
voor Bärbel
‘Schrijven is een praktijk van het lezen.’
(Hélène Cixous)
‘Want wij slapen, wij zijn slapenden, uit vrees, onszelf en onze wereld te
moeten waarnemen.’
(Ingeborg Bachmann)
Het had voor mij iets angstaanjagends om te schrijven over de gedichten van Ingeborg
Bachmann, gedichten die mij al jaren fascineren door hun raadselachtige schoonheid.
Ik wist namelijk meteen dat dit mij zou confronteren met het probleem iets te moeten
zeggen over het werk van iemand, over wie al hele boekenkasten vol zijn geschreven.
Ingeborg Bachmann werd al jong beroemd door de publikatie van haar twee (enige)
dichtbundels Tijd in onderpand (1953) en Aanroeping van de Grote Beer (1956).
Jaren later werd zij het voor de tweede keer, vooral postuum, door haar proza.1. Over
haar werk is enorm veel geschreven, wat kon ik er nog aan toevoegen? Ik moest
proberen te vergeten wat ik had gelezen. Ik moest een bundel gedichten openslaan,
in de vroege ochtend- of late avonduren, een gedicht lezen, herlezen en wachten, uit
het raam kijken, in mezelf duiken, mezelf leeg maken, totdat er een beeld, een
betekenis opdook.
Ik koos een cyclus die ik bijzonder mooi vond, maar ook bijzonder moeilijk
toegankelijk, ‘Liederen op de vlucht’, een cyclus van vijftien gedichten die de
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tweede bundel van Ingeborg Bachmann, Aanroeping van de Grote Beer, afsluit. Deze
gedichten bevatten in een notedop, zo vermoedde ik, alle elementen van Bachmanns
mens- en wereldbeeld. Het werd een zwerftocht, geen samenhangende analyse - een
boeiende zoektocht naar betekenis, want de beeldspraak van deze dichteres is vaak
donker. Soms zag ik iets voor me, dan ontglipte het me weer. Haar gedichten zijn,
zoals Bachmann over die van Paul Celan zegt, ‘lichtgevende donkere woorden die
een reis tot aan het einde van de nacht hebben gemaakt’. Veel vragen die ik had
bleven open.
De cyclus ‘Liederen op de vlucht’ is een eerbetoon aan ‘de harde wet van de liefde’
die, hoewel zij ‘onbillijk’ is, in acht genomen dient te worden, ‘want zij reikt/ van
de hemel tot de aarde, alomvattend en oud’.2. Met dit motto van Petrarca opent de
cyclus die, behalve de geschiedenis van een liefde, ook die van het dichten zelf bevat.
In de eerste vier gedichten overheersen beelden van kou, ijs, sneeuw, zwijgen, en
gevangenschap. De eerste regel van gedicht 1 verplaatst je meteen in een ongewone
situatie: een zuidelijke stad in de winter.
De palmtak breekt in de sneeuw,
de trappen storten in,
de stad ligt stijf en blinkt
in vreemde winterschijn.

De combinatie van palmtak en sneeuw wekt een zekere verbazing die in het gedicht
ook voelbaar is. Kinderen hollen naar buiten, staan met opgeheven armen de hemel
te aanbidden, waar het voor hun onbekende ‘witte meel’ vandaan komt. Tussen de
rijpe mandarijnen en de in de windstoten dwarrelende sneeuwvlokken gaat de zon
onder:
De rijke winterglitter,
het mandarijnengoud,
tolt in de wilde winden.
Bloedsinaasappel rolt.

Nu pas, in gedicht 2, komt de ik te voorschijn: ‘Ik echter lig alleen/ in het ijskrot,
vol wonden.’ Niet toevallig misschien roept deze eerste regel die van een
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andere dichteres in het geheugen, het beroemde ‘égo dè mòna kateùdo’, ‘Ik echter
slaap alleen’ van Sappho3., waardoor Bachmann al meteen het pas in het laatste
couplet uitgesproken liefdesverlangen introduceert: ‘Niemand houdt van mij/ en wil
een lamp voor mij zwaaien!’
Maar in tegenstelling tot de ik bij Sappho, is die van Bachmann niet onbeschadigd:
het is een ik ‘vol wonden’, verlangend naar een (zachte) dood in de sneeuw, met
naast zich slechts het zwijgen van ‘de doden, tegen mij aan gedrukt’ en het pijnlijke
bewustzijn van de afwezigheid van licht en liefde. De ijskou van deze zuidelijke
winter blijkt een gebeurtenis die zich in haar innerlijk afspeelt.
Dit vermoeden wordt bevestigd in de gedichten die volgen.
Ongekende koude is binnengedrongen.
Vliegende commando's kwamen over de zee.
Met alle lichten gaf de Golf zich over.
De stad is gevallen.

Hier wordt het binnendringen van de kou beschreven als een daad van oorlog: winter
in de Golf van Napels, winter als bezetter, als vijand. De ik ervaart ziczhelf als
‘onschuldig en gevangen’ en zonder hoop op bevrijding, ‘want ik zal niet ontkomen’.
In het ‘onderworpen Napels’, waar de winter ‘zijn witte bliksems’ laat huishouden
‘onder de liederen’, en het woord geeft aan de ‘hese donders’, is zelfs het dichten
onmogelijk geworden. Een grotere eenzaamheid is niet denkbaar. Aan de kou is niet
te ontkomen, zelfs niet ‘als de vis beschermend zijn vinnen spreidt’, en de warme
stroming aan het strand een muur van damp opwerpt. Zelfs de vlucht over de golven,
of in de golven, aan het slot van het gedicht, wordt ‘de vluchtende’ niet gegund.
In deze situatie van volstrekte eenzaamheid komt in gedicht 5 onverwacht
verandering. ‘Weg met de sneeuw uit de gekruide stad!’ Zonder zichtbare reden is
de ik uit haar passiviteit verlost. Het gedicht is een en al uitroepteken, oproep,
uitnodiging, bevel, gebiedende wijs: ‘weg met...’, ‘strooi rond’, ‘breng hier’... Opeens
is er sprake van vruchten, van een zomer en een kringloop die nieuw leven moet
worden ingeblazen.4. De attributen van de kringloop zijn echter elementair en pijnlijk
van aard: ‘geboorte, bloed, drek, braaksel,/ dood -’. De kringloop nieuw leven inblazen
houdt dan ook in: de pijn weer voelbaar maken en verdiepen.
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Ik zie mij in deze interpretatie bevestigd door de oproep in de tweede helft van het
gedicht. ‘Trek na de striemen,/ leg òp de lijnen/ aan gezichten/ wantrouwend, lui en
oud’5., betekent: trek dieper de striemen, trek dieper de lijnen, ga de pijn niet uit de
weg, want zij is het leven. Ook hier gaat het erom, iets verstards nieuw leven in te
blazen. Wat zijn dat voor mensen, wier gezichten ‘door kalk omlijnd en in olie
gedrenkt’ zijn, en die vertrouwd zijn met: ‘de toorn van de lavagod,/ de engel rook/
en de verdoemde gloed’?
Opeens zag ik ze voor me, de doden van Pompeï, de mensen die ooit bij de
uitbarsting van de Vesuvius voor altijd verstarden in de houding en de
gelaatsuitdruking van toen. Door kalk omlijnd, zo zijn ze nu nog te zien.
De kringloop nieuw leven inblazen, de doden opwekken - dat is wat Ingeborg
Bachmann ook elders verwacht van de dichter. In haar Frankfurter college uit 1959/60
‘Vragen en schijnvragen’ noemt zij als belangrijke taak het wakker schudden, het
opschrikken van de lezer die zij ook zelf is. De poëzie die aan haar eisen voldoet ‘zal
scherp van inzicht en bitter van verlangen moeten zijn, wil zij de slaap van de mensen
raken. Want wij slapen, wij zijn slapenden, uit vrees, onszelf en onze wereld waar
te moeten nemen.’6.

Vrouwenlichaam, Pompeï. Uit: Ricordo di Pompeï.
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In gedicht 5 van de ‘Liederen op de vlucht’ is er een beweging op gang gekomen,
de kou is verdwenen. De ‘verdoemde gloed’ kan dodelijk zijn, maar zij kan het
verstarde leven ook weer opwekken. In het zesde gedicht wordt eindelijk de kracht
genoemd die een eind heeft gemaakt aan die verstarring: de liefde.
De drie gedichten die volgen, zou je de ‘positieve’ gedichten van de cyclus kunnen
noemen, een kort hoogtepunt, waarna meteen het begin van het einde zich
aankondigt...
Gedicht 6 is wel een van de mooiste gedichten over de liefde die ik ken.
Onderwezen in de liefde
door tienduizend boeken,
ervaren door de overlevering
van weinig veranderlijke gebaren
en dwaze eden ingewijd in de liefde
maar pas hier toen de lava omlaag stortte
en haar adem ons trof
aan de voet van de berg,
(...)

Geschetst wordt de situatie van de jonge intellectueel (Bachmann zelf was eind
twintig toen zij deze gedichten schreef) die voor het eerst, na ‘onderwezen’ en
‘beleerd’ te zijn door ‘honderdduizend’ boeken en mensen, de liefde aan den lijve
ondervindt. En dat in de letterlijke betekenis van het woord.
Aan de voet van de vulkaan komt het tot de ‘inwijding’, de adem van de lavastroom
is nog voelbaar, en daarmee het gevaar dat voorbijging; tenslotte geeft ‘de uitgeputte
krater’ de sleutel prijs ‘voor deze gesloten lichamen’. De beelden van lichaam en
krater vloeien ineen: de gelieven treden binnen in vertrekken die betoverd zijn en
donker, en die zij geheel verlichten (‘ausleuchten’) met hun vingertoppen. Bevinden
zij zich binnenin de krater? Ik zie een hol voor me, een grot in de berg, twee vrouwen
die binnentreden. Gesloten lichamen gaan open, de uitputting van de krater betekent
tegelijkertijd ontspanning (van de lichamen) na deze spanning/eruptie/explosie. In
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het, deze keer, onvertaalbare Duits: ‘Wir traten ein in verwunschene Räume/und
leuchteten das Dunkel aus/ mit den Fingerspitzen.’ De ik is in een wij veranderd, er
wordt een gemeenschappelijke ervaring beschreven.
In het volgende gedicht worden de ‘binnenruimtes’ verder ‘verlicht’. Acht van de
vierentwintig regels beginnen met het woordje ‘Binnen’: Binnen zijn je ogen..., is
je borst..., je heup..., je mond, je vlees, zijn je aderen...’ Het binnenste van de ander
in haar/zijn betekenis voor de ik wordt in steeds nieuwe beelden omcirkeld.
Voorzichtig wordt er iets aangeduid van wat de liefde in iemand los kan maken.
Hier staat innerlijk concrete taal van het genot (‘Binnen is je vlees licht als meloen,/
zoet en oneindig genietbaar’)7. naast metaforen uit de wereld van de zeevaarders, de
goudwassers - maar het goud waar het hier om gaat, wordt uit iemands aderen
gewassen! Jij en ik smelten samen, er is sprake van evenwicht in de liefde, van geven
en nemen. ‘Binnen zijn je ogen vensters/ op een land waar ik in klaarheid sta.’
Pas doordat een ander mij in liefde aankijkt, besta ik, krijg ik een duidelijk beeld
van mezelf, kan ik überhaupt zien, gaat de wereld voor mij open.8.
Deze ervaring spreekt Ingeborg Bachmann in haar gedichten steeds opnieuw uit,
het mooist in ‘Praag Januari 64’9., een van de laatste gedichten die ze schreef. Omdat
een ander haar aankijkt, leert de ik - weliswaar ‘beschadigd’ door de ‘schaduwjaren’
- de meest elementaire dingen van het leven weer: ‘Lopen - stap voor stap is het
teruggekomen./ Zien - aangekeken, heb ik het weer geleerd.’
Niet alleen lopen en zien, ook het spreken, waarmee natuurlijk (ook) het dichten
wordt bedoeld, wordt weer mogelijk, zodra er een mens is die het begrijpt.
Sinds die nacht
loop en spreek ik weer,
het klinkt Boheems
alsof ik opnieuw thuis was,
waar tussen de Moldau, de Donau
en de rivier van mijn jeugd
alles weet van mij heeft. (‘Praag Januari 64’)
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In gedicht 7 van de ‘Liederen’ wordt het dichten rechtstreeks aan de liefde gekoppeld:
in een tegelijkertijd traditioneel èn ongewoon beeld worden de ‘beenderen’ van de
geliefde ‘heldere fluiten’ genoemd, waaruit de ik ‘klanken kan toveren/ die ook de
dood zullen inpalmen’.10.
Een jeugdige overdaad voel ik hier, vertrouwen in een kracht die sterker is dan de
dood: de kracht van de dichter.
Die wordt dan ook geïllustreerd in gedicht 8, het gedicht dat de as vormt van de hele
cyclus (7 + 1 + 7 = 15) en dat tegelijk het enige is dat niet het lot van de ik-figuur
tot onderwerp heeft. Het sluit onmiddellijk aan bij het voorafgaande gedicht, vormt
er door de puntjes en de incomplete zin waarmee het opent, een eenheid mee: ‘...
Aarde, zee en hemel.’ Als je het slot van gedicht 7 erbij betrekt, kun je de zin als
volgt afmaken: ‘Uit je beenderen kan ik klanken toveren die ook.... aarde, zee en
hemel zullen inpalmen’.
De ik die door de liefde tot haar volle kracht als dichter is bevrijd, is nu in staat
de hele kosmos, en vooral de gekwelde aarde, het leven hier en nu, van hun lijden
te verlossen.11.
Gedicht 9 kondigt het einde van de liefde aan:
De zwarte kat,
de olie op de grond,
het boze oog:
ongeluk!12.

Vanaf dat moment staat de kwetsbaarheid, de keerzijde van de ontvankelijkheid, in
het centrum van de gedichten. Het ongeluk nadert met voorboden, maar
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zonder motivatie. Er is geen schuld, het gebeurt gewoon: leed trapt de liefde uit,
langzaam dooft de vlam (gedicht 10). Het verzet is tevergeefs, de liefde ‘sluit’, ‘En
ze verstootje in het droomgevang’ (gedicht 11).
Waar vrijheid was, is weer gevangenis, waar samensmelten was, is weer
eenzaamheid. De macht van de liefde - mond, oog, hand - is groot: eerst leven
opwekkend, dan leven onttrekkend:
Mond die in mijn mond overnachtte,
oog dat mijn oog bewaakte,
hand en die mij sloopten, de ogen!
Mond die het oordeel sprak,
hand die mij terechtstelde!

(gedicht 12)
Het onheil, is gebeurd, de wereld heeft zich weer gesloten, de ik vindt zichzelf terug
naast graven, ‘in sneeuw verpakt’, die niemand openmaakt (zoals weleer de liefde
deed?), en waar de ik het liefst, als het maar kon, naast zou gaan liggen.
‘Verlos mij! Ik kan niet langer sterven.’ Een laatste keer wendt zij zich tot de
geliefde, in een vergeefse poging om de kou die binnendringt tegen te houden. Schuld
of geen schuld: ‘Til mij op.’ En weer zijn het de ogen, is het de blik van de ander
die zou kunnen helpen de eenzaamheid die als ijs de wereld afsnijdt, te doorbreken:
Maak de ijskorrel los van het dichtgevroren oog,
dring binnen met je blikken,
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zoek de blauwe diepten,
zwem, kijk en duik:
Ik ben het niet.
Ik ben 't.

(gedicht 13)
En weer moet ik denken aan het boven geciteerde ‘Praag Januari 64’. Naadloos sluit
het, acht jaar later geschreven, bij dit beeld van gedicht 13 aan. Wat een ijskorrel
was op het ‘dichtgevroren oog’, is een hele ijslaag geworden op de rivier van de ziel.
Er vindt een bevrijding plaats die des te groter is naarmate de opsluiting langer
heeft geduurd, het ijs dikker heeft kunnen worden. In het gedicht vermengen zich
op voor Bachmann typische wijze beelden uit de realiteit met die uit de innerlijke
wereld: een januarinacht in Praag, een ik die uit een raam hangt om zes uur 's ochtends,
en kijkt naar de Praagse heuvel (het Hradschin) en de Moldau, waar ‘sneeuwruimers
uit de Tatra’ (een gebergte in het oosten van Tsjechoslowakije) bezig zijn met het
opruimen van ijsscherven. Een gewone, in ieder geval mogelijke winterse handeling.
Maar dan: de ‘schaduwjaren’ verwijderen zich over de heuvel, en over deze zelfde
heuvel wordt ook het ijs ‘weggeveegd’; er gebeurt iets onwaarschijnlijks. Dat er met
het ijs iets aan de hand is, merk je al aan het feit dat er onverwachts ‘deze ijslaag’13.
staat, zonder dat er eerder sprake van was.
Over het Hradschin
hebben om zes uur 's morgens
de sneeuwruimers uit de Tatra
met hun gesprongen vuisten
de scherven van deze ijslaag weggeveegd.
Onder de barstende schotsen
van mijn, ook mijn rivier
kwam het bevrijde water te voorschijn.
Te horen tot aan de Oeral.
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De kracht die hier vrij komt, lijkt enorm en niet makkelijk te stuiten. Dit water zal
niet zo gauw weer bevriezen. Een nieuw stadium, de kwetsbaarheid voorbij, lijkt te
zijn bereikt.
Deze kracht vind ik in vele van Bachmanns gedichten terug, het is een kracht die
uitstraalt op mij als lezer, en die maakt dat ik steeds weer naar haar gedichten grijp.
In de vroege gedichten is het het motief van het afscheid nemen, vertrekken, dingen
achter je laten. In de latere is het de waarheid onderkennen, de pijn niet uit de weg
gaan:
Vast zit je in de wereld, zwaar van ketens,
toch klieft wat waar is scheuren in de wand.
Je waakt en past in 't donker op je tellen,
de onbekende uitgang toegewend.

(‘Wat waar is’)
Ook de liefde die niet wordt beantwoord, wordt door deze kracht draaglijk en
aanvaardbaar. Zo eindigt het gedicht waarin de eenzame ik wanhopig aan de Liefde
zelf de vraag stelt, waarom zij als enige uitgesloten blijft van alle vormen van liefde
die zij in de natuur om zich heen waarneemt, met het (alchemistische) beeld:
Verklaar me niets. Ik zie de salamander
door elk vuur gaan.
Geen huivering jaagt hem op, niets doet hem pijn.

(‘Verklaar me, Liefde’)
Vivere ardendo en non sentire il male (‘Brandend leven en de pijn niet voelen’), deze
paradoxale (mystieke) zin wordt door de ik in Malina geciteerd - je zou hem ook het
leidmotief in het werk van Ingeborg Bachmann kunnen noemen.
Terug naar gedicht 13 en 14 van de cyclus ‘Liederen op de vlucht’. Na de wanhoop
in gedicht 13, waar de cirkel zich sluit (ijs en sneeuw keren terug), brengt gedicht
14 een opening die net zo ongemotiveerd is als die in gedicht 5, toen de nog
ongenoemde kracht van de liefde de sneeuw opeens uit de straten van de stad veegde.
Deze keer echter is het niet de liefde.
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Wacht mijn dood af en dan, hoor me weer,
de sneeuwkorf kantelt en het water zingt,
in de Toledo monden alle tonen, het dooit,
een mooie klank smelt het ijs.
O grote dooi!
Heb veel verwachtingen!

Zoals de liefde eerst het ijs doet smelten, dan een bepaald soort dichten mogelijk
maakt dat zelfs de dood kan overwinnen (gedicht 7), en dat de aarde van haar lijden
kan verlossen (gedicht 8), zo is het dichten zelf hier tot een kracht geworden die het
ijs doet smelten, die door de verstarring heen breekt, die de bevroren stad weer met
leven vult, en de levensmoed aanwakkert.

Jongen of meisje met uil, 1961. Simon van Keulen.
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Syllaben in de oleander,
woord in het acaciagroen,
cascades uit de muur.
Muziek vult,
helder en bewogen,
de bekkens.

Op ‘muziek’, in het Duits het laatste woord van het gedicht, ligt de klemtoon, syllaben,
woorden, hele watervallen van muziek komen voort uit het grote dooien van het ijs.
Hoe komt deze muziek tot stand? ‘Wacht mijn dood af en dan, hoor me weer’: wie
of wat moet er doodgaan, voordat er muziek ontstaat?14.
‘Verlos mij! Ik kan niet langer sterven’. Als de pijn van het verlies niet langer
draaglijk is, breekt er iets los wat alleen de ik eigen is, alleen uit haarzelf ontstaat,
de reddende kracht van de taal, van het bewustzijn. Ga tot op de bodem van de pijn,
en je zult jezelf tegenkomen. Er zijn tal van gedichten in het werk van Bachmann,
die deze ervaring verwoorden. In ‘Het eerstgeboren land’ is het de beet van de adder
die de ik tot leven wekt: ‘O sluit/ de ogen sluit!/ Druk je mond op de beet!// En toen
ik mijzelf dronk/ .../ was ik tot zien ontwaakt.// Daar viel mij leven toe.’
In het prachtige gedicht ‘Mijn vogel’ is het de uil, de vogel van de wijsheid, die
als wachter fungeert, als bijstand, schoudergenoot en wapen (‘getooid met die pen,
mijn enige wapen!’): die altijd de kalmte, het overzicht bewaart, en op hetjuiste
moment ingrijpt en de ik die in lichterlaaie staat, tot rust - tot helder denken (d.i. tot
schrijven) - laat komen.
Als ik, in een helm van rook,
weer weet wat gebeurt, mijn vogel, mijn nachtelijke steun, als het
vuur in mij brandt in de nacht,
knettert 't in het donker bestand
en ik sla de vonk uit mij.

De vonk uit haarzelf slaan, daar gaat het Ingeborg Bachmann om. En zoals de muziek
in gedicht 13 van de ‘Liederen op de vlucht’ voortkomt uit de dood
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van (een deel van) de ik, zo moet ook hier de ik een prijs betalen voor de nachtelijke
steun van de vogel, de helderheid van geest: ‘en al roof je ook 's nachts mijn hart
leeg,/ mijn vogel van geloof en mijn vogel van trouw!’ Het vuur toelaten, het hart
leeg laten roven, vivere ardendo, brandend leven, totdat er woorden naar buiten
treden die de pijn verzachten: ‘tot het hars uit de stammen komt,/ op de wonden
druppelt en warm/ zich met de aarde vermengt’ (‘Mijn vogel’).
Het afsluitende gedicht van de ‘Liederen op de vlucht’ bevat in enigszins abstracte
taal de hierboven aangeduide elementen van Bachmanns geloof in de kracht van het
dichterschap.
De liefde heeft een triomf en de dood heeft er een,
de tijd en de tijd daarna.
Wij hebben er geen.
Slechts het vallen van sterren om ons heen.
Weerschijn en zwijgen.
Maar het lied boven het stof daarna
zal ons overstijgen.

Een geloof waar Bachmann trouw aan bleef, ook al veranderde de vorm van haar
dichterschap en stopte zij haar energie in het schrijven van dicht, geconcentreerd en
dichterlijk proza. Ze is doorgegaan met het schrijven, met het opwekken van het
verstarde, zij het dat in haar latere werk de klemtoon meer en meer op het doorgronden
van de pijn kwam te liggen.
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Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist soviel wie ich.
Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehn.
Zugrund - das heisst zum Meer, dort find ich Böhmen wieder.
Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf.
Von Grund auf weiss ich jetzt, und ich bin unverloren.15.

Een echte breuk, tussen het vroege en het late werk (zoals vaak door critici wordt
aangegeven), kan ik niet zien. Zelf zei Ingeborg Bachmann in een tv-interview over
haar dichterschap: ‘Voor mij was het helemaal duidelijk dat dit vroeg zou stoppen,
dat het een vroeg stadium was, een zeer zuiver en absoluut stadium, en voor het
beruchte dertigste jaar ben ik dan ook opgehouden met gedichten schrijven; er zijn
nog een paar nakomelingen, enkele weinige gedichten die ik zelf mijn beste gedichten
vind, maar dat speelt geen rol meer, ik zal nooit meer gedichten schrijven.’

Eindnoten:
1. Tussen 1956 en 1957 schreef Ingeborg Bachmann nog een klein aantal, weliswaar bijzonder
mooie gedichten, maar ze publiceerde geen bundel meer, en na 1967 hield ze definitief op met
het schrijven van poëzie.
2. De gedichten van Ingeborg Bachmann, voor zover niet anders vermeld, worden geciteerd in de
vertaling van Paul Beers en Isolde Quadflieg. Hoewel ik het niet altijd eens ben met de vertaling,
biedt zij toch een grote hulp bij het begrijpen van deze moeilijke poëzie. Daarom vind ik het
jammer dat er niet voor een tweetalige uitgave is gekozen. Omdat zoveel in poëzie onvertaalbaar
is, en altijd zal blijven, móét je de lezer de vrijheid gunnen om die éne nuance die door de
vertaling verloren gaat, het éne onvertaalbare woord, de niet weer te geven zinsconstructie, in
de oorspronkelijke tekst terug te vinden.
3. Het fragment luidt in de vertaling van Boutens: ‘De maan is onder -/ En de Pleiaden -/ Rond
middernacht is 't -/ Voorbij gaat de ure -/ En ik, eenzaam slaap ik.’ Ik ga er vanuit dat Bachmann
het werk van Sappho kende. Of het citaat een mogelijke verwijzing naar het karakter van de in
deze cyclus centraal staande liefde bevat, laat ik in het midden.
4. ‘Beleben’ in het Duits betekent niet ‘beleven’, zoals in de vertaling, maar ‘nieuw leven inblazen’.
5. Ik vertaal hier letterlijk ‘Hakt in die Striemen ein’, en ‘die Linien auferlegt’. De vertaling: ‘neem
weg de striemen,/ de lijnen’ suggereert een verzachting van de pijn, waar het juist om een
verdieping gaat.
6. ‘Vragen en schijnvragen’, Frankfurter colleges, Amber, 1991. Vert. door Paul Beers. Het idee
dat de dichter/es iemand is die het wakker zijn aan moet durven, iemand die wakker schudt,
die waakt in de nacht, wakker blijft in een donker tijdperk (ook al is het tevergeefs), deze
gedachte doortrekt ook haar eigen poëzie van begin tot einde: ‘... Maar in het hout,/ zolang het
nog groen is, en met de gal,/
zolang die nog bitter is, ben ik/ van plan te schrijven wat was in den beginne!// Zorg dat jullie
wakker blijven!’ (‘Hout en spaanders’, Tijd in onderpand, p. 50).
7. Ook in dit gedicht roepen de beelden die Bachmann voor de liefde vindt, bij mij weer associaties
op met een vrouwelijk lichaam.
8. In haar proza werkt zij dit verder uit, zoals in haar roman Malina, vooral in het hoofdstuk
‘Gelukkig met Ivan’.
9. In: Tijd in onderpand, p. 93. Mijns inziens ten onrechte zijn de ‘late’, tussen 1957 en 1967
geschreven gedichten van Ingeborg Bachmann opgenomen in haar eerste, vroege bundel Tijd
in onderpand (1953). Daardoor ontgaat de lezer namelijk de ontwikkeling die haar poëzie heeft
doorgemaakt nog na de gedichten van haar tweede bundel, Aanroeping van de Grote Beer
(1956).
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10. De vertaling ‘inpalmen’ vind ik beter de betekenis van ‘bestrieken’ weergeven, hoewel ‘strikken’
qua klank natuurlijk mooier is. - Van beenderen kun je wel fluiten maken, maar dat houdt
uiteraard de dood van de drager in. Een vreemde gedachte, als je bedenkt dat hier als het ware
op de dood van de geliefde wordt geanticipeerd. Of is het de dood van de liefde zelf? Minder
vreemd misschien, als je aan de mythe van Orpheus en Eurydike denkt, waaraan Bachmann al
in een vroeger gedicht refereert: ‘Maar als Orpheus weet ik/ aan de zijde van de dood het leven,/
en blauw licht voor mij op/ je voor altijd gesloten oog’ (‘Donkere woorden’, Tijd in onderpand,
p. 42).
11. Ik ga hier verder niet in op dit gedicht, omdat het in de context van mijn artikel minder belangrijk
is. Voor een uitvoerige interpretatie ervan verwijs ik naar: Ute Maria Oelmann, Deutsche
poetologische Lyrik nach 1945: Ingeborg Bachmann, Gunter Eich, Paul Celan, Stuttgart 1980,
p. 70 e.v.
12. Het tweede deel van dit gedicht is moeilijk te duiden: ‘Pak de koralen hoorn,/ hang de hoorns
voor het huis,/ donker, geen licht!’ ‘Koralen’ komt bij Bachmann twee keer voor in de context
van een liefde: ‘Draag de koralen, ga in volle waan!’ (‘Liefde: donker werelddeel’), en ‘De vis
wordt rood, hij haalt de school in/ en schiet door grotten naar 't koralenbed’ (‘Verklaar me,
Liefde’). De hoorn is het instrument waarop de dichter blaast, ‘om dit land met klanken/ geheel
te vervullen’ (‘Verovering van land’). De ‘koralen hoorn’ zou het instrument kunnen zijn waaruit
liefdestaai klinkt. De drie dichtregels bevatten misschien een oproep om te vertrekken van een
plek waar een abrupt einde aan de liefde is gekomen.
13. In de Nederlandse vertaling staat ‘de ijslaag’, wat ik jammer vind, omdat het een dimensie
wegneemt.
14. Een vraag die Bachmann nooit los heeft gelaten, zoals blijkt uit haar later proza, met name uit
de roman Malina, waar het schrijvende ik, de naamloze vrouw, uiteindelijk in een spleet in de
muur verdwijnt, terwijl haar alter ego, de man Malina, overblijft.
15. In de vertaling van Paul Beers en Isolde Quadflieg: ‘Ben ik 't, dan is 't een ieder, die net zo is
als ik./ Ik wil niets meer voor mij. Ik wil te gronde gaan.// Te gronde: naar de zee, ik vind
Bohemen weer./ Te grond' gericht, kan ik rustig ontwaken./ Diep in mij wéét ik nu, en ik ben
niet verloren.’ (‘Bohemen ligt aan zee’, in: Gedichten 1964-1967, Tijd in onderpand, p. 91).
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Toen de wereld voor één keer in het rood ging
Xandra Schutte
Désirée Schyns
Notities over ‘Een stap naar Gomorra’
1. Rood
‘Een stap naar Gomorra’, het verhaal met de Proustiaanse titel uit Het dertigste jaar
van Ingeborg Bachmann, zou een film kunnen zijn die zich 's nachts in Wenen
afspeelt. Niet ‘The third man’, maar ‘The two women’ die zich net als Orson Welles
door de Weense stegen spoeden. Waarheen? De citer klinkt uit de beroemde film
van Welles.
Mara en Charlotte ontmoeten elkaar in de tijdsspanne van een nacht. Bij het begin
van hun ontmoeting zwenkt de camera door de kamer van Charlotte, waar zij zojuist
een feestje heeft gegeven. De kamer staat vol lege glazen en vuile asbakken. Mara
blijft zitten, zij is verliefd op de gastvrouw. De camera legt sterk de nadruk op het
rood in Mara's rok en haar, maar ook op een rode lampekap en passende tinten rood
in de kamer. Rood is de kleur van de vrouwenwereld in dit verhaal. Alles is in het
begin gedompeld in een rode gloed die de beide vrouwen als een beschermende cape
omhult. Het is vooral Mara's rood dat op Charlotte afstraalt.
Gedurende korte tijd gaat ‘voor één keer de wereld in het rood’. Maar de gloed is
bedrieglijk snel verdwenen; in de ochtend ligt de rode rok van Mara als een
verkreukeld vod voor het bed waar de beide vrouwen in slapen. Als een stille getuige
van hun onmogelijke verbintenis.
Er staat een raadselachtige zin op de tweede pagina van het verhaal: ‘Voor haar
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ogen restte het beeld van de wijde rok met het doodsrood, waarbij de trom geroerd
had moeten worden.’ De laatste zin van het verhaal luidt: ‘De rode rok lag verkreukeld
en onooglijk voor het bed.’ De laatste zin is in een film te visualiseren, het doodsrood
echter niet. Waarom draagt Mara een rok met doodsrood erin? Mara vormt een
gevaarlijke uitdaging voor Charlotte die er in de loop van de nacht achter komt dat
haar leven met mannen mislukt is. Het rood van Mara werkt als een opzwepende lap
voor Charlottes vermoeide ogen. Rood als overbezette kleur in het kleurenspectrum,
rood van de liefde, passie, actie, patriottisme en anarchie, opoffering en wreedheid,
deugd en kwaad. Rood is alles, maar ook doodsrood. De trom is niet geroerd. ‘Ze
waren allebei doodop en hadden iets doodgemaakt.’ Ze hebben volgens de verteller
de liefde voor elkaar gedood, nog voor ze haar hebben kunnen beleven.

2. Nacht
Totdat de ochtend aanbreekt duurt het verhaal: ‘Tijd is geen bedenktijd. De ochtend
stond in de ramen, met het eerste nog niet roze licht. (...) Toen ze samen in de
slaapkamer waren wist Charlotte dat het overal te laat voor was.’ In de nacht had het
onmogelijke kunnen gebeuren. Charlotte en Mara gaan naar een bar waar Charlotte
zichzelf kan toestaan dat ze Mara aantrekkelijk vindt. In de nacht kan Charlotte
toegang krijgen tot ‘de trotse wens haar eigen ongeluk, haar eigen eenzaamheid te
willen.’ Meer nog dan met Mara komt Charlotte in contact met zichzelf. In deze
nacht kan Charlotte naar zichzelf kijken door naar Mara te kijken. Maar voordat
Mara en zij door eikaars spiegelingen heen kunnen breken, wil Charlotte bepalen
wie zij is. ‘Mijn God, dacht ze, ik leef niet nu en doe mee aan alles en laat me
meeslepen in alles wat er gebeurt, om niet ook eigen mogelijkheden te kunnen
benutten. De tijd hangt in flarden aan me. Ik ben de vrouw van niemand. Ik ben nog
niet eens. Ik wil bepalen wie ik ben en ik wil ook mijn schepsel maken, mijn lijdzame,
schuldige, schimmige deelgenoot.’ In de nacht fantaseert Charlotte dat zij Mara naar
haar eigen beeld zal kunnen scheppen. Dat zij met Mara kan doen, wat Franz, haar
echtgenoot, met haar heeft gedaan. Maar is er dan niets anders mogelijk dan dit
eeuwig herhalen van dezelfde, al lang van te voren vastgelegde wetten? Er moet
meer speelruimte zijn dan het ‘kleine systeem van tederheden’ dat is ontwikkeld en
overgeleverd. Tot in de nacht dringen die wetten binnen. Onontkoombaar.
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3. Nachtwoud
Zou Ingeborg Bachmann Nachtwoud van Djuna Barnes hebben gekend? Zou zij
weten dat Robin, de somnambule, als de dokter haar in de hotelkamer vindt, baadt
in het licht van ‘droefgeestig rood’? Geen doodsrood, maar droefgeestig rood. Als
Felix zit te praten valt diezelfde Robin in slaap, net zoals Mara in slaap valt als
Charlotte praat. En Felix wil van Robin ‘de vrouw zijner verwachtingen’ maken.
Zowel in Nachtwoud als in ‘Een stap naar Gomorra’ staat een belangrijke droom.
In Nachtwoud staat Nora in haar droom boven in een huis. Zij vraagt Robin naar de
kamer van haar grootmoeder te komen, maar zij weet dat het onmogelijk is, omdat
op deze kamer een taboe rust. ‘Hoe harder zij riep hoe verder de vloer beneden
wegzonk, alsof Robin en zij, in uiterste nood en verwijdering, een omgekeerde
toneelkijker vormden, steeds kleiner werden in de pijn van hun liefde; een razende
vaart voerde de twee uiterste punten van het huis in tegengestelde richting mee, haar
uiteentrekkend.’
Vlak voor het einde van het verhaal dat Bachmann schreef over een stap naar ‘de
zusterstad Gomorra’, valt Charlotte in een diepe slaap. In haar droom ziet zij ‘haar
laatste geheime kamer’. Ook op deze kamer rust een taboe, het is de kamer waar
Charlotte/Blauwbaard haar dode mannen bewaart. Het is een witte kamer waarin het
waait en waarin verdorde bloemen ritselen in de gevouwen handen van de doden. In
deze utopie heeft Charlotte wraak genomen op de mannen die ‘in haar lichaam hun
intrek hadden genomen’. Mara mag nooit naar deze kamer vragen of Charlotte zal
ook haar moeten doden.
Bachmanns utopie is gekleurd met bloed. Zij kan alleen bij Mara komen over de
lijken van haar vorige minnaars. Er kunnen nog geen mannen en vrouwen naast
elkaar bestaan. Twee vrouwen kunnen elkaar alleen liefhebben wanneer de mannen
dood zijn.

4. Doornroosje en Blauwbaard
‘Want zelfs als alles was weggevaagd wat door de geslachten was afgesproken en
over hen was uitgesproken, dan was er nog altijd de wereld der beelden.’
In ‘Een stap naar Gomorra’ verlangt Charlotte ernaar als een Doornroosje gewekt
te worden. Zij wil duizend jaar slapen en gewekt worden door een andere
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hand, verlost worden. ‘Kom opdat ik ontwake als dit niet meer geldt: man en vrouw.
Als dat eenmaal voorbij is!’ Bachmann beschrijft het beeld van roodbloeiende twijgen
die uit elkaar buigen en de weg vrijmaken. De overwoekering, de ballast, de
verstikking zullen wijken. Als er geen mannen en vrouwen meer worden vastgelegd
in woorden en definities die een moordaanslag op de werkelijkheid zijn, dan zal
Charlotte weer als het kind kunnen zijn dat zij ooit was. Het kind dat van alles wilde
houden en ook wilde dat alles van haar hield: ‘de draaikolk voor een rots, het hete
zand, het stevige hout, de schreeuw van een havik.’
Bachmann zit in ‘Gomorra’ gevangen in tegenstellingen: die tussen de slapende
en wachtende Doornroosje en de moordende Blauwbaard. Slapen of moorden, twee
uitersten die in een enorm spanningsveld staan. Als Blauwbaard neemt Charlotte het
heft in eigen handen. Zij handelt en zij heeft macht, maar leeft in voortdurende angst.
Als een spook waart zij rond in de geheime kamer bij haar doden. Charlotte moordt
in blauwe, kille passie. Als een dode levende of een levende dode.
Doornroosje is omringd door de natuur en het rood van wijkende twijgen, maar
zij moet duizend jaar slapen voordat iemand komt om haar te verlossen. Het rood,
de kleur van de vurige passie staat hier in verband met de duizendjarige slaap of
dood.
Man en vrouw tegenover elkaar; het rood van de twijgen die het lichaam van
Doornroosje hebben overwoekerd en het blauw van Blauwbaard. In ‘Een stap naar
Gomorra’ hoort de kleur blauw ook bij de echtgenoot van Charlotte, Franz.
Charlotte breekt in haar droom door de grenzen van haar eigen sekse heen. Maar
haar utopie is de omkering van het sprookje: man doodt vrouwen, vrouw doodt
mannen. Charlotte waart zelf radeloos rond met de sleutel van de kamer onder haar
hemd verborgen. Zij is in beide werelden (die van de Doornroosjes èn die van de
Blauwbaards) ten dode opgeschreven.

5. Man en vrouw
Voor één keer gaat de wereld in het rood - Charlotte doet een stap naar Gomorra,
naar een in rood gehulde vrouwenwereld. Gomorra, de bijbelse zusterstad van Sodom
die ten onder ging aan de liefde tussen mannen, staat van oudsher bekend als de
plaats waar de vrouwenliefde welig tierde. Charlotte voelt zich
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tot Gomorra aangetrokken en wordt er door afgestoten, zij voelt afstand en
betrokkenheid. Soms mag ze van zichzelf de kleine, meisjesachtige Mara mooi
vinden; veel vaker lijkt ze haar van zich af te willen schudden. Lijkt ze haar weg te
willen wuiven als een opdringerige poes die zich voortdurend tegen haar aan wil
vlijen. Mara is te nabij. Mara is van dezelfde materie en hoe kan je van iets dat zozeer
aan jezelf gelijk is houden? Liefde voor het gelijke lijkt onmogelijk: ‘Ze zocht in
haar gevoelens naar een aanwijzing, in haar handen naar een instinct, in haar hoofd
naar een boodschap. Er kwam geen aanwijzing.’
In Mara's omhelzing voelt Cahrlotte zich dan ook niet gelijk, maar groter en sterker
dan anders, ‘de kussen die de kleine mond gaf, ... het kleine hoofd dat tegen haar
hoofd stootte - alles was oneindig veel kleiner, zwakker, nietiger dan wat Charlotte
ooit aan hoofden, haren en kussen had ervaren.’ Mara's kussen doen haar beseffen
hoe haar eigen lippen aanvoelen voor een man, ‘smal, bijna weerloos, bijna zonder
spieren, een snuitje, niet om serieus te nemen.’ Charlotte ontmoet niet alleen een
andere vrouw, ze ontmoet ook zichzelf. Ze spiegelt in Mara haar eigen vrouwelijkheid
en ze beschouwt die met een mannelijke blik. Charlotte realiseert zich dat zij tegenover
Franz dezelfde zwakheden heeft uitgespeeld als Mara tegen haar; zich spiegelend in
Mara beseft ze haar eigen positie. En wat ziet Charlotte in de spiegel? Een vrouw
zoals zij zelf is, een teer, langharig schepsel dat altijd steun biedt als je je wanhopig
voelt of uitgeput of heerszuchtig, een schepsel dat op oproep beschikbaar is, praatziek,
met ‘woorden zonder spieren’, ‘onbeduidende kleine woordjes’. Zo staat zij immers
te boek in de ‘aanvechtbare’ maar duidelijke taal van de mannen. En tegelijkertijd
is zij niet omschreven: ‘Nooit was dit geslacht op iets vastgelegd. Er waren
mogelijkheden. De vrucht was nooit verbruikt, nu niet, nu nog niet.’ De vrouw is
een open plek - en wat zich tussen twee vrouwen afspeelt is dat in nog sterkere mate.
Charlotte ziet in Mara niet slechts haar eigen spiegelbeeld; doordat Mara haar
vrouw wil zijn, staat zij Charlotte toe man te worden. Liefde voor het gelijke lijkt
onmogelijk. Het spel van de liefde wordt gespeeld met regels die al eeuwen gelden
en die de beide vrouwen blijkbaar niet kunnen ontvluchten. Zoals het huwelijk sterker
is dan de individuen - ‘... het verdraagt geen vernieuwing of verandering, omdat je
in het huwelijk begeven al betekent je in die vorm te begeven.’ - lijkt er voor Charlotte
en Mara geen mogelijkheid te zijn weggelegd om zich te onttrekken aan de
oppositionele verhouding tussen man en vrouw. Als Charlotte overweegt niet meer
de vrouw van Franz
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te zijn, als ze de man achter zich wil laten, wil ze ook zijn positie innemen: ‘Ik ben
de vrouw van niemand. Ik ben nog niet eens. Ik wil bepalen wie ik ben en ik wil ook
mijn schepsel maken.’ Zij stelt zich voor hoe het is om met Mara te leven, ‘iemand
die bij haar was, naast haar stond, onder haar stond...’ Mara zou ze kunnen
onderwerpen, Mara zou ze tot haar schepsel kunnen maken, Mara zou iemand zijn
die het belangrijker vond met háár gedachten te denken dan eigen gedachten te
hebben. Charlotte doet een eerste stap naar de vestiging van haar ik, zij doet een
poging subject te worden, en wel door - o ironie - een ander tot object te maken, door
Mara naar haar hand te zetten. ‘Als ze van Mara kon houden, dan zou ze niet meer
in deze stad, in dit land, bij een man, in een taal thuishoren, maar bij zichzelf.’
Het is maar de vraag of in ‘Een stap naar Gomorra’ sprake is van de wording van
een vrouwelijk ik. Weliswaar is het verhaal het eerste in het oeuvre van Ingeborg
Bachmann waarin een aanzet wordt gegeven tot een vrouwelijk vertelperspectief;
Charlotte eigent zich echter vooral de plaats, blik en strategie van de man toe. Is
Charlotte daarmee androgyn? Ook dat is twijfelachtig. Veeleer is het zo dat Charlotte
ik kan worden door een wisseling van perspectief, door het zich verplaatsen in het
mannelijke en niet door het samengaan van het mannelijke en vrouwelijke. Zij
overschrijdt de grenzen van haar sekse, om binnen de omheining van de andere
terecht te komen. Wel krijgt Charlotte in die perspectiefwisseling de ruimte te
fantaseren over haar ‘koninkrijk’, dat niet het rijk van de mannen is en niet dat van
de vrouwen. Noch het een, noch het ander.

6. Taal
Het rijk van de mannen en het rijk van de vrouwen bestaan bovenal in de taal. Het
is de taal die de mensen en de dingen bestempelt, de wereld categoriseert. In Charlottes
koninkrijk kan de taal, die de geslachten vastlegt, die de wereld overzichtelijk maakt,
dan ook geen plaats hebben. Die taal zal overboord gegooid moeten worden. Charlotte
verlangt niet alleen naar een nieuwe wereld, maar evenzeer naar een nieuwe taal. Of
anders, zoals in het Wittgensteiniaanse verhaal ‘Het dertigste jaar’ staat, ‘geen nieuwe
wereld zonder nieuwe taal’.
Charlottes verlangen is kenmerkend voor veel van Bachmanns personages. Zij
wensen hartstochtelijk de grenzen van de taal te passeren, een andere taal te
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betreden, maar dat is onmogelijk, net zo goed als het onmogelijk is de taal niet binnen
te gaan. Zo had de ik in ‘Het dertigste jaar’ zich graag aan de andere kant van de taal
opgesteld om over de grens heen te kijken naar zichzelf, de wereld en de taal. De
taal is echter een gevangenis waaruit niet ontsnapt kan worden. De vader in het
verhaal ‘Alles’ wil zijn kind voor alles behoeden te worden als de anderen, wil dat
het niet deelneemt aan de spelregels die in de taal vervat zijn. Spelregels die maken
dat wij slechts dressuurnummer na dressuurnummer opvoeren; spelregels die wij
denken noemen. De vader neemt zich voor zijn kind andere talen te leren: ‘Leer hem
de watertaal! We liepen over stenen. Over wortels. Leer hem de steentaal! Geef hem
nieuwe wortels! De bladeren vielen, want het was herfst. Leer hem de bladertaal!’
Maar omdat hij zelf die talen niet kent en alleen zijn eigen taal beheerst, waarvan hij
de grens niet kan overschrijden, zwijgt hij. En het kind doet onverminderd zijn intrede
in de oude wereld, verliest zijn onschuld en wordt de woorden machtig.
Voor dat wat zich aan de vaste vormen, de voor handen zijnde spelregels onttrekt,
bestaan geen woorden. De liefde tussen Charlotte en Mara kan zo geen doorgang
vinden omdat er geen taal is om haar te benoemen. Charlotte kan niet tot Mara's taal
doordringen, ze begrijpt niet wat Mara zegt, haar taal verschaft Charlotte geen
duidelijkheid. Aan de taal van mannen heeft Charlotte wel houvast, maar naar Mara
kan ze niet luisteren. De taal van de mannen over vrouwen is erg, die van vrouwen
zelf is nog erger. Charlotte voelt zich afgesneden van de taal van vrouwen, die ‘frivole
of vrome praatjes’, die ‘flodderige oordelen en meningen’. De taal van de mannen
doet de werkelijkheid geweld aan, maar houdt zich in elk geval met de werkelijkheid
bezig. De taal van vrouwen daarentegen wordt in de luwte gesproken, op lommerrijke
terrassen en in beschaafde koffiehuizen, zonder hoegenaamd de werkelijkheid te
willen of kunnen vatten. Charlotte wil niet meer in een taal thuishoren, maar bij
zichzelf. Zij wil zelf een taal kiezen. En Mara zou ze leren praten, ‘langzaam,
zorgvuldig en elke vertroebeling door de gebruikelijke taal verhinderen.’
Want de gebruikelijke taal is een gevangenis - in die gevangenis spreken wij
volgens Bachmann boeventaal, de taal die iedereen spreekt - ‘“Doe met ons mee.”
(De boeventaal tot in de perfectie!)’ -, die de werkelijkheid geweld aan doet. Charlotte
droomt niet voor niets van een koninkrijk waarin met de taal van de categorieën
gebroken is: ‘Altijd had ze die taal verafschuwd, elk stempel dat op haar werd gedrukt
en dat zij op iemand anders moest drukken:
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een moordaanslag op de werkelijkheid. Maar als haar rijk kwam kon die taal geen
dienst meer doen, dan vonniste die taal zichzelf.’
Is er met een nieuwe taal inderdaad een nieuwe werkelijkheid? In ‘Alles’ is taal
in ieder geval een zeer ruim begrip: ‘Alles is een kwestie van taal, en niet alleen van
deze ene Duitse taal die samen met andere in Babel geschapen werd om de wereld
in verwarring te brengen. Want daaronder broeit nog een taal die reikt tot in de
gebaren en blikken, de afwikkeling van de gedachten en de loop der gevoelens.’ Ook
Charlotte realiseert zich dat als de taal wordt ontmanteld de beelden nog blijven
bestaan. De beelden houden langer stand dan de woorden, zeker de vrouwbeelden;
de hoer, de moeder, de heilige... Charlotte kan zich in geen enkel beeld vinden:
‘Daarom wil ik een tegenbeeld en dat wil ik zelf ontwerpen. Nog geen naam. Nog
niet.’

7. Utopie
In de nacht met Mara stelt Charlotte zich háár rijk voor, een nieuwe wereld. Een
wereld waarin ze zichzelf kan zijn, waarin nieuwe maatstaven gelden, háár maatstaven.
Maar om die nieuwe wereld te grondvesten moet eerst de oude wereld vernietigd
worden. Op de puinhopen van de oude taal kan de nieuwe taal gevestigd worden.
Een nieuw rijk kan pas komen als het oude niet meer is: ‘Nee, pas als ze alles
overboord gooide, alles achter zich verbrandde, kon ze binnengaan bij zichzelf. Haar
rijk zou dan komen en als het kwam dan kon ze niet meer gemeten, niet meer
beoordeeld worden naar vreemde maatstaven. In haar rijk gold haar maatstaf.’
Het utopische verlangen naar een nieuwe taal en een nieuwe wereld is
onlosmakelijk verbonden met de verstoring van het oude. Maar net zo goed als het
onmogelijk is uit de taal te treden, is het ondenkbaar de bestaande wereld te verlaten.
In Het dertigste jaar bouwen Bachmanns personages luchtkastelen die bij voorbaat
onbewoonbaar zijn. De vader in ‘Alles’ ziet zijn kind zich de onvermijdelijke regels
van de oude wereld eigen maken; in ‘Een stap naar Gomorra’ is de bevrijdende liefde
tussen Charlotte en Mara al dood voor zij geboren is. Voor dat wat zich aan de
bestaande wereld onttrekt bestaan geen woorden: de vrouwenliefde kan niet benoemd
worden, laat staan genoten. De liefde tussen twee vrouwen is onbegaanbaar gebied.
Maar terwijl Charlotte droomt van haar koninkrijk, dat voorbij de verstikkende
vrouwenwereld èn de moordende mannenwereld ligt, denkt Mara alleen aan de liefde:
‘Liefde,
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liefhebben, daar gaat het om. Liefhebben is het enige waar het om gaat.’
En zo houdt Bachmann zich ook in haar prozadebuut uiteindelijk bezig met het
allesoverheersende thema in haar leven en werk, de liefde. Charlotte wil in ‘Een stap
naar Gomorra’ het ‘allervreemdste’ woord, liefde, niet gebruiken. ‘Liefde. Omdat
niemand in staat was het voor zichzelf te vertalen.’ Of zoals Bachmann in ‘Verklaar
me, liefde’ dicht:
Water is in staat te praten,
de golf neemt de golf bij de hand,
in de wijngaard zwelt de druif, zij barst en valt.
Zo argeloos verlaat de slak haar huis!
De ene steen weet de andere zacht te maken!
Verklaar me, liefde, wat ik niet verklaren kan:
moet ik die korte tijd van huivering
slechts met gedachten omgang hebben en als enige
niets lieflijks kennen en niets lieflijks doen?
Móet iemand denken? Wordt hij niet gemist?
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Poging tot terugkeer, 1989, 24 × 40 cm. Elizabeth de Vaal.
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Val Af, Hart
Val af, hart, van de boom van de tijd,
valt, bladeren, uit de koud geworden takken,
eens omhelsd door de zon,
valt, zoals tranen vallen uit het wijdopen oog!
Al wappert het haar dagenlang in de wind
rond het gebruinde voorhoofd van de landgod,
onder het hemd drukt de vuist
reeds op de gapende wonde.
Daarom, wees hard, als de tere rug van de wolken
zich nog eenmaal voor je buigt,
beschouw het als niets, als de Hymettus de raten
nog eenmaal voor je vult.
Want weinig geeft de landman om een halm in de droogte,
weinig telt een zomer voor ons grote geslacht.
En waarvan getuigt je hart?
Tussen gisteren en morgen slingert het,
geluidloos en vreemd,
en wat het slaat,
is reeds zijn val uit de tijd.

(Hymettus, bergrug in Attica, beroemd om zijn honing, vert.)
Uit: Ingeborg Bachmann, Tijd in Onderpand, vert. Paul Beers en Isolde
Quadflieg. Amsterdam, Amber, 1988.
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Een boom kan het best gemeten worden als hij is geveld, 1989, 200 × 150 cm. Elizabeth de Vaal.
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Altijd herfst, Levenslied, 1989, 100 × 140 cm. Elizabeth de Vaal.
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Undine en de onderwereld
Joke J. Hermsen
‘Undine gaat’ is het laatste verhaal uit de verhalenbundel Het dertigste jaar1., waarmee
Ingeborg Bachmann in 1960 een nieuwe periode van haar schrijverschap, het schrijven
van verhalend proza, inluidde. In de jaren vijftig had zij met dichtbundels als Tijd in
onderpand (1953) en Aanroeping van de Grote Beer (1956) in Oostenrijk en Duitsland
haar naam als dichteres reeds gevestigd. Bachmann kreeg meerdere belangrijke
poëzieprijzen toegekend en werd door de literaire kritiek als een van de meest
veelbelovende naoorlogse dichters beschouwd. In plaats van zich door de literaire
erkenning van haar werk te laten sterken in haar overtuiging van het dichterschap,
deed het succes van die bundels haar twijfels ten aanzien van de poëzie juist toenemen.
Nu zij, zoals ze in een interview2. ironisch opmerkte, ‘wist hoe ze gedichten moest
maken’, nu het schrijven van poëzie een techniek dreigde te worden die ze goed
beheerste en daarom geen risicovolle onderneming meer voor haar was, werd het
tijd een andere weg in te slaan. Schrijven zonder risico, zo meende Ingeborg
Bachmann, ‘is als het afsluiten van een verzekering die nooit uitbetaalt’. Waar de
poëzie voor haar geen ware uitdaging meer vormde, dacht ze die risico's wel te vinden
in het schrijven van proza. Ze verliet als dichteres het centrum van de culturele
belangstelling en vertrok naar de zijlijn, waar vandaan ze opnieuw de strijd aanging
met de taal.
Toch verklaart Bachmanns aarzeling tegenover de haar toegekende proeve van
poëtisch kunnen niet geheel haar overgang van poëzie naar proza. Uit haar eerste
verhalenbundel Het dertigste jaar, maar ook uit later prozawerk als Simultaan en
Malina, blijkt dat zij in haar poëzie niet in contact kon komen met wat ze in Malina
haar ‘Dunkle Geschichte’ noemt. Dit ‘donkere verhaal’ valt in Bachmanns werk
onder meer met iets samen als een vrouwelijke
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dimensie of vrouwelijk perspectief. Alsof deze dimensie in het genre van de poëzie
niet aan de oppervlakte kon komen en zij haar toevlucht moest zoeken tot een andere
literaire taal om hieraan uiting te geven. De verhalen uit Het dertigste jaar vormen
hier een eerste neerslag van. De hoofdpersoon uit het titelverhaal ervaart zijn taal,
en daarmee zijn bestaan - want voor Bachmann zijn ‘de grenzen van mijn taal, de
grenzen van mijn wereld’3. - als een gevangenis. Om zich te bevrijden, verlaat de
hoofdpersoon zijn vaste woonplaats en gaat op reis. De dertigjarige man:
‘had zich graag aan de andere kant opgesteld, over de grens heengekeken
(...). Hij was graag met een nieuwe taal teruggekeerd die bij machte was
geweest het ervaren geheim uit te drukken.’4.
Net als deze dertigjarige man heeft Ingeborg Bachmann haar vaste woonplaats, de
poëzie, verlaten om op zoek te gaan naar een taal waarin ‘het ervaren geheim’
uitgedrukt kan worden. Hiertoe heeft zij zich net als haar mannelijke hoofdpersoon
voor langere tijd in een ‘tot zwijgen gebracht ik uit zwijgen’ gehuld. Dit zwijgen
was noodzakelijk, opdat het onuitsprekelijke ‘van alle kanten opnieuw op hem (haar)
toe kon stromen’ en er een nieuw spreken mogelijk zou worden, of zoals Bachmann
het in haar opstel over muziek en dichtkunst5. uit 1959 verwoordde:
‘Wij hebben ervaren wat sprakeloosheid en stomheid zijn, onze, zo men
wil, meest pure toestand, en zijn uit het Niemandsland teruggekeerd met
taal die wij zullen voortzetten zolang leven onze voortzetting is.’
Het haar zo na aan het hart liggende thema van het onuitsprekelijke zal in Bachmanns
prozawerk vervolgens vaak vrouwelijk geconnoteerd worden en door vrouwelijke
personages als Undine in Het dertigste jaar of de vrouwelijke ik uit Malina worden
belichaamd. Ingeborg Bachmanns overgang van poëzie naar proza blijkt een poging
om, zoals Hans Holler het formuleerde: ‘haar vrouwelijk ik niet langer te
verloochenen, haar een stem te geven, het taalkundig tot leven te wekken.’6.
De overeenkomstige prefix un in de woorden ‘unsagbar’, ‘unaussprechlich’ en in
de naam Undine is dan ook niet toevallig. Undine vertegenwoordigt het onzegbare
gebied dat binnen de alledaagse taaluiting onderdrukt wordt. Bachmann preludeert
met dit vrouwelijk connoteren van het onzegbare op

Lust en Gratie. Jaargang 8

56
het gedachtengoed van schrijfsters als onder andere Hélène Cixous en Luce Irigaray,
die het vrouwelijke als dat wat in de mannelijk dominante orde is weggevaagd, naar
voren hebben gebracht. Dit ‘unbeschreiblich weibliche’ heeft volgens Bachmann in
de dominante orde wel sporen van afwezigheid achtergelaten: ‘Ze is af te lezen,
omdat er niets is waar ze zou moeten zijn’7.. Hoewel Bachmanns verhalen uiteindelijk
duidelijk maken dat er niet zoiets bestaat als een specifiek vrouwelijke taal of
schrijfpraktijk, is de ommezwaai van poëzie naar proza voor haar wel noodzakelijk
geweest om te tonen dat er op elk niveau van de taal en de maatschappij sprake is
van een doorwerkend proces van seksuele differentie.8.
Opmerkelijk hierbij is dat de mannelijke duitstalige critici, na haar eerst veel lof
voor haar poëzie te hebben toegezwaaid, haar prozawerk plotseling veroordeelden.
Bachmann werd verweten dat zij de weg van de ‘grote Kunst’ verlaten had en
damesproza aan het schrijven was. Sommige mannelijke critici staken, min of meer,
de hand in eigen ‘boezem’, door te beweren dat zij dit proza ‘als man’ wellicht niet
begrepen. Er werd ineens om een geslachtsspecifieke receptie gevraagd, terwijl
daarvan bij haar poëzie geen sprake was geweest. De vraag is of zij deze
geslachtsspecifieke receptie niet alleen in het leven riepen om haar proza ongelezen
terzijde te kunnen schuiven. Men kan inderdaad niet voorzichtig genoeg zijn met
separatistische literatuuropvattingen. Zij kunnen de lezer een alibi verschaffen om
zich niet aangesproken te voelen. In ieder geval kan deze receptie wel als een teken
worden gezien dat Bachmann er in haar proza, beter dan in haar poëzie, in is geslaagd
de problematiek van de sekseverschillen zo sterk op de voorgrond te plaatsen, dat
de lezers zelf op hun ‘geslachtelijkheid’ worden gedrukt. Dat de mannelijke critici
daar vervolgens de verkeerde conclusies aan hebben verbonden is behalve spijtig
vooral ook in strijd met de intentie van Bachmann, die juist niet bij voorbaat haar
lezerspubliek in twee groepen wilde opdelen. Na een periode van stilte werd aan het
begin van de jaren tachtig haar prozawerk eerst door de feministische kritiek opnieuw
geïnterpreteerd en kreeg het daarna meer algemene aandacht.
In dit artikel zal ik met name Ingeborg Bachmanns verhaal ‘Undine gaat’ als een
overgang van haar poëzie naar haar prozawerk lezen, en proberen aan te geven hoe
hierin al de meeste ingrediënten voor haar latere werk, met name het thema van
seksuele differentie verborgen liggen. ‘Undine gaat’ kan namelijk als een soort sleutel
tot haar meest omvangrijke prozawerk, de Todesartencyclus9., beschouwd worden.
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Een boze zeemeermin
‘Undine gaat’ is een verhaal dat op verschillende niveaus gelezen kan worden.10. Het
is zowel een klaagzang over het onvermogen van de mens om lief te hebben, als een
aanklacht tegen de moderne westerse maatschappij die tot een produktiesysteem is
geworden, waarbij alle individuen en goederen tot hun gebruiks- of nuttigheidswaarde
zijn gereduceerd. In dit systeem heerst de Orde (de symbolische Vader) die alles wat
zich niet aan zijn wetten wil onderwerpen tot illegaal, subversief of zelfs crimineel
verklaart. Verbannen en verstoten wordt een ieder die zich buiten het produktiesysteem
opstelt, die zich aan de wetten en regelgeving onttrekt en in de marges van de
samenleving de verdrongen schaduwzijde van de dingen opzoekt. Tegelijkertijd
spreekt deze groep van marginalen echter juist tot de verbeelding van de in het gareel
meelopende mens. De outcasts doen iets waar de anderen slechts naar kunnen
verlangen: zij springen uit de band en volgen hun verlangens. Reden waarom zij in
tal van romantische verbeeldingen de revue passeren.
De outcast of vagebond wordt nog boeiender als hij van het vrouwelijke geslacht
is. Want een vrouw die zwerft, onttrekt zich tot twee maal toe aan de wet: ten eerste
aan de wet van de individuele man en ten tweede aan de wet van de door hem
ingestelde orde. In die zin is Undine een vagebond omdat zij een vrouw is die zich
èn niet laat vangen door de orde, èn niet laat vangen door de verleidings- en
onderwerpingsstrategieën van de man die erop uit is om de vrouw tot zijn vrouw, tot
‘Eendagsvrouw, Weekendvrouw of Levenslangvrouw’ te maken. Undine en de
vagebonde behoren zo tot die zeldzame wezens die in staat zijn zich niet te laten
vangen in een oppositie, zich niet om te laten vormen tot het tegendeel van de man.
Zonder hun vrouwzijn te verloochenen, gaan zij buiten de aan de orde gekoppelde
oppositie manvrouw staan. Zij zijn geen ‘gegenüber’ maar een ‘jenseits’. Zij houden
de herinnering warm aan het andere, aan de extase, en laten niet toe dat dit andere
gereduceerd wordt tot een beheersbaar zelfde. Undine wordt hiermee tot ‘derde’. Tot
degene die aan de tegenstelling ontsnapt, degene die, op het moment dat zij als
echtgenote, ‘Weekendvrouw’, als bezit en dus als deel van een oppositie
geïdentificeerd wordt, verdwijnt en ‘unter-geht’.
Bachmann herschrijft zo op heel bijzondere wijze het sprookje van Undine, dat
bij Andersen eenvoudigweg ‘De zeemeermin’ heet of in andere, meest Angelsaksische
versies ‘Melusina’.11. Het thema van Undine of Ondine komt oorspronkelijk uit de
Noordeuropese mythologie en is bij de zestiende-
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eeuwse schrijver Paracelsus voor het eerst gesignaleerd. Undine is daar een
‘natuurwezen’, een waternimf, die alleen als de mens liefheeft uit haar meer verrijst
en een menselijke gedaante aanneemt. Ook in de romantische literatuur van
negentiende-eeuwse schrijvers als Hoffmann, Goethe en Fouqué verbeeldde Undine
de tweede pool van tegenstellingen als cultuur-natuur, werkelijkheid-mythe,
ratio-gevoel, en uiteraard ook die van man versus vrouw. Het sprookje van Undine
is in feite een van de variaties op het in de westerse cultuur steeds terugkerende thema
van de vrouw als ‘ander’, als gebrekkige die tegelijk datgene wat de man ontbreekt
kan aanvullen. Want Undine ontbeert aan de ene kant dat wat de mens/man wel heeft,
namelijk een ziel, een ratio, een taal, maar aan de andere kant staat ze ook voor wat
de mens niet (meer) heeft: het mysterie, de natuurkracht enz. Undine is het symbool
par excellence voor deze zielloze vrouw die alleen door de liefde van de man tot
‘mens’ kan worden, c.q. een ziel kan verkrijgen. In zijn studie van het Undine-motief
bij negentiende-eeuwse kunstenaars stelt Jost Hermand dan ook terecht:

‘In het algemeen verschijnen de vrouwen steeds weer als ongearticuleerde
natuur. Zij zijn de naamlozen, de met de oergrond van het bestaan
verbondenen, die echter de liefde van de man nodig hebben om ook ziel
te worden.12.
In haar verhaal ‘Undine gaat’ laat Bachmann zien dat datgene wat binnen de
tegenstellingen getrokken wordt, wat maatschappelijk beheersbaar wordt zijn
levensvatbaarheid verliest. Het werkelijk ‘andere’ waar Undine voor staat is niet in
een orde te vangen, zal er altijd buiten blijven. Als de liefdesroes van
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het paar, een roes waarin zij beiden van ‘dezelfde geest’ waren, voorbij is, en de
tekenen die tot afscheid nopen niet worden verstaan, waardoor men als paar in de
orde treedt, dan slaat de derde, Undine, op de vlucht en blijven er nog maar twee
over, ‘Hans’ met de ‘Weekendvrouw’, en de strijd en rolpatronen die daarbij horen.
Undine stelt alles in het werk om hier niet in te vervallen. Zij weigert in de val te
lopen die de man, nota bene in de gestalte van de geliefde, voor haar uitzet. ‘Undine
gaat’, maar neemt eerst afscheid:
‘Maar laat me precies zijn, monsters, en jullie ditmaal aan de verachting
prijsgeven, want ik zal niet terugkomen, geen gevolg meer geven aan jullie
wenken, niet meer ingaan op een uitnodiging voor een glas wijn, een reis,
een theaterbezoek. Ik zal nooit meer terugkomen, nooit meer Ja zeggen
en Jij en Ja. Al die woorden zullen er niet meer zijn, en ik zeg jullie
misschien waarom.’

Angst voor verlies
De toonzetting van het hele verhaal is er een van woede en vertwijfeling, zoals uit
de aanhef van Undines afscheidsrede al blijkt: ‘Jullie mensen! Jullie monsters! Jullie
monsters met de naam Hans.’ Ze is kwaad op die ‘monsters met de stevige en
onrustige handen, met de korte bleke nagels, de gebarsten nagels met zwarte randen,
de witte manchetten om de polsen, de gerafelde pullovers, de eenvormige grijze
pakken, de grove leren jacks en de losse zomerhemden!’ De ‘monsters’ in de
beklaagdenbank luisteren allen naar de naam Hans, want hoewel ze in eerste instantie
‘heel anders als alle andere lijken’, zijn ze uiteindelijk toch allemaal hetzelfde. Ze
zijn allen op zoek naar de liefde, maar alleen om hun eigen wereld te complementeren,
opdat het jullie aan niets ontbreekt, opdat de wereld rond is’. Als de partner eenmaal
in hun bezit is, worden ze jaloers en proberen ze haar met ‘hoogmoedige
toegevendheid’, ‘tirannie’ en ‘huishoudgeld’ te onderdruken. Ze deinzen terug voor
de liefde en zoeken na een kortstondige ontsporing al spoedig hun oude zekerheden
weer op. Undines aanklacht richt zich kortom tegen het onvermogen van ‘Hans’ om
lief te hebben.
Undine kan alleen boven water komen als zij door de mens geroepen wordt. Zij
kan niet uit zichzelf in de wereld komen, maar moet wachten op het ogenblik waarop
de mens zich openstelt voor haar: ‘Maar vergeet niet dat jullie mij hebben geroepen
in de wereld, dat jullie gedroomd hebben van mij, de ander,
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het andere - (...) - de onbekende’. Undine beantwoordt aan het heimelijke verlangen
van de mens om zijn verworven zekerheden te verlaten, zijn veilige positie op het
spel te zetten, kortom zichzelf, zijn identiteit te verliezen, in een poging het ‘andere’
te leren kennen. Als ‘in de nacht’ dit verlangen bij de mens opkomt, verschijnt Undine
om met hem een kortstondige extase te beleven, die de mens boven zijn eigen identiteit
uittilt en hem een blik gunt op ‘het onbekende’ universum dat Undine
vertegenwoordigt.
‘Gaarne speelden jullie met de gedachte aan fiasco, vlucht, schande en
eenzaamheid, die jullie verlost zou hebben van al het bestaande. Maar al
te graag hebben jullie in gedachten daarmee gespeeld. Als ik kwam, als
een zuchtje wind me aankondigde, dan sprongen jullie op en wisten dat
het uur nabij was, de schande, de verstoting, de ondergang, het
onbegrijpelijke. Roep om het einde.’
De ‘monsters’ kennen het (doods)verlangen zichzelf aan het onbekende over te geven,
zichzelf los te scheuren uit de sleur van hun dagelijkse bestaan, omdat zij het volgens
Undine nooit met zichzelf eens waren, ‘niet met jullie huizen, niet met alles wat
vastligt’. Heimelijk waren zij blij als alles ineen dreigde te storten, als zij verlost
zouden worden van hun op zekerheid, gebruik en duurzaamheid ingerichte bestaan.
In gedachten speelden zij graag met de idee van verlies, verwoesting en vlucht van
het van de wieg tot het graf verzekerde bestaan. Het verlangen naar deze extase is
een ‘roep om het einde’, omdat het de veilige positie in de orde ontzet. Undine luistert
naar dit roepen, en komt, ‘op natte voeten’, om aan dit verlangen gehoor te geven.
Ze wordt met open armen ontvangen en even lijkt het erop dat de mens in staat is
zich aan de regels van de maatschappij te onttrekken. ‘Omdat ik voor geen gebruik
bestemd ben en jullie je niet tot voor een gebruik bestemd wisten, was alles goed
tussen ons. We hielden van elkaar. We waren van dezelfde geest.’ Als de mens zich
openstelt voor de liefde, vergeet hij even dat hij voor gebruik bestemd is.
Bachmann verwoordt hiermee een kritiek op de moderne maatschappij, waarin
alles in termen van nut en gebruik gedacht wordt. Wij zijn slechts gebruikers van
goederen en zijn zelf ook niet meer dan goederen die gebruikt worden. Verspilling
en nutteloosheid, zaken die volgens Bachmann de liefde juist kenmerken, zijn uit
den boze. De liefde verspilt de tijd en leidt tot zelfverlies: ‘het gebod is jezelf te
verlaten’; de liefde wil vooral niets bruikbaar maken. Niets vormt in feite een grotere
bedreiging voor het produktiesysteem dan de
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liefde. De liefde tast ook het grondprincipe van deze maatschappij, het lineaire
tijdsbegrip, aan. Zonder tijdsduur is er immers geen produktie mogelijk. Undine
spreekt met haar herhaalde oproep ‘sta stil tijd!’ de ban uit over het time is
money-principe. De tijd van de liefde is die van het ogenblik. De verliefde mens
heeft geen agenda, geen toekomst noch verleden, geen carrièreplanning. De verliefde
mens heeft niets, behalve de extase van het moment.
Als de mens zijn plaats aan de lopende band verruilt voor de extase van het heden,
ontmoet hij Eros, de liefde, Undine:
‘Ik heb een man gekend, die heette Hans, en hij was anders dan alle
anderen. (...) Op de open plek trof ik hem, en we gingen gewoon weg,
zonder doel, (...). Ik hield van hem.’
De liefde wordt door Bachmann als een weg gezien, die nergens heen leidt, die niet
uitgestippeld is en zonder doel en methode is. Het enige doel van de liefde is dat er
op weg gegaan wordt, of zoals Marguerite Duras in L'Amant schrijft: ‘Het gaat er
niet om ergens aan te komen, het gaat erom te vertrekken van daar waar je bent.’
Lang kan dit voortgaan zonder richting, zonder orde, niet duren. Onherroepelijk komt
het moment waarop ‘Hans’ zijn agenda weer oppakt, vraagt ‘hoe laat het eigenlijk
is’, en zijn plaats in de maatschappelijke orde weer inneemt. Het lijkt voor de moderne
mens onmogelijk om, zoals ook de vrouwelijke ik-figuur in de roman Malina het
wil, elke dag in het nu te leven. Al spoedig dringt de vraag naar de toekomst zich
op. Het verliefde paar verlaat de extase door aan de toekomst te gaan werken,
plannetjes te maken, een dak boven het hoofd te zoeken: ‘dan maken jullie je druk,
leggen het geld bij elkaar en zetten je schrap voor de toekomst.’ Het is het moment
waarop Undine, de liefde, verstoten wordt van de aarde en weer terugkeert in haar
waterrijk, ‘waarin niemand een nest bouwt, een dak optrekt boven balken, zich bedekt
met een zeil.’ Undine wil geen plannen voor de toekomst maken, geen veilig
onderkomen zoeken, maar ‘Nirgendwo’ zijn en ‘Nirgendwo’ blijven, om ‘steeds
weer adem te kunnen halen voor nieuwe woorden, nieuwe kussen, voor een
onafgebroken bekentenis: Ja. Ja.’ ‘Hans’ is echter niet bij machte om aan deze eis
gehoor te geven. Als hij merkt dat Undine niet samen met hem aan een toekomst wil
werken, beschouwt hij haar al spoedig als een gevaar. Hij realiseert zich plotseling
wat hij niet allemaal voor haar op het spel heeft moeten zetten: zijn carrière, zijn
verzekerde plaats
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in de samenleving, en hij komt nog net op tijd tot inkeer. Hij heeft spijt van zijn liefde
voor Undine en zal proberen alles wat Undine onzeker gemaakt heeft weer zo snel
mogelijk te ‘bevestigen’. Daartoe offert hij de liefde, Undine, op om er een echtgenoot
voor in de plaats te krijgen:
‘Verraders! (...) Dan wisten jullie plotseling wat jullie verdacht aan mij
vonden, water en sluier en wat zich niet laat vastleggen. Dan was ik
plotseling een gevaar dat jullie nog op tijd herkenden, en ik werd verwenst
en alles was in een handomdraai verloochend. (...) Jullie hebben de altaren
snel opgericht en mij ten offer gebracht. Heeft mijn bloed gesmaakt?’
Ook deze liefde met ‘Hans’, die toch ‘heel anders was dan alle anderen’, komt weer
tot een einde. En ‘Undine gaat’ al, is al halverwege de wereld en haar
onderwaterbestaan als ze haar klaaglied over het onvermogen van ‘Hans’ om lief te
hebben, ten gehore brengt. Onvermogen, omdat hij zijn liefde uiteindelijk toch weer
ondergeschikt maakt aan de maatschappelijke structuren: ‘jullie kopen en laten je
kopen’, ‘jullie bedriegers en bedrogenen’.

De schuldkwestie: Bachmann en Rilke
Op het moment dat ‘Hans’ Undine offert, bijt hij zich opnieuw vast in de oppositie,
in de strijd tussen de geslachten om een identiteit te verwerven, die hem zijn eigen
gebrekkigheid en openstaan voor het andere kunnen doen vergeten. Undine herinnert
aan dit vergeten: ‘Altijd is er maar een met die naam die ik niet vergeten kan, ook
al vergeet ik jullie allemaal, vergeet ik jullie geheel en al (...)’ Undine kan niet
vergeten, wil niet vergeten, weigert om zich gevangen te laten nemen in een oppositie,
om zich om te laten vormen tot vrouw van de man: ‘Probeer dat niet met mij. Met
mij niet!’ Op het moment dat zij als echtgenote van ‘Hans’ geïdentificeerd wordt,
verdwijnt zij: ‘Ik ga al.’ Zij zal zich niet tot ‘Levenslangvrouw’ laten maken, opdat
voor de man ‘de wereld weer rond is’.
Ingeborg Bachmann verwijst hier naar de beroemde dialoog van Plato over de
liefde, Het Symposium, waarin Aristophanes de liefde beschrijft als het weer
terugvinden van twee tevoren gescheiden helften. Volgens Aristophanes waren er
bij de mensen vroeger drie seksen, (man/man, vrouw/vrouw, vrouw/man), ze waren
rondvormig, met twee paar handen en benen, twee
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gezichten en twee geslachten. Toen de mensen de hemel wilden bestormen om de
goden aan te vallen, werden zij door Zeus gestraft en in tweeën gesplitst. Sindsdien
zoekt de ene helft de ander en dit is volgens Aristophanes de motor achter de liefde.
Als ze elkaar gevonden hebben, kunnen zij hun vroegere eenheid en identiteit weer
herstellen.
Undine zet zich af tegen dit symbiotische verlangen van ‘Hans’ om een vrouw te
vinden waarmee hij zijn gebrekkige bestaan kan aanvullen en weer ‘rond’ maken.
Voor haar gaat het er niet om iets te vinden, dat zou het einde van de liefde betekenen.
Zij wil, als Eros, altijd zoekend blijven. Undine gelooft niet in de volledigheid, maar
in de ander die altijd anders blijft. Zij sluit zich, in plaats van bij Aristophanes, zoals
‘Hans’, eerder aan bij Diotima, die zelf niet aanwezig is bij Het Symposium, maar
wier woorden door Socrates worden weergegeven. Diotima betoogt dat Eros geboren
is uit de Armoede (Penia) en de Rijkdom (Poros). Aan de ene kant is Eros ‘altijd
arm, zonder schoenen aan zijn voeten en zonder dak boven zijn hoofd’. Aan de andere
kant is Eros ‘altijd op zoek naar dat wat mooi en goed is, ontdekt hij nieuwe wegen
die naar nieuwe successen leiden’. Hij zal deze rijkdommen echter nooit kunnen
behouden, want ‘zodra hij ze heeft verworven, verliest hij ze weer.’13. Omdat Eros
wel weet heeft van de rijkdom zonder deze ooit te bezitten, is hij altijd zoekend.
Undine is als Eros, een dakloze nomade, die niets bezit, maar wel telkens nieuwe
wegen naar de schoonheid vrijlegt. Niettemin legt Diotima het in het dagelijks leven
af tegen Aristophanes, zoals Eros het aflegt tegen de symbiose en Undine tegen
‘Hans’.
Maar wie is daar verantwoordelijk voor? In ‘Undine gaat’ luisteren de schuldigen
in de beklaagdenbank allen naar de naam ‘Hans’. Bij een eerste lezing van het verhaal
lijkt het dat Bachmann haar aanklacht daarom uitsluitend tot dè Man richt en dat
Undine als liefhebbend principe symbool zou staan voor dè Vrouw. In een interview
vertelde Bachmann echter dat Undine ‘geen vrouw is, maar dat wat Georg Büchner
onder “de kunst, ach de kunst” verstond’14. en dat zij zichzelf eerder met ‘Hans’ dan
met ‘Undine’ identificeert. Dit zou, in psychoanalytische termen uitgedrukt, kunnen
betekenen dat wij allen tot de symbolische orde zijn toegetreden en dat zowel mannen
als vrouwen hierin hun plaats innemen.
Toch is het niet voor niets dat de monsters de mannelijke naam ‘Hans’ dragen. Zij
zijn immers bij uitstek de vertegenwoordigers en de pleitbezorgers van de westerse
maatschappij. Hoewel Undines aanklacht zich niet exclusief tot de man, maar tot de
moderne mens richt, treft de man toch een ernstig verwijt.
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Namelijk dat hij na de teloorgang van de liefde, ‘het zwijgen ertoe doet, de krant
openslaat, de rekeningen doorkijkt en de radio hard aanzet’. De man berust en toont
zich laf als de liefde voorbij is. De vrouwen durven de rouw om de verloren gegane
liefde daarentegen te beleven: ‘De felle mensenvrouwen scherpen hun tong en
bliksemen met hun ogen, de zachte mensenvrouwen laten stil een paar tranen vloeien,
die doen ook hun werk.’ Ergens lijkt het onvermogen van de man in amoris groter
te zijn dan bij de vrouw. Zijn angst om zichzelf in de liefde te verliezen is heftiger
dan bij de vrouw. Misschien komt dit omdat de man traditioneel gezien alleen iemand
kan zijn als hij een gerespecteerde positie verwerft. Daartoe heeft hij zijn ‘Dunkle
Geschichte’, zijn contact met Undine, sterker moeten verdringen en de herinnering
eraan moeten uitbannen.

Ingeborg Bachmann in een collage van Wolfgang Kudrnofsky Uit: ‘BL’.

Bachmanns klaagzang over de liefde valt in deze zin te vergelijken met de aanklacht
die Rilke in zijn Elegien, maar ook in andere geschriften, richtte aan het adres van
de man en diens onvermogen lief te hebben. Undine lijkt op meerdere plaatsen
letterlijk aan Rilke te refereren. Volgens Rilke stelt de liefde de mens in staat buiten
de grenzen van het puur op zichzelf gerichte individuele bestaan te treden. De kracht
van de liefde schuilt niet in het willen bezitten van de geliefde ander, maar in de
ervaring van de ontgrendeling van
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het eigen bestaan. Volgens Rilke zijn vrouwen, meer dan mannen, tot deze bezitloze
liefde in staat.
In zijn Requiem für eine Freundin (1908)15., dat Rilke schreef ter nagedachtenis
van de schilderis Paula Modersohn-Becker, wijt hij haar dood aan de bezitsdrang
van haar man. Net als Bachmann in ‘Undine gaat’, ziet Rilke Modersohns verlangen
om van Paula kinderen te krijgen als een ‘verharden’ van zijn toekomstplannen,
waaraan de liefde en in dit geval ook de schilderes zou overlijden. ‘Doch jetzt lag
ich an/ denn Einen nicht, doch alle klag ich in ihm an: den Mann.’ De liefde van de
man is volgens Rilke maar al te vaak een valse liefde, want geheel gericht op
‘verjaring als gewoonte’. De man maakt misbruik van de liefde door zijn vrouw te
gebruiken voor de versterking van zijn sociale positie. Hiermee wordt niet alleen de
liefde om zeep geholpen, maar wordt tevens de vrouw tot bezit gereduceerd. Rilke
vraagt zich af: ‘Wo ist ein Mann der recht hat auf Besitz?/ Wer kan besitzen, was
sich selbst nicht halt, was sich von Zeit zu Zeit nur selig auffangt?’
Ook Undine stelt dat mannen hun vrouwen als bezit en gebruik beschouwen, dat
zij door middel van hun vrouwen hun toekomst zeker willen stellen, ‘om de toekomst
zeker te stellen om hen kinderen te laten krijgen’. Undine lijkt bij monde van Paula
Modersohn-Becker te spreken, als zij zegt: ‘Ik heb geen kinderen van jullie, omdat
ik geen vragen had, geen eis, geen voorzichtigheid, geen bedoeling, geen toekomst
en niet wist hoe je plaats neemt in een ander leven. Ik behoefde geen levensonderhoud,
geen bezweringen en verzekeringen (...).’ Undine wordt echter, als Paula, door haar
geliefde ‘tot de toekomst verdoemd’ en gaat onder. De schuld ligt bij ‘het monster
met de naam Hans’.

Undine en Eurydike
Maar waar doelde Ingeborg Bachmann nu op toen zij Undine als ‘de kunst, ach de
kunst’ omschreef? De kunst reikt, net als de liefde, over de grenzen van de Orde
heen. Zij is niet gericht op winst, bezit, gebruik, maar wil alles wat vastgelegd is,
weer op losse schroeven zetten. De kunst laat zich niet tot een nuttigheids- of
gebruikswaarde terugbrengen, maar onttrekt zich juist aan de rigide structuren van
het produktieproces. De kunst is een poging naar de schaduwkant van de dingen te
wijzen, om datgene wat in de dagelijkse praktijk ondergesneeuwd raakt voor een
moment aan de oppervlakte te
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brengen. Wij hebben voor de toetreding tot de symbolische orde een prijs betaald:
wij hebben afscheid moeten nemen van een onmiddellijke relatie met de dingen en
met onszelf. Wij zijn van de dingen en van onszelf vervreemd geraakt. De kunst
wijst ons op die vervreemding, laat ons zien dat we vreemdelingen zijn waar we
dachten thuis te zijn. Wij zijn, zoals Rilke het noemde, voorgoed tegenover de dingen
komen te staan, niet bij machte werkelijk contact te krijgen met dat wat ons omringt:
‘Dieses heisst Schicksal: gegenüber sein und nichts als das und immer gegenüber’.16.
De mens is een opgejaagd dier, dat in een luchtledig niets van gebeurtenis naar
gebeurtenis snelt en geen werkelijke aandacht meer kan opbrengen voor de dingen
om hem heen. Zijn blik is op de toekomst gericht en deze voortdurende zorg om de
toekomst belet hem op te gaan in het heden.
Een mogelijkheid die de mens heeft om aan deze vervreemding te ontsnappen, is
voor Rilke net als voor Bachmann de niet op de toekomst gerichte ervaring van de
liefde en de kunst. De kunstenaar kan de dingen redden door ze ‘in het onzichtbare’
te laten verdwijnen, door ze te onttrekken aan de determinerende blik van de mens.
De kunstenaar zal haar/zijn eigen positie in de Orde en die van de dingen op het spel
moeten zetten om af te kunnen dalen naar het rijk dat in Bachmanns verhaal het
onderwaterrijk van Undine is. Behalve Eros, vertegenwoordigt ook Undine dit donkere
gebied waar de kunst naar op weg is, dit gebied van ‘sprakeloze schepselen’, die
‘duiken en rusten en zich zonder krachtsinspanning bewegen’. Undines land is dit
‘Nirgendwoland’, dit ‘naar voren geopende rijk van onbekende grenzen’, zoals
Bachmann het gebied van de literatuur in haar Frankfurter colleges noemt. De kunst,
de literatuur is in een voortdurende strijd met de grenzen van de taal en de wereld
verwikkeld en wordt gekenmerkt door haar verwoede poging om over de grenzen
heen te spreken. Of, zoals Bachmann in haar laatste gedichtenbundel schreef: ‘Maar
wij willen tot over grenzen spreken,/ al gaan er grenzen nog door ieder woord:/ wij
zullen ze van heimwee overschrijden/ en dan in harmonie zijn met elk oord.’17.
De schrijvers proberen met andere woorden over de grenzen van hun isolement,
hun vervreemding heen te reiken en in hun werk het altijd ‘gegenüber sein’ op te
heffen. Zij zullen daartoe echter de grenzen van hun eigen identiteit die hun positie
binnen de orde garanderen moeten durven uitvlakken. Pas dan zal er een ontmoeting
met Undine kunnen plaatsvinden. Zij moeten met andere woorden hun plaats in de
symbolische orde op het spel zetten om, zoals Kristeva het stelt, ‘een duik te kunnen
nemen, in het semiotische’. Deze duik
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is niet zonder risico's. Er bestaat de kans in het semiotische te verdrinken en met
Undine ten onder te gaan in wat door de psychoanalyse een psychose genoemd wordt.
De schrijfster die op weg is naar Undine, naar het onzegbaar-onzichtbare, wordt
geconfronteerd met dat wat verdwenen is, met dat wat er niet meer is, met dat wat
vergeten en gestorven is. Haar zoektocht maakt haar tot een Orpheus18., die het waagt
om in de duisternis van het dodenrijk naar Eurydike af te dalen. Orpheus krijgt van
Hades, de god van de onderwereld, toestemming om Eurydike mee terug te nemen,
op voorwaarde dat hij niet omkijkt, dat hij daar waar nog het niets en de
onzichtbaarheid heersen, een beeld opricht. Orpheus kan het echter niet verdragen
dat hij Eurydike niet in een vorm kan vangen. Hij draait zich om en ziet Eurydike
weer terugvallen in de nacht. Precies dat is het moment waarop de kunst ontstaat en
waarop zij tevens ‘mislukt’: zij zal nooit een ‘Levenslangvrouw’, of zelfs maar een
‘Weekendvrouw’ worden. Eurydike laat zich, als Undine, niet ‘vastmaken’. Als
Orpheus naar haar op zoek is, mag zij haar rijk voor een moment verlaten, maar zal
er vervolgens weer in teruggeworpen worden. Zoals Undine, komt Eurydike op
kousevoeten in de nacht en verdwijnt zij weer als de schrijver zich tot het papier
wendt om op te schrijven wat zij/hij niet gezien heeft. Dit noodzakelijke verdwijnen
is de ‘wrede wet’ van de kunst waar Bachmann over spreekt. Want al worstelen de
schrijvers aan de grenzen van hun bestaan en dalen zij soms af naar de onderwereld,
toch moeten zij zich, om te schrijven, bekennen tot een ordening, tot het schrift. Met
andere woorden, hoewel het onzegbare de aanleiding vormt om te spreken, is het
sprekend niet mogelijk in het onuitsprekelijke te staan. Schrijvers zijn gericht op het
onzegbare zonder zichzelf uit de grenzen van de taal te kunnen bevrijden. Zij staan
aan de grens en blikken van het mogelijke naar het onmogelijke. Schrijven is, zoals
Bachmann het formuleerde, een ‘verdoemd bestaan’, maar omdat alleen schrijvend
iets van het onzegbare, van Undine, ervaren kan worden, is het ook niet verwonderlijk
dat Bachmann daar aan toevoegt: ‘Ik besta alleen als ik schrijf.’
‘Undine gaat’ verhaalt over deze schrijversparadox. ‘De taal is de straf’, stelt
Bachmann, en dat geldt met name ook voor een vrouwelijke auteur, want iedereen
spreekt in een zelfde symbolische orde, waarin in de loop der eeuwen vooral de
mannelijke waarden zijn uitgekristalliseerd. Reden waarom Bachmann het schrijven
als een ‘mannelijke’ bezigheid ervaart, ‘die ik alleen vanuit een mannelijk perspectief
kan bezien’, zoals ze in een interview opmerkt. Een vrouwelijk auteur wordt daarom
dubbel ‘gestraft’, ervaart een
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‘dubbele onteigening’. Een eerste onteigening die een ieder ondergaat, zodra zij/hij
in de symbolische orde vervreemd raakt van zichzelf en van de dingen om haar heen,
en een tweede onteigening die specifiek de vrouw treft, omdat zij altijd als de
keerzijde, de schaduwzijde van die orde gefungeerd heeft.
Undine is in Bachmanns verhaal ook Eurydike; zij is, zoals Maurice Blanchot in
zijn De blik van Orpheus schrijft, ‘het meest duistere punt waar de kunst, het
verlangen, naar lijken te streven. Zij is het ogenblik waarin het wezen van de nacht
zich laat zien als de andere nacht’19.. Ze is dat niet alleen voor mannelijke schrijvers
of geliefdes, maar voor elk individu, ongeacht de sekse. Niet langer worden in
Bachmanns versie van het sprookje van Undine beide seksuele categorieën tegenover
elkaar geplaatst. ‘Niet het rijk van de vrouwen en niet het rijk van de mannen’, zegt
Bachmann in ‘Een stap naar Gomorra’ in dezelfde bundel Het dertigste jaar, ‘opdat
er niet zo wordt gescheiden, niets gescheiden wordt’, vult Undine haar aan. Undine
is de derde mogelijkheid die vanuit de marges het denken in opposities en de daarmee
gepaard gaande identificaties probeert te ondergraven. Undine verbeeldt deze kracht
van Eros en Eurydike, maar haar verschijning wordt haar in de moderne samenleving
welhaast onmogelijk gemaakt.
De laatste regels van het verhaal zijn dan ook van een ongekende tragiek. Undine
vertrekt, gaat onder water, ‘over het water gebogen’, heeft zij het ‘bijna opgegeven’.
Zij kan nog maar moeilijk de schelpenketting vinden waarlangs zij weer in de wereld
zou kunnen verschijnen, ‘de wereld is al duister en ik kan de schelpenketting niet
omdoen’. Want hoe kan zij verschijnen zonder onmiddellijk weer in ‘een andere taal,
een andere orde’ te zijn? Hoe kan zij in de orde verschijnen en deze tegelijkertijd
ondermijnen, is de vraag die Bachmann zichzelf voorlegt. Undine gaat onder. ‘Ik
ben onder water.’ Hoe kan zij weer boven water komen, zonder zichzelf tot tweemaal
toe te verloochenen? Undine is:
‘Bijna verstomd,
bijna nog
de roep
horend.
Kom. Voor één keer.
Kom.’
Zal zij nog komen als wij haar roepen?

Eindnoten:
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2. In: Wir mussen wahre Sätze finden. Interviews en gesprekken met Ingeborg Bachmann, München,
Piper, 1983.
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uitgegeven. In: Werke, deel III, a.w.
Alle Nederlandse citaten van ‘Undine gaat’ komen uit de vertaling van Paul Beers, a.w.
Zie ook Renaissance, drie teksten van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd. Amsterdam,
Uitgeverij Perdu, 1990. In deze bundel wordt ingegaan op het sprookje van Melusina.
In: Der Schein des schonen Lebens: Studien zur Jahrhundertwende. Frankfurt/Main, Athen um
Verlag, 1972, p. 154. Vert. citaat, red.
In: Plato, Het Symposium, Ned. vert. Gerard Koolschijn, Amsterdam, Polak & Van Gennep,
1980. Zie voor een mooie analyse van deze mythe Sarah Koffman, Comment s'en sortir, Paris,
Galilée, 1984.
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In: Duineser Elegien, in: Die Gedichte, Insel Verlag, 1986.
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Altijd het goede in het oog houden
Ingeborg Dusar
De optiek van Ingeborg Bachmanns verhaal ‘O gelukkige ogen’
‘Seeing is always reading, deciphering, interpreting, (...)’
(Shoshana Felman)
‘Der Schauplatz des Begehrens is eher ein Schlachtfeld als eine
Spielwiese.’
(Elizabeth Wright)

1. ‘O gelukkige ogen’: een variatie op het thema ‘Todesarten’?
‘O gelukkige ogen’ is het derde en middelste verhaal uit Ingeborg Bachmanns
verhalenbundel Simultaan die in 1972, één jaar voor haar dood verscheen. De verhalen
uit Simultaan ontstonden als het ware in de marge van de romantrilogie Todesarten,
een groots opgezet project, waar Bachmann sinds het begin van de jaren zestig
onafgebroken aan werkte, of beter misschien, mee worstelde. De
ontstaansgeschiedenis van de romancyclus kende namelijk een verloop vol sprongen
en breuken.1. Hoe zwaar haar het schrijven aan Todesarten gevallen was, geeft
Bachmann in een interview uit 1972 aan:
‘Ich habe neben dem Roman (Malina, I.D.) Erzählungen geschrieben, um
mich zu erholen von dem Buch, weil die Arbeit so ungeheuer anstrengend
war. (...) Sagen wir, alles das, was mir nebenbei eingefallen ist, aber keinen
Platz im Roman hat, daraus sind die Erzählungen entstanden.2.
Terwijl Bachmann haar Simultaan-bundel enerzijds expliciet in de Todesarten-context
(‘neben dem Roman’) situeert, geeft ze hem anderzijds meteen toch ook een aparte
plaats door te wijzen op zijn minder dwingende, veeleer toevallige karakter
(‘nebenbei’, terloops). Misschien komt het wel door deze opmerking van Bachmann
dat de bundel in de ‘serieuze’ Bachmann-receptie
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tot nog toe stiefmoederlijk is behandeld. Bachmanns behoefte om na Malina op adem
te komen, kwam opmerkelijk genoeg tegemoet aan de nood van haar lezers om nu
eens een andere, minder gecompliceerde en niet zo zwaarmoedige Bachmann te
ontdekken.3. En inderdaad, vergeleken met de complexe roman ogen de
Simultaan-verhalen en zeker ‘O gelukkige ogen’ op het eerste zicht veel
toegankelijker. Zoals in de Todesartencyclus staan ook hier weer uitsluitend vrouwen
centraal, kwetsbare en gekwetste wezens, die zich moeilijk aan de realiteit kunnen
aanpassen, wat bijvoorbeeld blijkt uit hun talrijke psychosomatische klachten. Ook
hier gaat het dus weer om verhalen over liefde en lijden, die echter in veel sterkere
mate dan Todesarten vaak naar het triviale overhellen of soms ook uitgesproken
komisch zijn, zoals ‘Problemen Problemen’ of ‘O gelukkge ogen’, dat bovendien op
een ontroerend onhandige wijze verteld wordt. De bedrieglijke ‘leggerezza’ van
vooral deze beide verhalen lijkt de Todesarten-thematiek te verschuiven, zonder hem
echter geheel te ontkrachten. Zo wordt het mogelijk het Todesarten-thema vanuit
een andere optiek te bekijken en te laten ‘doorwerken’.4.
‘O gelukkige ogen’ is op het eerste gezicht een pathetisch, ja zelfs melodramatisch
verhaal over mannelijke ontrouw en vrouwelijke absolute, blinde liefde, of, zo men
wil, over normaliteit en hysterie. Het is - ondanks zijn schijnbare eenvoud - een barok
verhaal in clair-obscur schakeringen, die door een hyperbolische metaforiek nog
geaccentueerd worden.
De plot is triviaal en berust, zoals wel vaker het geval is in Bachmanns prozateksten,
op een banale driehoeksverhouding. Het hoofdpersonage Miranda lijdt aan een
dubbele oogafwijking. Door haar zware bijziendheid ‘hoeft (ze) maar op twee meter
afstand te staan, en de wereld is al ondoordringbaar, een mens ondoordringbaar’.
Wat ze uiteindelijk waarneemt is bovendien volledig vertekend, omdat de beelden
op haar netvlies ten gevolge van astigmatisme ongelijk gebroken worden. En toch
ervaart ze ‘haar zieke optische systemen’ als een ‘geschenk van de hemel’, omdat
ze haar de mogelijkheid bieden blind te kunnen blijven voor alles wat ze lelijk en
onverdraaglijk vindt - en dat is op haar vriend Josef na zowat alles. Liever nog dan
een bril op te zetten botst Miranda overal tegenaan, waardoor ze steeds vol builen
staat. Om ons er van te overtuigen dat het permanente dragen van een bril voor
Miranda uitgesloten is, wordt haar (door de bril ‘gecorrigeerde’) waarneming van
de werkelijkheid zelfs als een hallucinerend visioen beschreven, dat aan Dantes
‘Inferno’ herinnert:
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‘want als ze niet oplet krijgt ze iets in haar blikveld wat ze nooit meer kan
vergeten: ze ziet een kreupel kind of een dwerg of een vrouw met een
geamputeerde arm, en zulke figuren zijn alleen nog maar de schrilste,
opvallendste temidden van een opeenhoping van ongelukkige, boosaardige,
verdoemde, door vernederingen of misdaden getekende gezichten,
onvoorstelbare facies. En hun uitstraling, die globale emanatie van
lelijkheid, jaagt de tranen in haar ogen, doet haar de grond onder haar
voeten verliezen, (...)’
Miranda heeft een symbiotische relatie met haar vriend Josef, die haar ‘helpt te zien
en verder te zien’.5. Josef schijnt zich best te kunnen verzoenen met zijn imago van
‘redder in de nood’. Zodra immers Miranda's brillen gelijktijdig verloren of kapot
zijn, wat stelselmatig gebeurt, snelt hij naar de opticien om haar een nieuwe bril te
bezorgen, ‘want Miranda kan zonder bril niet leven’. Zolang Josef in de buurt is
hoeft Miranda zich dan ook niet druk te maken over haar bril(len), vermits ze in
geval van nood altijd nog door zijn ogen kan zien. Josef helpt haar steeds geduldig
om zich te oriënteren, ‘ontroerd door zijn hoofdthema in relatie tot Miranda: Mijn
argeloze engel’. Alles lijkt dus onder controle te zijn, ware het niet dat zelfs maar de
minste onverschilligheid van Josefs kant meteen een catastrofe in Miranda's leven
kan teweegbrengen. Het is nameljk juist Josefs geruststellende aanwezigheid (of de
gedachte hieraan) die Miranda's wankele optische systeem in evenwicht houdt. Als
een soort blindengeleidehond loodst hij haar aan alle obstakels voorbij. Extreem
afhankelijk als ze is zou ze zonder hem dan ook aan een realiteit, die voor haar
volkomen ondoorzichtig is, overgeleverd zijn.
De ramp kondigt zich aan op het ogenblik dat Miranda beseft dat Josef er ook nog
een relatie met Stasi op na houdt, een vrouw met een kind, die aan het scheiden is
en voor wie hij Miranda uiteindelijk zal verlaten. Hoezeer Miranda zich ook inspant
om Josefs ontrouw en de geleidelijk tot stand komende verwijdering over het hoofd
te zien, toch kan ze niet verhinderen dat ze de greep op haar toch al fragiele
waarnemingskunst en het ‘overzicht’ over de gebeurtenissen dreigt te verliezen. Als
tenslotte haar hele zingtuiglijke oriënteringssysteem in de war raakt, valt ze ten prooi
aan een soort paralyse:
‘en Miranda zou niet meer willen leven in deze gevangenis van geluiden,
van licht en donker, ze heeft alleen nog toegang tot de wereld via een
barstende hoofdpijn die haar al te lang geopende ogen toedrukt.’
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Om haar bril bekommert ze zich niet meer omdat hij zijn alibi-functie - namelijk
Josef (als brillenbezorger) naar zich toe te lokken - niet langer vervult. Ook het feit
dat ze uiteindelijk besluit om Josefs versie van hun liefdesverhaal te accepteren zijn ‘vrome leugen’ dat er tussen hen slechts vriendschap was -, om deze zo in een
‘verschrikkelijke waarheid’ te transformeren, verleent haar geen uitstel van executie.
In haar verblinding gaat ze namelijk zo ver dat ze het auteurschap van deze nieuwe
kwetsende versie op zich neemt, om zo tenminste de illusie te hebben dat ze het zelf
allemaal nog een beetje in de hand houdt (‘omdat ze Josef moet verliezen en hem
liever vrijwillig wil verliezen, raakt ze in beweging.’). Tevergeefs, zo blijkt, want
de regie lag al in andere handen. Het einde, dat Miranda voorlopig nog weglaat, blijkt
zich namelijk al voltrokken te hebben, zoals de verteller ironisch laat doorschemeren:
‘Ze doet de eerste stappen op weg naar een einde dat ze op een dag, blind
van schrik, zal constateren. Dat ze Josef en Anastasia in elkaars richting
drijft, mogen ze allebei niet weten, Stasi al helemaal niet, en ze moet
daarom voor allemaal een geschiedenis bedenken die draaglijk is en
mooier dan de werkelijke. Josef zal dus nooit iets voor haar betekend
hebben, dat vooral, en ze begint die rol al te leren. Josef is een goede beste
oude vriend, verder niets, en ze zal zich verheugen, ze zal het ook altijd
al vermoed hebben. Ze weet alleen niet wat die twee werkelijk van plan
zijn, hoever ze al zijn en welk einde ze haar bereiden.’
En inderdaad, in de laatste scène van het verhaal stoot Miranda in het Salzburgse
Café Bazar, waar de hele uit Malina bekende society-kliek verkeert, toevallig (?) op
Josef die nu met de inmiddels tot Anastasia omgedoopte Stasi al officieel een paar
blijkt te vormen. Terwijl Miranda uit het Kaffeehaus wegvlucht, in een ultieme poging
om alsnog aan de confrontatie met het (door haar alsmaar uitgestelde) einde te
ontsnappen, loopt ze in haar eigen val. De strategie, die ze met de andere
Simultaan-vrouwen deelt, namelijk blind te blijven voor alles wat kwetst, wordt haar
fataal. Bijziend als ze is,
‘ziet (ze) nog de vleugeldeur, ze ziet alleen niet dat de vleugels niet met
haar mee willen draaien, maar dat één vleugel van de deur tegen haar
aan zwaait, (...)’
De uitweg naar een niet ‘bevlekte wereld’ blijft versperd en Miranda stort dodelijk
(?) gekwetst neer, bedolven onder ‘een hagel van glasscherven’.
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Tot zover de gemakkelijk, bijna te gemakkelijk reconstrueerbare plot, die Bachmann
in één zinnetje als volgt samenvat:
‘daß ein Mann einer Frau nicht sagt, daß er sie eigentlich schon verlassen
hat und zu einer anderen geht, der er wiederum nicht sagt, daß er mit der
ersten eine Beziehung gehabt hat.’
In hetzelfde interview geeft Bachmann echter meteen ook de draagwijdte van dit
schijnbaar banale ‘fait divers’ aan:
‘Wenn Sie wollen, ist es eine alltägliche und ganz belanglose Situation,
aber in diesen Situationen liegen doch die Keime für all das, was die
großen Taten und Untaten sind.’
Op die manier verschijnt ‘O gelukkige ogen’ als een variatie op de grote
Todesarten-thematiek, zoals die in het voorwoord van het fragment Het geval Franza
beschreven staat. Wie met Bachmanns werk vertrouwd is weet dat het haar erom te
doen is, ons te doen begrijpen wat we niet kunnen zien: dat het oorlog is midden in
vredestijd, en dat ‘hier altijd oorlog is’, zoals Malina tegen de ik zegt. Het paradigma
voor deze oorlog, die op een ander slagveld, namelijk dat van de psyche, wordt
uitgevochten ontdekt Bachmann in de man-vrouw relatie, die ze keer op keer als
(vooral voor de vrouw) uiterst destructief voorstelt. Zo cirkelt ook deze tragikomische
relatiegeschiedenis weer rond een misdaad, die niet als dusdanig herkend wordt,
omdat hij hoofdzakelijk ‘van binnen’ verwoestingen aanricht, die voor een ongeoefend
oog onzichtbaar moeten blijven. Doordat Josef Miranda er min of meer toe dwingt
zijn ‘vriendschapsversie’ na te spelen, berooft hij haar niet alleen van haar enige
‘focus’ (haar absolute liefde voor hem) maar ignoreert en vernietigt hij tevens de zin
van haar existentie als liefhebbende vrouw.
Als we ‘O gelukkige ogen’ echter enkel en alleen als een soort illustratie van het
Todesarten-thema - de (symbolische) moord op het vrouwelijk subject - zouden
lezen, zouden we afbreuk doen aan de complexe retorische structuur van de tekst die
zijn eigen relatie tot de (dodelijke) werkelijkheid reflecteert.
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Frankfurt, maart 1971. Uit: ‘BL’.
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2. Miranda's ‘Todesart’
Josef vergelijkt zijn ontrouw - parallel met de Todesarten-symboliek - uitdrukkelijk
met een ‘terechtstelling’:
‘Hij (...) staat bij het raam en kijkt omlaag naar het straatnaambord: I.
Blutgasse. Mijn argeloze engel. Eén ogenblik neemt hij Miranda in zijn
armen, hij beroert haar haren met zijn mond en is niet in staat iets anders
te voelen en te zien dan het woord “Blutgasse”. Wie doet ons dat allemaal
aan? Wat doen we elkaar aan? Waarom moet ik dat doen? en hij zou
Miranda wel willen kussen, maar hij kan het niet, en daarom denkt hij
alleen maar: er wordt nog steeds terechtgesteld, het is een terechtstelling,
omdat alles wat ik doe een wandaad is, daden zijn altijd wandaden.’
Zijn associaties bevatten Bachmanns Todesarten-programma in een notedop: ze
attenderen ons immers op het feit dat achter elk onschuldig ogend ‘fait divers’ een
misdaad kan schuilgaan. Zo krijgt de ontrouw ten opzichte van de geliefde vrouw
de dimensie van een rituele offering. En ook de keuze van de locatie is bijzonder
treffend: Miranda woont namelijk in de ‘Blutgasse’, ‘een plek waar in de goede oude
tijd de terechtstellingen plaatsvonden. Deze Blutgasse in hartje Wenen vormt het
centrum van Bachmanns Todesarten-topografie, waar de terechtstellingen weliswaar
niet meer openlijk maar binnenskamers en oneindig veel subtieler voltrokken worden
zoals in het geval van de ik uit Malina of van Franza, die door haar man, de beroemde
psychiater Jordan, geobserveerd, als een ziektegeval ontleed en zo letterlijk ten dode
‘opgeschreven’ wordt.
In het spel met de naam van Miranda's rivale wordt het terechtstellingsmotief
verder uitgewerkt. Haar roepnaam Stasi herinnert immers aan de beruchte
staatsveiligheidsdienst uit de voormalige DDR, terwijl haar volle, ‘plechtige’ naam
Anastasia reminiscenties oproept aan de censuur uit het negentiende-eeuwse Frankrijk,
die door de geviseerde kunstenaars spottend ‘anastasie’ genoemd werd.6. Stasi, die
in tegenstelling tot Miranda ‘fatsoenlijk’, dat wil zeggen scherp ziet, groeit dan ook
geleidelijk uit tot een soort scherprechter, die Miranda's afwijkend optisch systeem
telkens weer censureert en corrigeert. ‘Zet dan ook een bril op!’ zegt ze tegen Miranda
in een poging haar zover te krijgen dat ze de werkelijkheid eindelijk onder ogen ziet.
Miranda associeert op haar beurt de ‘fatsoenlijke’ Stasi-blik met een soort
moorddadige optiek, waartegen ze zich tevergeefs probeert te beschermen:
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‘Ze monstert niemand, fotografeert mensen niet met een blik door haar
bril, (...)’
Maar zij ontkomt niet aan het gewelddadige sociale netwerk waarin ‘mensen elkaar
opmerken, taxeren, opschrijven, afschrijven, ontlopen, in de gaten houden’ en waarin
zowel blikken als woorden als symbolische moordwapens fungeren. Doordat ze er
zich echter aan probeert te onttrekken, maakt ze zich schuldig en moet ze voor de
Stasi-inquisitie terechtstaan. Wat Stasi aan Miranda bijzonder stoort, is het feit dat
Miranda ongrijpbaar lijkt: ‘Stasi ontleedt Miranda's karakter en beweert vooral dat
ze er geen heeft, ze verandert immers voortdurend.’ Omdat ze geen vaste kern of
substantie heeft en dus niet ‘opgeschreven’ kan worden, wordt Miranda zoals een
middeleeuwse ‘heks’ of afvallige door de censuur gefolterd en tenslotte tot een
‘passende’ straf veroordeeld: de (symbolische) dood op de brandstapel:
‘Josefs heilige Miranda, de voorspraak van alle grensgevallen, wordt door
Stasi geroosterd, in stukken gedeeld, aan het spit geregen en verbrand,
en Miranda voelt het lijfelijk, ook al zal ze er nooit een woord over horen.’
Maar eigenlijk is het niet zozeer haar steeds wisselende verschijning waarvoor ze
terechtstaat, maar wèl haar onvast optisch systeem, haar dubbele en onvoorspelbare
visie op de wereld. ‘Josef zegt: Maar je begrijpt 't niet. Het hangt er toch vanaf of ze
haar bril gevonden heeft of niet, en dan hangt het er ook nog vanaf of ze hem ook
opzet.’
Het orgelpunt van het horrorverhaal ‘O gelukkige ogen’ vormt tenslotte de bloedige
slotscène waarin de metafoor van de openbare terechtstelling opnieuw opduikt,
ditmaal naar analogie met het passieverhaal van Christus. Op het ogenblik dat Miranda
zoals een engel de ‘bevlekte wereld’ probeert te overstijgen, merkt ze dat ze vol rode
vlekken staat. Het zijn de symptomen van de ‘rode koorts’ (‘Scharlach’) maar ook
de stigma's die zoals bij Christus van foltering en verraad getuigen. De vleugellamme
engel Miranda die de boodschap van het schone en goede brengt en plaatsvervangend
de ‘hete schande’ van de wereld torst, kan haar ‘terechtstelling’ weliswaar niet
ontlopen, maar haar ‘laatste gedachte’ geeft - als bij de echte martelaars en heiligen
- blijk van een halsstarrige trouw aan net dat credo dat tot de ondergang heeft geleid:
‘Altijd het goede in het oog houden’.
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3. Een dubbele tekst
De hyperbolische analogie met de geschiedenis van Christus die helemaal rond de
liefde en daarom ook rond het lijden draait wordt echter ook voor een deel ontkracht
door het feit dat Bachmann zoveel elementen aan de triviale literatuur ontleent.
Zo bouwt ze haar verhaal op volgens het veelgebruikte stramien van de
driehoeksverhouding, die volgens de voorschriften van het genre in een gelukkige
paarrelatie moet overgaan. Dit is in ‘O gelukkige ogen’ weliswaar het geval, alleen
zegeviert niet Miranda, de ‘heldin’ van het verhaal, maar wèl de diabolische rivale
Stasi met haar scherpe blik. Bachmann ‘kopieert’ de structuren van het populaire
genre om ze nadien te kunnen verschuiven. Dit blijkt vooral uit het slot van het
verhaal, waar het obligate happy-end ondanks Miranda's catastrofale ondergang toch
nog geciteerd wordt: ‘Steeds het goede in het oog houden’. Toppunt van ironie is
bovendien het feit dat deze ‘laatste woorden’ zelf weer een citaat zijn en dan nog
wel van een reclameslogan waarmee de contactlenzen aangeprezen werden, die
Miranda zich ooit (tevergeefs) aanschafte. Hierdoor wordt een dubbele lectuur van
haar ‘laatste woorden’ mogelijk: ‘het goede’ kan namelijk zowel op de lenzen als
op Miranda's ‘ideologie van het goede’ slaan. Helemaal ingewikkeld wordt het als
men bedenkt dat deze twee interpretaties elkaar uitsluiten. Had Miranda namelijk
letterlijk het goede (de lenzen) in het oog behouden, dan had ze zoals Stasi alles wèl
scherp kunnen zien (en was ze niet ten val gekomen), maar dan had ze - figuurlijk het goede (als morele waarde) niet meer in het oog kunnen houden.
Overgeleverd aan deze ketting van verschuivingen, die de ultieme interpretatie
van het ‘einde’ en daarmee een ‘sluitende’ lectuur onmogelijk maken, loopt tenslotte
de lezer te pletter tegen een hindernis die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien:
de glazen deur van de taal. De lezer vertoont nu net als de bijziende Miranda sporen
van de gewelddadige botsing, die de confrontatie met de tekst-werkelijkheid lijkt te
betekenen. Het is echter de vraag of de buil die we bij het lezen oplopen wel te
vermijden is. De taal beeldt de werkelijkheid wel af, maar nooit als datgene wat ze
is: werkelijkheid. De lezer wordt wel voortgedreven door de illusie dat hij de
werkelijkheid via de taal kan vatten, maar de taal is slechts tot op zekere hoogte
transparant. De metafoor van de glazen deur waar Miranda tot tweemaal toe frontaal
tegenaan botst is in dit opzicht veelbetekenend. De glazen deur laat de werkelijkheid
door: ze is
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transparant. Maar slechts tot op zekere hoogte, want ze fungeert ook als afsluiting,
versperring, iets wat het subject dat naar de werkelijkheid toe wil gemakkelijk over
het hoofd ziet. Zo is ook de transparantie van de taal illusoir - wat niet alleen voor
de lezer maar ook voor de schrijver een conflict inhoudt. Het is precies die frontale
botsing tussen de symbolische orde van de taal en het verlangen van het subject dat
een toegang wil forceren, die in ‘O gelukkige ogen’ op allegorische wijze wordt
geënsceneerd.
Dit blijkt ook uit het dubbele karakter van het verhaal, dat we op alle niveaus
kunnen terugvinden. Vooral aan het einde valt de verstrengeling van logisch
onverenigbare elementen op: als de verbinding van het tragische (de dodelijke val)
met het komische (‘altijd het goede in het oog houden’), van de dood met de
verrijzenis, van de absolute verbinding met het visioen (van het goede). Het
pathetische en het ridicule, de ‘zware’ Todesarten-thematiek en de triviale lichtheid
wedijveren met elkaar, zonder dat het pleit ooit definitief beslecht wordt. Daardoor
hoort dit verhaal thuis in de traditie van de Carnavaleske literatuur die door de
Russische filosoof Michail Bachtin zo indringend beschreven is.7. Typerend voor dit
soort ‘veelstemmige’ literatuur is ook het dubbele karakter van de personages. Alleen
al door haar dubbele optiek is Miranda een gespleten figuur: zet ze haar bril op, dan
beschikt ze over de moordende Stasi-blik, zet ze hem af, dan krijgen de dingen en
de mensen weer een utopisch aura. Naast de ‘heilige’, onschuldige Miranda circuleert
er dan ook nog een ‘inwendige, andere, minder sublieme Miranda’, die niet zo beheerst
en argeloos is maar wel degelijk scherp ziet en daardoor zelfs als een dubbelgangster
van Stasi verschijnt. Om aan het stereotiepe beeld van de naïeve vrouwelijkheid dat
Josef zo ‘ontroert’ te kunnen beantwoorden dient Miranda deze kant van haar ik het
zwijgen op te leggen. Hierdoor krijgt het Todesarten-thema (de ‘moord’ op het
vrouwelijke subject) een extra dimensie.
Ook op macroniveau vinden we de dubbelheid terug. Telkens als de ‘grote’
Todesarten-thematiek door de banale plot heenbreekt, dreigt zij toch weer op de
achtergrond te raken door de bevreemdende anekdotische structuur van de tekst zelf.
Deze bestaat namelijk uit een reeks korte scènes uit Miranda's leven van alledag:
schijnbaar onbelangrijke anekdotes, die nogal willekeurig aan elkaar gemonteerd
lijken: Miranda in gesprek met Josef of met Stasi; Miranda in de tram, in het
Wienerwald, in een concert, een espressobar, wachtend op Josef, enzovoorts.
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Stuk voor stuk cirkelen deze situaties rond het zien (of het niet-zien), dat trouwens
de centrale metafoor van de tekst is. Dit wordt eigenlijk al aangegeven nog voor het
verhaal goed en wel begonnen is. De titel ‘O gelukkige ogen’ is namelijk een citaat
uit Goethes Faust - der Tragödie zweiter Teil, om precies te zijn uit de lofzang van
de torenwachter Lynkeus op zijn ogen. Deze worden niet alleen ‘gelukkig’ genoemd
omdat ze zo functioneel zijn, scherp en ver kunnen kijken, maar vooral omdat ze,
net als bij Miranda het geval is, de wereld ook nog op een andere manier kunnen
aanschouwen. Lynkeus heeft immers ‘oog’ voor de harmonische schoonheid van het
landschap, iets waarvoor de ‘normale’, afgestompte (Stasi-)blik blind blijft. Dit
verschil tussen het gewone ‘sehen’ en het romantisch-esthetische ‘schauen’, waarop
Bachmanns verhaal is gebouwd, wordt ook aangehaald door de arts en
psychoanalyticus Georg Groddeck8., aan wie ‘O gelukkige ogen’ is opgedragen. In
zijn essay ‘Vom Sehen, von der Welt des Auges und vom Sehen ohne Augen’ fungeert
namelijk precies de beroemde aanhef van Lynkeus' lied als een soort leidmotief:
‘Zum Sehen geboren/ Zum Schauen bestellt’.
Met deze verwijzingen naar andere teksten en domeinen (medische
wetenschap/psychoanalyse) maakt Bachmann haar verhaal open. De intertekstualiteit
verleent ‘O gelukkige ogen’ een allegorisch karakter. Maar hoe kunnen we de
samenhang tussen Miranda's passieverhaal (in de dubbele betekenis van
‘Leiden’/‘Leidenschaft’) en de filosofisch/psychoanalytische beschouwing over het
zien begrijpen?

4. Goethe en Groddeck: de peetvaders van ‘O gelukkige ogen’
In zijn essay beklemtoont Groddeck het ambivalente karakter van het zien.
Onderzoekingen tonen immers aan dat de mens in principe veel meer ziet dan zij/hij
daadwerkelijk waarneemt. Het onbewuste speelt hierin een beslissende rol: het
schakelt precies die visuele indrukken uit die voor het subject onverdraaglijk zijn.
De ogen zijn met andere woorden ook een verdringingsinstrument. Iemand die blind
wordt of zoals Miranda aan een gecompliceerde oogafwijking lijdt, heeft volgens
Groddeck de gewoonte van het ‘Es’ om het merendeel van de dingen over het hoofd
te zien te ver doorgedreven.
Omdat Miranda niet opgewassen is tegen de slechtheid en de lelijkheid van de
wereld, dient ze haar oogafwijking te koesteren. Maar er is nog een andere, veel
belangrijker motivatie: de liefde, die zoals het in het cliché heet, blind is.
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Als ze ‘fatsoenlijk’ of scherp zou zien, zou ze ook Josefs kleine onvolkomenheden
telkens weer moeten waarnemen, wat haar liefde onvermijdelijk zou belasten. Om
dit slijtageproces te verhinderen gaat ze in het geweer tegen de brillenblik, die net
als de scherpgestelde fotografische blik alles afbeeldt en niets aan de verbeelding
overlaat. Tegenover die genadeloze (brillen)blik plaatst Miranda haar eigen
versluier(en)de ogen. Miranda fotografeert niet maar zet enkel het wezenlijke in de
verf. Zo ‘schildert’ ze niet alleen Josef ‘op haar eigen, door andere indrukken bepaalde
manier’, en wel zolang tot het ‘ontwerp’ haar volledig bevredigt, maar neemt ze ook
nog de hele werkelijkheid onder handen: ‘Omdat Miranda oncorrigeerbaar is, moet
de werkelijkheid zich tijdelijk veranderingen door haar laten welgevallen.’ Op die
manier transformeert ze de bedreigende realiteit in een ‘oase van vrede’. Ook
Miranda's tederheidscultus is het resultaat van haar ‘ogenrust’, van haar weigering
de realiteit waar te nemen zoals ze is en zich aan de blik van de anderen te
onderwerpen. Dit soort zien ‘zonder ogen’: het projecteren van eigen beelden en
fantasma's op de werkelijkheid, is volgens Groddeck niets afwijkends maar gewoon
een component van het zien in het algemeen. Dit zien verloopt dus niet alleen van
buiten naar binnen maar evengoed ook in de omgekeerde richting. Gesteld dat het
zien steeds dubbel is, kan er echter ook geen soeverein waarnemend subject bestaan.
Dit betekent dat noch de representerende blik noch de subjectieve
romantisch-utopische blik verabsoluteerd kan worden.
Miranda's ‘vrede’ blijkt inderdaad uiterst fragiel te zijn. Enerzijds is ze op het
fantasmatische zien aangewezen, wil ze haar liefde voor Josef in stand houden.
Anderzijds houdt de verabsolutering van het zien ‘zonder ogen’ het gevaar in dat ze
ook die impulsen uitschakelt, die voor het simpele overleven onontbeerlijk zijn. Dat
ze steeds vol builen zit wijst immers op de grenzen die de vijandige buitenwereld
haar stelt.
Ook Freud wees al op de ambivalentie van het zien dat zowel aan de nood tot
zelfbehoud als aan de erotische drift tegemoet dient te komen.9. In het eerder genoemde
Lynkeus-fragment uit Goethes Faust treedt die ‘double blind’ in alle duidelijkheid
naar voren. Lynkeus' lied bestaat uit twee delen; het eerste deel is een lofzang op de
gelukkige ogen: het ‘gelukkige’, imaginaire zien verzoent het subject immers niet
alleen met de wereld maar ook met zichzelf. In het tweede deel doorkruist een brutale
cesuur dit paradijselijke visioen. Terwijl Lynkeus zijn ogen vrij over het landschap
laat dwalen, wordt hij ongewild getuige van een wandaad. Verblind door zijn begeerte
om alles te
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overzien en te beheersen, heeft Faust Mephistopheles opdracht gegeven om het huisje
van het goede oude paar Philemon en Baucis dat zijn panorama in de weg stond, met
geweld te verwijderen. Mephistopheles steekt het huisje in brand. De twee oude
mensen komen jammerlijk om. Zelf verblind door zijn lust om de schoonheid te
aanschouwen, ziet Lynkeus op zijn beurt die ‘Untat’ bijna over het hoofd. De
‘Schautrieb’ die steeds ook seksueel geladen is, is volgens Freud immers niet voor
niets die drift die alles wat het lustgevoel van het subject komt verstoren op de meest
perfecte manier weet te omzeilen. Maar niet voorgoed, zoals uit het Lynkeus-fragment
blijkt.
Ook Miranda's blik op het goede en het schone garandeert haar slechts schijnbaar
vrede en ‘ogenrust’. Al ziet zijzelf niets of niemand, toch staat ze de hele tijd onder
de controle van de blik van de ander (Stasi), die haar ertoe aanspoort haar imaginaire
identificaties op te geven. Al wil ze het niet weten, toch behoort ze tot die
intersubjectieve orde van de blik en de taal waar het subject niet dat is wat het van
zichzelf denkt, maar wat de anderen over haar of hem zeggen. De wet die Miranda
‘tot de (symbolische) orde roept’ en haar gedroomde identiteit ‘vermoordt’ luidt als
volgt: ‘Zet dan ook een bril op!’, dat wil zeggen: ‘Zie de realiteit onder ogen.’
Aan deze wet is echter niet alleen Miranda maar ook de literaire tekst zelf
onderworpen. Maar net als Miranda kan de tekst dit gebod nooit volledig opvolgen.
Zijn invalshoek ten opzichte van de werkelijkheid is aan een zelfde ‘double blind’
gebonden. Als de blik van de tekst daadwerkelijk representerend zou zijn, zou de
literaire tekst zichzelf als tekst, als literatuur opheffen. De ‘functie’ van literatuur
kan immers nooit tot pure afbeelding of mimèsis gereduceerd worden; de taal is,
zoals we boven al zeiden, immers slechts tot op zekere hoogte transparant. Maar
literatuur is ook niet autonoom of volledig imaginair. Veeleer is literatuur het slagveld
waarop de gewelddadige confrontaties tussen het imaginaire en het symbolische
worden geënsceneerd. Het is op dit ‘front’ dat de ‘functie’ van de literatuur uiteindelijk
zichtbaar wordt: door haar niet aflatende pendelbeweging tussen twee onverzoenbare
invalshoeken slaagt zij erin het verlangen wakker te houden.

5. Het spel met de blik en de begeerte van de tekst
De scène waarin Miranda tevergeefs probeert lenzen in te zetten werpt een
verhelderend licht op de hele problematiek van het zien in het algemeen en
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die van de literaire optiek in het bijzonder.
Miranda heeft de lenzen speciaal uit Duitsland laten komen ‘om Josef te verrassen’.
Ze besluit zich dus te onderwerpen aan de wet, die Josef haar telkens weer voorhoudt.
Het inzetten van de lenzen, dat veel weg heeft van een folterscène, ontspoort echter
op groteske wijze. Als het dan eindelijk zo ver is, is één contactlens zoekgeraakt en
is de andere ‘onder Miranda's ooglid geschoven, boven in de oogappel’. Om verlost
te raken van de lens die niet voor niets ‘Haftschale’ genoemd wordt (Haft = arrest)
moet Miranda beroep doen op een ‘ervaren’ mannelijke hand, die van haar vriend,
de arts Berti. Slechts met de grootste moeite en ‘ondanks overvloedige tranen’ slaagt
Berti er pas na een aantal uren in het obstakel uit Miranda's oog te verwijderen.
Miranda blijkt inderdaad ‘oncorrigeerbaar’ te zijn.
De seksuele connotaties die de hele scène oproept zijn overduidelijk. Dit voert
ons meteen weer naar Groddeck die het zien met de geslachtsdaad vergelijkt. Het
oog is volgens hem een vrouwelijk orgaan; het waargenomen object daarentegen,
dat zijn stralen naar het oog stuurt, is mannelijk. Als we nu Groddecks spel met de
seksuele analogie voortzetten, zouden we kunnen zeggen dat alles wat Miranda's
oog binnendringt - de lenzen in dit geval - ‘mannelijk’ is. De lenzen zijn dus
‘mannelijke’ objecten of ook het substituut van de fallus, representant van de ‘wet’.
Daar de lenzen tegelijk ook het middel zijn om Miranda een ‘fatsoenlijke’ blik aan
te meten en ‘tot de orde te roepen’ zou men deze orde van de (mannelijke) blik met
Derrida als ‘fallocentrisch’ kunnen betitelen. In deze orde wordt het anders-zijn van
de vrouw niet in termen van differentie maar van identiteit beschreven. De vrouw
verschijnt er niet als de andere maar slechts als ‘de andere van de man’.
De hele ideologie van de penetrerende, objectiverende blik wordt door Miranda's
spel met de optische instrumenten - metafoor voor de fallus, de wet - ondergraven.
De ‘mannelijke’ attributen (lenzen, brillen) worden opgenomen in een eindeloze
kringloop. In Miranda's ogen verliezen de lenzen zo hun functie, ze worden
‘vrouwelijk’: ze fungeren als hymen en sluiten het oog (het vrouwelijke orgaan)
opnieuw af zodat de ‘bevruchting’ door de (mannelijke) stralen wordt uitgesteld. Het
is echter niet zo dat nu de ‘vrouwelijke’ positie in plaats van de mannelijke
geprivilegieerd wordt. We zagen immers al dat de verabsolutering van het
fantasmatische zien zonder bril onmogelijk is. Veeleer is het zo dat de optische
instrumenten geen definitieve functie en dus ook geen definitief geslacht meer hebben!
Miranda's brillenobsessie lijkt sterk op de obsessie van de fetisjist. Met behulp van
zijn fetisj schort deze de
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‘waarheid’ van de castratie op die het verschil tussen man en vrouw in binaire termen
(van aanwezigheid respectievelijk afwezigheid van de fallus) definieert.
Wat in ‘O gelukkige ogen’ op de voorgrond treedt is noch de ene noch de andere
optiek maar wèl het spel met de bril of de lenzen die nu eens de toegang tot de
‘scherpe’ blik mogelijk maken en hem dan weer versluieren, of: vervrouwelijken.
Zowel de bril als de lenzen krijgen daarmee het statuut van een fetisj dat het moment
van identificatie telkens weer uitstelt en zo het verlangen mogelijk maakt.
Zoals Miranda is ook de tekst ‘oncorrigeerbaar’ en dat omdat hij wezenlijk begeerte
is: begeerte naar de werkelijkheid en begeerte naar dat wat nog niet werkelijkheid
is.
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Portret Ingeborg Bachmann, 1991, 75 × 75 cm. Karel Labey.
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Portret Ingeborg Bachmann, 1991, 100 × 75 cm. Karel Labey.

Eindnoten:
1. Zo las Bachmann tijdens een tournee door Duitsland in 1966 wel al fragmenten voor uit een
roman die de titel Todesarten droeg, maar werkte hem verder nooit af. Hij zou slechts voor het
eerst in 1978 - postuum dus - als Der Fall Franza samen met een ander, eveneens fragmentair
gebleven romandeel Requiem für Fanny Goldmann in het Verzameld Werk verschijnen. Het
boek dat uiteindelijk als eerste luik van de nu als Todesarten betitelde trilogie aan het publiek
werd voorgesteld, was Malina (1971), dat als de ‘onmogelijke’ autobiografie van een naamloze
schrijfster niet toevallig een soort spiegel is van het complexe produktieproces dat het
Todesarten-project kenmerkt. De pogingen van de ik om met de hulp van haar mannelijke
alter-ego Malina haar vrouwelijke, ‘donkere’ geschiedenis, die een aaneenschakeling is van
trauma's en nachtmerries, als een samenhangend geheel te reconstrueren en zo te funderen,
missen telkens weer hun doel. Als de ik aan het einde van het boek uiteindelijk in de muur
verdwijnt, manifesteert zich het testamentaire aspect dat haar schriftuur al aan het begin had.
Als haar rationele afsplitsing Malina tenslotte ook nog ontkent dat er ooit een vrouwelijk ik
geweest is, wordt duidelijk dat deze ik, die tevergeefs haar eigen geschiedenis probeerde neer
te schrijven, niets meer gemeen kan hebben met het traditionele autonome subject. Het gaat om
een ik die enkel nog in termen van verlies en verdwijnen beschreven kan worden.
2. Ingeborg Bachmann in een interview met Otto Basil in: Wir mussen wahre Sätze finden.
Gesprache und Interviews, uitg. door C. Koschel en I. von Weidenbaum, München, Piper
Verlag, 1983, p. 103.
3. Waarschijnlijk speelde de reclamecampagne van Suhrkamp hierin ook wel een rol. Door
Simultaan als ‘Die neue Bachmann’ aan te kondigen wilde men Bachmanns reputatie van
‘moeilijke’ schrijfster immers ingrijpend wijzigen. Analoog met deze image-verandering vonden
de eerste Simultaan-critici de bundel dan ook veelal onderhoudend en toegankelijker dan het
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7.

8.

9.

complexe Malina. Vgl. Constanze Hotz' hoofdstuk over de Simultaan-receptie in: ‘Die
Bachmann’ - Das Image der Dichterin: Ingeborg Bachmann im journalistischen Diskurs,
Ekkehard Faude Verlag, 1990, pp. 158-171.
Het is, zo vermoed ik, precies deze discrepantie tussen het banale en het verhevene, die de critici
in verlegenheid heeft gebracht en hen tot een neutraliseringsbeweging heeft verleid: ofwel de
verhalen werden gewoon amusant gevonden (trefwoord: ‘de nieuwe Bachmann’!), ofwel ze
werden zonder meer als een variant van de romancyclus met zijn ‘serieuze’ thema's gelezen.
Deze ofwel/ofwel-leeshouding steunt op een dichotomisch literatuurconcept dat steeds slechts
één enkel aspect kan en wil privilegieren: ofwel de humor, ofwel de ernst; ofwel de ‘zware’
thematiek, ofwel de retorische kunstgrepen. Maar de verhalen laten zich niet grijpen: ze
provoceren een breuk met het binaire denken.
Ik citeer uit de vertaling van Paul Beers: Ingeborg Bachmann, Simultaan, Amsterdam, Amber,
1987.
Vgl. het lemma anastasie in: Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Tome I, 1982, p.
443: ‘Nom plaisant donné à la censure dans le monde littéraire et artistique’.
Vgl. Michail Bachtin, Literatur und Karneval - Zur Romantheorie und Lachkultur, Reihe Hanser,
1969. Bachtin toont hier aan dat er in de zgn. Carnavaleske literatuur, die op een oude volksen lachcultuur teruggaat, geen binaire tegenstellingen voorkomen. In plaats daarvan wordt alles
zozeer vermengd en verdubbeld totdat de klassieke hierarchische tegenstellingen tussen boven
en onder, ratio en lichaam, leven en dood ongeldig geworden zijn
Georg Groddeck leidde aan het begin van deze eeuw in Baden-Baden een sanatorium dat door
zijn patienten wel eens ironisch ‘satanorium’ genoemd werd. Hij paste er namelijk harde en
voor die tijd ongebruikelijke therapieen toe, die erop gericht waren bij zijn patienten een
dusdanige weerstand tegen hun ziekte op te roepen, dat ze deze uiteindelijk spontaan opgaven.
Dat hij onafhankelijk, via zijn praktijk, de begrippen weerstand en overdracht - de twee assen
van de psychoanalyse - had ontdekt, zou later door Freud erkend worden. Freud zag de
onorthodoxe Groddeck, aan wie hij de term ‘Es’ ontleende, trouwens als een rasechte analyticus,
tot groot ongenoegen van het officiele psychoanalytische genootschap.
Uit Bachmanns Groddeck-essay (Werke IV, pp. 346-353) spreekt een grote bewondering en
affiniteit. Ze zag hem als een mengeling van heilige en clown, die er op wonderbaarlijke wijze
in slaagde ‘Schriftstellerei und Forschen’ te combineren. Groddeck was inderdaad een
duizendpoot die zich op een speelse, maar daarom niet minder toegewijde manier op vele
domeinen engageerde. Aan literatuur en schilderkunst wijdde hij verschillende psychoanalytische
essays; zijn inzichten over de psychoanalyse schreef hij in romanvorm neer. Wat Bachmann
vooral fascineerde was Groddecks opvatting over de ziekte als een ‘artistieke prestatie’. Voor
Groddeck valt alles onder de wet van de ambivalentie. Hij accepteert geen dualisme, geen
binaire tegenstelling tussen Ich of Es, of tussen ziekte en gezondheid: alles is voor hem een
uitdrukking van het ‘Es’, dat hij als ‘die Gesamtheit alles Lebendigen im einzelnen Menschen
von der Empfängnis an’ zag. (Vgl. G. Groddeck, Psychoanalytische Schriften zur Psychosomatik,
Wiesbaden, 1966, p. 225. Uit dit werk stamt ook bovenvernoemd essay ‘Vom Sehen, von der
Welt des Auges und vom Sehen ohne Augen’.)
Vgl. S. Freud, Die psychogene Sehstorung in psychoanalytischer Auffassung, Studienausgabe,
Bd. IV, Frankfurt, Fischer Verlag, 1982, p. 211: ‘Es bewahrheitet sich nun, daß es für niemand
leicht wird, zwei Herren zugleich zu dienen. In je inniger Beziehung ein Organ mit solch
doppelseitiger Funktion zu dem einen der großem Triebe tritt, desto mehr verweigert es sich
dem anderen.’
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Zo is Malina nu eenmaal, en zo ben ik helaas
Chris Keulemans
Misschien was het toch geen moord. De kamer ligt er zwijgend bij. De muren, egaal
wit, hebben niets te vertellen. Ik stel me de geschiedenis voor als deze woonkamer,
comfortabel, spaarzaam ingericht - niet uit geldgebrek, maar in de wetenschap dat
het verhaal zich hier niet te lang zou ophouden.
De twee mensen die hebben geprobeerd hier te wonen voerden een gevecht om
aanwezigheid, een plaats in de tijd. De een, een bedaarde man met pijp en een donkere
bril, zouden we Gantenbein kunnen noemen, maar ook Malina. Hij wilde het liefst
geruisloos vertrekken, zonder een herinnering achter te laten. De ander, een naamloze
vrouw, is eigenlijk nooit werkelijk binnengekomen.
Over deze kamer, de plek die ze probeerden te betreden en weer te verlaten, hebben
Max Frisch en Ingeborg Bachmann allebei geschreven. Liefdesverhalen, want de
hoofdpersonen zijn pas aanwezig door in gesprek te raken met iemand anders, en
liefde is misschien niet meer dan dat.
Voor Gantenbein, de bedaarde heer uit de gelijknamige roman van Max Frisch,
spreekt zijn aanwezigheid in deze kamer vanzelf. Het nu is van hem, daar hoeft hij
niet aan te twijfelen. Maar het verleden en de toekomst ziet hij liever niet onder ogen.
Als hij de nacht doorbrengt met een onbekende vrouw is hij blij de volgende dag te
kunnen vertrekken. Hij schrikt terug voor de liefdesgeschiedenis, die dit gelukkige
moment zou kunnen inspinnen en van haar glans ontdoen. Met afschuw bedenkt hij
hoe het zou zijn als ze over tien jaar nog naast elkaar zouden liggen in dit bed, ‘een
paar met liefdedode lichamen’, zonder nieuwsgierigheid of verlangen: ‘Nu doven
jullie je sigaret. Verleden is geen geheim meer, het heden is dun, omdat het van dag
tot dag wordt afgedragen, en de toekomst betekent ouder worden...’
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Hij lijdt aan mannenheimwee: hij mist het moment zodra het voorbij is. Aan de loop
der dingen, het verhaal waarover hij vrijelijk kan beschikken, zou hij willen
ontsnappen. ‘Hij wilde naar het museum. Om niet in de wereld te zijn. Alleen en aan
gene zijde van de tijd wilde hij zijn.’
Zoiets zou de naamloze vrouw die in Malina haar ondergang tegemoet gaat niet
kunnen doen. Haar overkomt de tijd, ze heeft er geen enkele greep op. De dagen
gaan in paniek voorbij. Geen moment durft ze te denken dat ze welkom is en op haar
plaats in het heden: ‘ik ben bang dat “vandaag” voor mij te opwindend is, te mateloos,
te aangrijpend, en tot het laatste ogenblik zal “vandaag” in mij een pathologische
opwinding veroorzaken.’ Voor deze vrouw, die niet eens toegang heeft tot vandaag,
is het verlangen er welbewust uit weg te lopen eenvoudig nog niet aan de orde.
Zij wil de kamer in, waar ze elkaar zouden ontmoeten, als hij op het punt staat
weer te vertrekken. Maakt dat hem schuldig aan het verijdelen van deze liefde, dit
mislopen van elkaar? Zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat hij haar niet aan het
woord gelaten heeft, tot zwijgen gebracht en vermoord?
Het was altijd een vertrouwde gedachte, dat hij ergens aan zijn pijp zat te trekken en
de wereld observeerde, maar dit voorjaar is Max Frisch dan toch overleden, bijna
twintig jaar na Ingeborg Bachmann. Er is veel veranderd sinds de vroege morgen in
1958, toen ze elkaar in het grauwe ochtendlicht voor het eerst kusten, voorzichtig,
op een bankje bij de Hallen in Parijs. Ze stonden op om ergens koffie te gaan drinken,
probeerden met elkaar samen te wonen in Zürich en Rome, waar ze vanaf het dakterras
in de Via Giulia uitkeken over de oude stad, en schreven boeken over elkaar. Het
gerucht van hun liefde dwaalde een jaar of drie door de literaire wereld: de bekroonde
dichteres en de vijftien jaar oudere schrijver van Stiller, Homo faber, Herr Biedermann
und die Brandstifter. In de zomer van 1963, 's ochtends in een café in Rome, spraken
ze elkaar voor het laatst.
Ze leefden in de moderne hoofdsteden van hun tijd: de statige architectuur in de
schaduw van de geschiedenis maakte plaats voor de strakke, lichte nieuwbouw van
de vroege jaren zestig. Schrijvers troffen elkaar, ernstig rokend en in avondkleding,
onder de kroonluchters van congressen en prijsuitreikingen. Alcohol was het niet
wat ze dronken, de whisky met ijsblokjes in tinkelende glazen; het veroorzaakte geen
dronkenschap. Ze zaten zwijgend in taxi's die langs de zwart-witte flatgebouwen
gleden van Antonioni's La Notte, op weg naar het feestje van rijke vrienden, waar
ze vluchtige blikken wisselden aan de
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rand van het zwembad of dansten op vederlichte, trieste jazzmuziek.
Er was nog geen Mick Jagger en ook geen tweede feministische golf. Een kritische
schrijver was niet vanzelfsprekend een outsider of revolutionair, maar behoorde tot
een zeker establishment. In dit mondaine, wat vormelijke klimaat, waarin Max Frisch
zich onverstoorbaar bewoog en Ingeborg Bachmann verkrampte, spelen hun boeken
zich af.
Dat decor is modern en in de verte nog wel herkenbaar, maar toch zo anders dan
het mijne dat ik er aan voorbij kan gaan als ik Malina en Gantenbein lees,
geconcentreerd op de liefdesverhalen. Die gaan over eenlingen - in een steriele, bijna
afwezige omgeving, zo te zien los van maatschappelijke bewegingen - en blijven
daardoor, voor mij althans, geldig. Frisch en Bachmann, al heeft hun liefde veel
korter geduurd, hebben in mijn leeswereld Sartre en De Beauvoir afgelost als het
Paar dat het Wist. Hun tijdloze, Middeneuropese boeken zijn, naast elkaar gelegd,
eerlijker over de manier waarop mensen de liefde en elkaar kunnen vernietigen.
In de late oorlogsjaren was Ingeborg Bachmann een schoolmeisje dat geallieerde
bommenwerpers zag neerstorten boven Klagenfurt en dacht dat er brandende
kerstbomen uit de hemel vielen. Niet veel later reisde de jonge schrijver Max Frisch
door het verwoeste Duitsland. ‘Bijna overal hetzelfde beeld: een stad, maar ruim en
dun als een herfstbos. Als het een aardbeving was geweest, het werk van de blinde
natuur, dan zou je het evenmin kunnen begrijpen; maar je zou het kunnen aanvaarden
zonder het te begrijpen -’
Tussen de ruïnes noteerde Frisch wat hij zag in zijn dagboek, aantekeningen bij
een vredelievende, edelmoedige manier van denken. De korte observaties schuiven
onweerlegbaar in elkaar. Zo onweerlegbaar, dat het moeite kost te ontdekken waar
het geweld schuilt in een man die zoiets kan schrijven: ‘Het is opmerkelijk dat we
juist van degene van wie we houden het minst kunnen zeggen hoe hij is. Wij houden
gewoon van hem. Dat is nu precies de liefde, dat is het grandioze van de liefde, dat
ze ons in een zweeftoestand houdt, de zweeftoestand van het levende, de bereidheid
een mens te volgen in al zijn mogelijke ontwikkelingen.’ Ook degene die liefheeft
komt los uit ‘het meest vertrouwde, het al lang bekende. Veel ziet hij als voor het
eerst. De liefde bevrijdt het uit ieder beeld. Dat is het opwindende, het avontuurlijke,
het eigenlijk spannende, dat we op mensen van wie wij houden nooit uitgekeken
raken: omdat we van hen houden; zolang we van hen houden.’
Om letterlijk geen beeld van zijn geliefde te maken, haar niet te bevriezen in zijn
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kader, stelt de schrijver zich op een dag voor dat Gantenbein een blindenbril koopt
en een zwarte wandelstok, waarmee hij in het vervolg tegen de stoepranden van
Zürich tikt. Zo, als een bewonderaar die haar niet kan zien, loopt hij na een
voorstelling de kleedkamer binnen van Lila, een gevierde actrice. Zij is verrukt: deze
man omringt haar met zorg, waarvan ze de fijngevoeligheid toeschrijft aan zijn
blindheid, en laat haar tegelijk volkomen vrij. Ze zijn gelukkig. Komt Lila terug van
een buitenlandse tournee, dan staat hij met bloemen op het vliegveld. Voor zijn blinde
ogen maakt ze zich los van haar meegereisde minnaar en rent op Gantenbein af om
hem te omhelzen, oprecht blij hem weer te zien.

Max Frisch, schilderij van Varlin, 1958.

Terwijl zij op reis is wast Gantenbein wat glazen en messen af, net zoveel dat het
niet opvalt, hij betaalt een enkele rekening die zij heeft laten liggen, hij vult
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hier en daar de drankvoorraad aan. Lila is nooit verbaasd, eerder trots. Haar huwelijk,
huishouden en carrière lopen elkaar niet in de weg. ‘Pas het geheim dat een man en
een vrouw voor elkaar bewaren, maakt hen tot een paar.’
Maar tenslotte geeft Gantenbein het op. De geschiedenis heeft hem lang genoeg
geduurd. Hij besluit uit dit verhaal te stappen. Misschien is het ook de jaloezie, een
injectie van werkelijkheid, die hem ertoe brengt: hij wil Lila voor zichzelf.
De desillusie waarmee Lila zijn bekentenis, die tegelijk een eis is, aanhoort stond
eigenlijk al in het dagboek van Max Frisch, waar hij beschrijft hoe het is als de kracht
van onze liefde is uitgeput: ‘Wij kunnen niet meer! Wij zeggen de bereidheid op om
op nog meer veranderingen van hem in te gaan. Wij ontzeggen hem het recht dat al
het levende heeft, om ongrijpbaar te blijven, en tegelijk zijn we verwonderd en
teleurgesteld dat onze relatie niet meer lééft.’
‘Jij bent niet,’ zegt de teleurgestelde, man of vrouw, ‘die ik dacht dat je was.’
En wat was dat dan wel?
Een geheim, want dat is de mens in ieder geval, een enerverend raadsel, waar we
niet meer tegen kunnen, zo moe zijn we het geworden. Je maakt je een beeld. Dat is
de liefdeloosheid, het verraad.’
Datzelfde verraad drijft de naamloze vrouw van Ingeborg Bachmann een wanhoop
in waar geen woorden meer voor zijn, een muur die haar zwijgend omsluit. Levend
ingemetseld blijft ze achter in de woonkamer waar ze samenleefde met Malina, een
onverstoorbare man die tegen haar heeft gezegd: ‘Je bent en blijft jij, dat verander
je ook niet meer.’
Deze Malina is geen monster, echt niet. Hij is een betrouwbare steun en metgezel
voor de vrouw van wie hij al jaren werkelijk houdt, al verwondert hij zich wel eens
over haar al te schrille opwinding. Dat laat hij dan niet merken; hij zorgt er gewoon
voor dat ze geen ernstige brokken maakt. Hij laat geld voor een nieuwe jurk achter
als ze die nodig heet, en hoort haar aan als ze 's nachts thuiskomt, in tranen, en niet
kan vertellen om wie ze eigenlijk huilt - Ivan, haar achteloze minnaar. Net als
Gantenbein, die besefte hoe belangrijk het voor zijn blindenrol was dat hij zich
innerlijk van elk oordeel onthield, wat hij ook te zien kreeg, is Malina iemand ‘die
nooit iets goeds en nooit iets slechts over iemand zegt.’
Op een avond komt Malina thuis als Ivan, met wie ze heeft zitten schaken en
drinken, net vertrokken is. Hij ‘buigt zich over het schaakbord, fluit zachtjes
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en zegt: je zou faliekant verloren hebben!’ Verder niets. Hij vraagt niet naar de twee
whiskyglazen, hij gooit ze niet kapot, niets.
Hij is het die haar bang en onzeker maakt. Dat ziet hij niet. Zijn niet aflatende
redelijkheid verlamt haar. ‘Ik heb dan het gevoel dat zijn rust hieruit voortkomt dat
ik een te onbelangrijk en bekend Ik voor hem ben, alsof hij mij had afgescheiden,
een soort afval, een overbodige menswording, alsof ik slechts uit zijn rib was gemaakt
en hij altijd al zonder mij kon; maar ook ben ik voor hem een onontkoombare, donkere
geschiedenis die zijn geschiedenis begeleidt, wil aanvullen, maar die hij van zijn
eigen heldere geschiedenis afzondert en afgrenst.’ Dat is het verschil: zij heeft geen
toegang tot zijn verhaal, hij wel tot het hare. Vaak roept ze hem zelfs te hulp, als ze
verdwaald is in de ontstellende nachtmerries over haar vader, die haar grijnzend,
telkens weer vernedert, aanrandt, met de dood bedreigt. Het zijn gruwelijke beelden,
en alleen Malina, die zelf nooit zijn hand tegen haar zal opheffen, kan haar daaruit
verlossen. Maar daarmee legt ze opnieuw haar lot in handen van een man aan wie
ze zich niet kan onttrekken - en langzaam, onmisbaar, neemt Malina de plaats in van
haar dode vader. Als de vrouw tenslotte is verdwenen in de zwijgende muur staat hij
op uit de stoel waarin hij wat zat te lezen en ruimt op zijn gemak alles op wat aan
haar zou kunnen herinneren: bril, koffiekopje, slaaptabletten.
‘Het was moord.’
Maar was het moord? Ik heb lang gedacht dat het zo was, en mezelf ook een Malina
gevoeld. Ingeborg Bachmann heeft laten zien hoe mannen van minnaar tot vader tot
moordenaar kunnen gaan. De schuldige was bekend, al liep hij nog op vrije voeten.
En toch... Door de schuldvraag zo hard te stellen houdt Bachmann de rollen in
stand: slachtoffer en aangeklaagde, zwak en sterk, vrouwelijk en mannelijk. De vrouw
- ‘ik ben de eerste complete verkwisting, extatisch en niet in staat een verstandig
gebruik van de wereld te maken’ - houdt Malina in een dodelijke omhelzing en hij
verstart, oog in oog met haar hypervrouwelijke overgave. Hij heeft er geen antwoord
op, maakt zich los en loopt de kamer uit. Nu zou je hem schuldig kunnen noemen Hoe het is gegaan weet niemand precies. Misschien heeft ze op bed liggen roken en
viel ze in slaap zonder de sigaret uit te drukken; het bed vat vlam, en daarna de
slaapkamer, de hal, de rest van de woning. Drie weken later, op 17 oktober 1973,
sterft Ingeborg Bachmann aan haar verwondingen.
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Twee jaar later pas vindt Max Frisch de vorm om voor het eerst rechtstreeks over
haar te schrijven, in Montauk, het verslag van een voorbijgaande liefdesgeschiedenis
aan de kust van New Jersey. Hij is verbaasd over zichzelf: tot nu toe is hij met mensen
omgegaan door ze in zijn verhalen op te nemen, en ‘hij beleeft ongaarne wat hij in
geen geval onder woorden kan brengen’. Hij heeft de mensen om hem heen
ondergeschikt gemaakt aan zijn schrijverschap.
De vrouw van wie hij dan gescheiden is, na tien jaar huwelijk, verwijt hem dat hij
niets heeft bijgedragen tot haar ‘zelfverwerkelijking’. Eerst vindt hij haar slotsom
grotesk. Hij heeft haar toch op handen gedragen? Maar daarmee heeft hij haar haar
zelfstandigheid ontnomen: ‘Kennelijk heb ik mij van begin af aan gedragen alsof ik
god-de-vader zelf was, of toch minstens Adam, en de vrouw gemaakt uit zijn rib:
kom, volg mij, ik leid je! Alleen mijn gedrag van begin af aan en dag in dag uit heeft
een intelligente vrouw kunnen verleiden tot het idee dat haar zelfverwerkelijking een
zaak van hem is, van de man.’
Zo ver is het ook gekomen met de naamloze vrouw, opgegaan in de ruimte die
Malina haar liet, die open leek en zo beklemmend werd. En met Ingeborg Bachmann
zelf?
Ook haar heeft Frisch vereerd en op handen gedragen. ‘Geld is er om te gebruiken.
Hoe ze het uitgeeft: niet als het loon voor haar werken, maar alsof het uit de schatkist
van een hertogin kwam, een verarmde hertogin soms. (...) Ik kan me niet herinneren
dat ze ooit spijt heeft gehad van een uitgave, een hoge huur, een handtas uit Parijs
die aan het strand kapot gaat. Het geld verlaat onze zakken, hoe dan ook. Wanneer
iemand van wie zij houdt voor zichzelf zuinig is, dan kwetst dat haar liefde. Eigenlijk
zouden we allebei recht hebben op een klein kasteeltje of een groot, maar ze is er
niet verontwaardigd over dat anderen het hebben. Haar iets cadeau te doen is een
genot; ze straalt. Ze verlangt geen luxe; wanneer die er is, ze is er tegen opgewassen.’
Nu hij dit schrijft vereert hij haar nog steeds, of opnieuw. De pagina's over zijn grote
liefde voor haar lezen bijna als een boetedoening.
Maar de beslissende fout heeft hij tegenover haar niet gemaakt. Daarvoor heeft
het te kort geduurd, en had zij op haar beurt ook een te sterke greep op hem: ‘Haar
vrijheid maakt deel uit van haar glorie. De jaloezie is de prijs van mijn kant; ik betaal
hem tot de laatste cent. Op het terras met uitzicht over Rome slaap ik in een
zomernacht met mijn gezicht in mijn eigen braaksel.’
Tenslotte hebben de twee schrijvers elkaar alleen gelaten. Pas in hun liefdesverhalen
zagen ze elkaar terug. ‘Het einde heeft ons niet ongedeerd gelaten, geen van beiden.’
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Ingeborg Bachmann. Uit: ‘BL’.
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In memoriam: een vrouwelijk ik
Barbara Jiskoot
Een lezing van Malina
‘Feiten! Je aan de feiten houden (...) Maar wat zijn feiten? De sporen, die
de gebeurtenissen in ons innerlijk achterlaten.’
Bovenstaande passage is afkomstig uit de roman Nadenken over Christa T. van
Christa Wolf. De manier waarop Ingeborg Bachmann in haar roman Malina bepaalde
feiten literair heeft verwerkt doet me vermoeden dat zij de door Christa T. opgeworpen
definitie van ‘feiten’ kon onderschrijven. Bachmann zelf noemde Malina ‘uitdrukkelijk
een autobiografie, maar niet in de traditionele zin. Deze alleenspraak, deze nachtelijke
existentie heeft niets te maken met de gangbare autobiografie waarin bepaalde
mensen hun levensloop en avonturen vertellen.’1.
In Malina worden de ‘feiten’ van oorlog, dood en vervreemding verwoord in het
verhaal van een vrouwelijk ik, levend in het naoorlogse Wenen. De sporen die het
geweld van de oorlog en het geweld van de man-vrouwverhouding binnen de westerse
maatschappij in het innerlijk van die ik hebben achtergelaten worden zichtbaar in
haar worsteling met de taal, met de onmogelijkheid te willen zeggen wat niet gezegd
kan worden: de dood, het niet-zijn, het gemis aan het eigen, vrouwelijke verhaal.
Mijn eerste ervaring met het lezen van Malina was overrompelend. Na het lezen
van de laatste bladzijde volgde niet de bekende zucht van verlichting, integendeel:
de beklemming die uitgaat van de ‘nachtelijke existentie’ waarin de ik zich bevindt
liet me dagenlang niet los. Pas na twee jaar vatte ik de moed om het boek opnieuw
te lezen en me de vraag te stellen: wat is hier aan de hand?
In Malina is een vrouwelijk ik ten dode opgeschreven, een proces dat zich over
ruim driehonderd pagina's uitstrekt. Dat ik dit toch schokkende gebeuren bij
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herlezing al veel beter kon verdragen vind ik bedenkelijk. Is hier sprake van
gewenning? Had ik aan de eerste lezing misschien een globaal schema van de
thematiek van het boek overgehouden, waarmee het boek onschadelijk was gemaakt
en mijn ervaring beheersbaar geworden? Beschermde ik me op die manier tegen een
directe beleving van ‘de moeilijkheid om ik te zeggen’ (om nog maar eens een
zinsnede uit Wolfs roman Nadenken over Christa T. aan te halen)? Verwijdert mijn
weten-hoe-het-zit me misschien ook van mijn vermogen me te identificeren met de
strijd van een ik die de euvele moed heeft om bij ik te beginnen? En is dit geen groot
verlies? Wat betekent dit allemaal?
Door te schrijven over Malina wordt de afstand tot de ik in het boek hoe dan ook
vergroot. De vrees bekruipt me dat die vrouwelijke ik dan opnieuw, nu in mijn inkt,
gesmoord wordt. Het boek in handzame thema's aan u presenteren trekt me nog wel
het minste aan. Het liefst zou ik die ik uit het boek tot leven wekken, haar bij de
naam roepen. Maar daar dient de eerste moeilijkheid zich reeds aan: zij heeft geen
naam. In het begin van de roman, voorafgaande aan de drie hoofdstukken, worden
de belangrijkste personen geïntroduceerd: de ik, die haar paspoort te hulp roept om
ons van haar bestaan op de hoogte te stellen, wordt genoemd na Ivan, diens twee
zoontjes Bela en Andras, en Malina, haar huisgenoot.
Wil ik deze ik nader komen, dan zit er voor mij maar één ding op: ik moet in het
boek gaan zitten, maar dan ook helemaal. Ik maak dankbaar gebruik van mijn
vermogen me in anderen te verplaaten: ik geef mijn ik in onderpand. Ik laat mijn ik
tijdelijk opgaan in een andere ik, om op die manier de stem van de ik uit Malina tot
u te laten spreken zoals ik haar heb horen spreken. Want, zo zou ik Christa T., die
me eraan herinnert me aan de feiten te houden, willen zeggen: Me aan de tekst
houden... Jazeker! Maar wat is een tekst? De sporen die de woorden in het innerlijk
van de lezeres achterlaten.
U zult ondervinden dat ik schaamteloos citeer, niet alleen uit Malina, maar ook
uit het onvoltooide romanfragment Het geval Franza en uit Bachmanns gedichten.2.
Ik moet me gewoonweg overleveren aan haar taal. Of de verschillende ikken in
Bachmanns teksten gezien kunnen worden als het lyrisch ik van de schrijfster?
Mogelijk. Ik zie in ieder geval verwantschap tussen de ik in Malina en de ikken uit
andere teksten, en dat is voor mij voldoende reden om die anderen ook mee te laten
spreken, passages in Het geval Franza en sommige gedichten hebben me geholpen
de ik in Malina beter te verstaan. Luistert u maar.
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Wie, Wat, Waar, Wanneer
Mag ik u even voorstellen aan de belangrijkste personen die mijn innerlijk bevolken:
Ivan, mijn liefde en mijn verlangen, naar vreugde, schoonheid, eenvoudig geluk.
Ivan, die me ‘de onbeantwoorde brieven aan het gisteren’ vergeten doet, al is het
maar voor even. Ivan interesseert zich namelijk niet zo voor het verleden.
Ivan heeft twee zoontjes: Bela en Andras.
Vervolgens Malina, of: het denken in eigen persoon. Hij zorgt ervoor dat de gewone
dagelijkse dingen normaal doorgang kunnen hebben.
En dan ik nog. Ik? Ik schrijf, aangezien ik ongeschikt ben voor iedere andere
‘bezigheid’. Ik schrijf over datgene waar geen verhaal van te maken is. Ik schrijf
over de dingen waarover haast geen zinnig woord te zeggen is. Oorlog, moord, dood,
zeggen de woorden u nog iets? Maar hierover later meer. Voor het moment volsta
ik met de mededeling dat wie leeft in verbijstering ook moet schrijven in verbijstering.
Verbijstering? vraagt u. Ach,
De oorlog wordt niet meer verklaard,
maar voortgezet. Het ongehoorde
is alledaags geworden.

Schrijven tegen de bierkaai, zolang ik geen antwoord heb op Franza's vraag: ‘Mijn
geschiedenis en de geschiedenissen van allen, die toch de grote geschiedenis uitmaken,
waar komen die met de grote samen?’
Wat heet geschiedenis? Wat heet groot?
Die Franza was niet gek, al dacht haar man, de beroemde psychiater Leo Jordan,
daar anders over. Wat zei ze ook alweer over fascisme. Een woord dat ze nog nooit
gehoord had voor gedrag in de privé-sfeer, maar waarvan ze dacht: ‘het moet toch
ergens beginnen, natuurlijk, waarom praat men er alleen over als het om standpunten
en publieke handelingen gaat.’
Hóé het begint, en of het begint, die vragen kunnen we beter laten liggen. Over
de tijd kan ik nauwkeurig zijn: het gebeurt alle dagen. In mijn verhaal, dat geen
verhaal is, is het altijd vandaag, zozeer vandaag dat ik het er benauwd van krijg. Het
spijt me dat ik het voor u ook erg onoverzichtelijk maak door me tot het heden te
beperken. Maar gelooft u me: de geschiedenis wordt vandaag gemaakt.
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Een plaats van handeling moet nog worden vastgesteld: Wenen, een uitermate
geschikte plaats van waaruit we de ziekte van de wereld kunnen waarnemen. Wenen,
waar niets meer gebeurt, vergane glorie, een stad die geen belangrijke rol meer speelt
op het wereldtoneel. Van hieruit ‘moeten we de kelk van het verleden leegdrinken’,
omdat iemand dat toch moet doen.

Geluk
... en soms
treft mij een splinter droomdronken marmer
waar ik kwetsbaar ben, door schoonheid, in het oog.

Met Ivan ben ik gelukkig geweest.
Dat zou ik nog steeds zijn, als Malina er niet tussen was gekomen, en als ik het
verleden, of het verleden mij? met rust had kunnen laten.
Malina verklaart alles dood, inclusief de liefde. En als ik tegen Ivan over het
verleden begin, breng ik zijn toekomst in gevaar, en daarmee ook de mijne. Liefde
en duisternis heb ik, omwille van Ivan en mij, lange tijd gescheiden weten te houden.
Zolang me dat lukte pasten we goed bij elkaar. (Met Malina is zoiets ondenkbaar.
Nooit komen we elkaar nader.) Alles wat de liefde ingewikkelder maakt dan een
eenvoudig spel van aantrekken en afstoten verwijdert me van Ivan. Voor Ivan is het
leven een schaakspel. Hij heeft geprobeerd me de regels daarvan bij te brengen, maar
ik ben al blij als een partij eindigt met pat. Daarbij is het Ivan die bepaalt waar en
wanneer we samen zijn. Ivan beschikt over de ruimte en over de tijd; ik ben eraan
overgeleverd.
Ik heb ooit eens een keer aan Ivan gevraagd of hij al eens over de liefde had
nagedacht. Hij vond dit een onmogelijke vraag en werd ongeduldig en geïrriteerd.
Ik had het kunnen weten. Ivan kan niet houden van wie of wat hem vreemd, anders
is. Ivan houdt alleen van zijn kinderen. Ivan vragen van een ander te houden is teveel
gevraagd. Zo'n vraag zou een te grote bedreiging voor zijn eenvoudige leven vormen,
zoals alle onmogelijke vragen. Ivan raadt me dergelijke vragen ook af: ‘Ik kan niet
ademen waar jij me heenvoert, alsjeblieft niet zo hoog, breng niemand in die ijle
lucht, die raad geef ik je, leer dat voor later!’
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Later? hoe kan ik aan later denken als gisteren nog door alles heen te horen is?
Wat de duisternis betreft: nadat Ivan tot zijn grote ergernis had ontdekt hoe somber
ik schrijf, heb ik verwoede pogingen in het werk gesteld om woorden voor de vreugde
te vinden. Het zou een mooi boek worden, dat Ivans goedkeuring zou kunnen
wegdragen en dat de mensen zou bevrijden van rouw en geklaag. Het zou alle tranen
van hun ogen afwissen. Het begon als een sprookje: ‘Er zal een dag komen...’, voor
een nieuwe wereld, een nieuwe poëzie, een nieuw ‘talent voor de liefde’, het zou
‘het begin zijn van een heel leven...’
Maar zo'n dag is er nog nooit begonnen. Zo'n dag is, net als mijn boek, in het
ontwerp gestrand. ‘Er zal geen dag komen.’
Ik zal u van de nacht vertellen. Ivan wilde en mocht er niet van weten; u moet
ervan weten. Het is van belang dat wat nu volgt niet speciaal in Wenen, maar Overal
en Nergens plaatsvindt. De tijd is evenmin te bepalen omdat het opnieuw kan zijn,
en omdat sommige dingen nooit geweest zullen zijn. Ik vertel u de dromen van
vannacht.

De waarheid in de droom
Franza bevestigt me in mijn geloof dat dromen geen bedrog zijn: ‘... ik ben bij mijn
eigen dromen uitgekomen, mijn dagraadsels zijn groter dan mijn droomraadsels, je
merkt dan dat er geen droomraadsels bestaan, alleen maar raadsels, dagraadsels,
onmededeelbare chaotische werkelijkheid die zich in de droom probeert te uiten, die
je soms op geniale wijze laat zien, in een compositie, wat er met je is, want anders
zou je het nooit begrijpen.’
Zouden Franza en ik iets met elkaar gemeen hebben? Onze dromen lijken op
elkaar. Ze zegt: ‘... en in de droom luidde het: dit is het kerkhof van de vermoorde
dochters. En ik keek neer op mijn graf, want ik behoorde tot de dochters, en mijn
vader was er niet. Maar ik was door zijn toedoen gestorven en hier begraven. Weet
je in wakende toestand soms iets van een kerkhof van kinderen, en aan wie je sterft?’
De droom wijst genadeloos de moordenaars aan en de vermoorden. Vermoorde
dochters, ook in mijn dromen. En een vader, die zich in alle mogelijke gedaanten
van het geweld vertoont. Mijn vader, die zijn vrouw verlaat en zijn dochter verkracht;
die me eerst het spreken en later ook het schrijven verbiedt; die mijn intellectuele
ontwikkeling bespot en te grabbel gooit; die
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Zomer 1973 in Rome. Uit: ‘BL’.
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me de rollen voorschrijft in de door hem geregisseerde film en opera; die me beveelt
met wie ik slapen en trouwen zal; die een grote gulzigaard is, die alleen aan zijn
eigen plezier denkt en mij niets te eten of genieten geeft; die deportaties organiseert,
me in de gaskamer verstikt, de rode jas van de beul draagt en de wachttorens van de
kampen bezet.
U vindt dat ik overdrijf? Dat ik wel erg veel toeschrijf aan die ene vaderfiguur?
En u acht het zeer onwaarschijnlijk dat al deze gruweldaden bij elkaar een en dezelfde
persoon kunnen overkomen? Maar is het wel één vader, of zijn het er meer? En ben
ik alleen maar ik? Vindt u soms dat ik teveel verbeelding heb? U lijkt Malina wel,
die zegt ook altijd dat ik me teveel voorstel. Nou moet ik zeggen dat Malina ook wel
aan een ongelooflijk gebrek aan verbijstering lijdt. ‘Voor hem is de wereld blijkbaar
zoals ze is, zoals hij haar heeft aangetroffen.’
En je moeder, hoor ik u vragen, als je dan in je dromen altijd tot de dochters
behoort, dan moet er toch ook een moeder zijn? Goede vraag, daar is Malina
bijvoorbeeld nog nooit opgekomen. Die blijft, tot vervelens toe, maar vragen wie
mijn vader is, terwijl me dat toch zo langzamerhand duidelijk genoeg lijkt.
En weer denk ik aan Franza en haar dromen: ‘... je ouders zijn er altijd bij, je
moeder, aan wie je nooit denkt, leunt tegen elke muur.’
Is je moeder altijd toeschouwer? Kan zij niets doen?
In mijn dromen duikt ze regelmatig op, maar zonder dat ik haar kan bereiken. Ik
merk dat ze weet wat mijn vader me aandoet, maar ze kijkt toe, ruimt de rommel op,
en ze zwijgt. Even hulpeloos als mijn zuster. Beiden zijn op de momenten dat ik ze
het meeste nodig heb in geen velden of wegen te bekennen.
Mijn vader - die zó verschrikkelijk is, dat kan mijn vader toch niet zijn - verwijdert
me van alle andere vrouwen: ze worden door hem opgeëist, ze zijn gevlucht, niet
thuis, hoe dan ook buiten mijn bereik. Ook mijn vriendin Melanie heeft hij ingepalmd
en tegen mij opgezet; totdat hij op haar uitgekeken was en haar ‘afzette’, ‘ontsloeg’,
en zij tot de ontdekking moest komen dat zij niets gewonnen had. Zo verslijt mijn
vader vrouwen.
Er is geen ontkomen aan; het offer dat ik heb gebracht heeft mijn zuster niet tegen
mijn vader beschermd: ook haar houdt hij gevangen. Maar hoe kan ik ooit een zuster
voor mijn zuster zijn als Malina het bestaan van een zuster betwist? Malina begrijpt
me niet als ik over mijn zuster praat. ‘Waarom droom je opeens van je zuster?’,
vraagt hij. ‘Maar we hebben toch allemaal een zuster, nietwaar?’
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Ach Malina, die alles zo letterlijk neemt, niet verder kan kijken dan de concrete
tijden, plaatsen en personen. De taal van dromen verstaat hij niet. Hij maakt me het
leven onmogelijk, door me mijn verlangen naar vrede uit het hart te praten. Hij zegt
dat het altijd oorlog is en dat ik daarmee moet leven. Malina heeft makkelijk praten.
Voor hem heeft de oorlog een overzichtelijke plaats gekregen in het Legermuseum,
waar hij een goede baan heeft. De oorlog zoals ik die beleef is niet te bezichtigen.
Zomin als de gevallenen in die oorlog. ‘Want het is het innerlijk waar alle drama's
plaatsvinden.’
En in mijn dromen noem ik de moordenaar vader, en als zijn dochter word ik
vermoord.

Schrijven in de dood
‘Ik zal u een verschrikkelijk geheim verraden: de taal is een straf. In haar moeten
alle dingen binnengaan en in haar moeten ze weer vergaan al naar hun schuld en de
omvang van hun schuld.’
Hoe moet men spreken als door het een te zeggen het andere ongezegd blijft?
Welk woord verdringt welk woord? Hoe moorden de woorden? Waarom kunnen de
woorden niet om elkaar heen cirkelen? Moeten ze per se achter elkaar staan in een
onverbiddelijke volgorde? Wat geeft het ene woord het recht voor het andere te staan?
Wat valt er nog te zeggen, als de woorden zo snel versleten zijn?
Hoe moet ik spreken, als er nooit een ik heeft bestaan? Maar ik heb geen keus.
Het is schrijven of beschrevene worden. Kijk naar Franza, door haar man, de
psychiater, gevangen in de beschrijving als geval. O, hoedt u voor de geleerde
zieleknijpers, die menen de namen in pacht te hebben. Of kijk naar Fanny Goldmann,
door haar minnaar, de schrijver, te boek gesteld, nadat hij haar verlaten had: haar
hele leven staat te kijk in de roman waarmee hij naam maakte.
Schrijven zal ik, aan het woord komen, Maar...
een woord ontbreekt: Hoe moet ik me noemen
zonder in een andere taal te zijn?

Ach, een taal voor mij. Al mijn hoop was gevestigd op Ivan, die gekomen was ‘om
de medeklinkers vast en duidelijk te maken, om de klinkers weer te openen en
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ze hun volle klank te geven, om de woorden weer over mijn lippen te laten komen,
om de eerste verstoorde verbanden te herstellen en de problemen uit de weg te
ruimen.’
Vaak hadden Ivan en ik ook helemaal geen woorden nodig: we rookten, dronken,
schaakten, zwegen. Of we hadden genoeg aan afgebroken zinnen aan de telefoon.
Maar ik heb u ook al verteld dat ik tegenover Ivan niet over moord kan beginnen.
En omdat die me toch in mijn herinnering blijft storen heb ik aan Ivan eigenlijk niets.
We schaken niet meer, en er komen geen nieuwe telefoonzinnen meer bij. De hoop
op een mooi boek is vervlogen. Exit schoonheid. Het is kouder geworden om me
heen.
Rest mij Malina, met wiens hulp ik het verschrikkelijkste boek, dat nog niet
geschreven is, moet schrijven. Het probleem is dat Malina, met al zijn intelligentie,
zo weinig begrijpt. Malina heeft wel weet van de geschiedenis, echter, zonder eraan
te lijden. Is dat dan nog wel ‘weten’?
‘Je moet er niet over praten, je leeft er nu eenmaal mee.’ Zegt Malina. Een plaats
inruimen voor de pijn, voelend begrijpen, is voor hem geen handelen, en daarom
zinloos. Malina spreekt en handelt. ‘Ik ben het steeds-maar-aan-het-sterven-denken.’
Waarom hebben wij tweeën zo weinig met elkaar van doen? Is niet juist deze splitsing
rampzalig? Hoe kan de ene ik de trekker overhalen, terwijl de andere ik ineenkrimpt
bij het geluid daarvan? Wie is die mens die van negen tot vijf de dood aanzegt met
een nekschot, de galg, de gaskamer, en die 's avonds zijn kind op schoot neemt en
met de hond stoeit?
Malina begrijpt er niets van. Alles heb ik geprobeerd om hem mijn verhaal te doen
horen. Eerst met mijn dromen. Daarna met muziek. Maar Malina hoort het verschil
nog niet tussen mijn cantabile en mijn agitato, tussen mijn forte en mijn pianissimo.
Nou vraag ik u! Misschien hoort hij het wel, maar negeert hij het gewoon. Hij blijft
onverstoorbaar. ‘Hij is onmenselijk met zijn suggesties, zijn zwijgen en zijn beheerste
vragen.’
Ik kom nooit aan vertellen toe. Malina, nu je tenslotte ook de dood aan de liefde
hebt verklaard nu je me het zicht ontnomen hebt, mijn muziek tot zwijgen hebt
gebracht, mijn manuscripten verscheurd, nu je alle sporen hebt uitgewist, ‘neem jij
de geschiedenissen over waarvan de grote geschiedenis is gemaakt. Neem ze allemaal
van me af.’
Nee, ik kom nooit aan vertellen toe. Malina moet het maar doen. Hij zal me noemen
en denken dat ik in die andere taal zal zijn. Malina kan wel zoveel denken.
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Zonder gisteren geen morgen, Ivan.
Zonder verlangen geen leven, Malina.

In memoriam
Zij is niet meer.
Haar verhaal kon niet worden verteld. Toch is het voor mij hoorbaar geweest in
Malina, tussen de regels, grenzend aan de woorden, vluchtig waarneembaar als de
herinnering aan een geur van lang geleden of als de schaduw van een droom. Met
de woorden van Franza: ‘... hij is vergeten dat op de plaats waar hij haar heeft
uitgewist, ze toch is blijven staan. Ze is af te lezen, omdat er niets is waar zij moet
zijn.’

Eindnoten:
1. In: Wir müssen wahre Sätze finden - Gespräche und Interviews, München/Zürich, Piper, 1983,
p. 73.
2. Ik heb gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van Bachmanns werk. Paul Beers vertaalde
behalve Malina tevens de onvoltooide delen van de Todesartencyclus, uitgekomen onder de
titel Het geval Franza. Ook de verhalenbundels Het dertigste jaar en Simultaan werden door
hem vertaald, maar die blijven in mijn tekst buiten beschouwing, d.w.z. er wordt niet uit
geciteerd. Tezamen met Isolde Quadflieg vertaalde Beers tevens de gedichten van Bachmann.
In mijn tekst zijn citaten uit gedichten ontleend aan de bundel Tijd in onderpand (Amsterdam,
Amber, 1988).
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Medewerksters
Ingeborg Dusar (1958)
Studeerde Germaanse filologie te Leuven; verbonden aan de universiteit van
Antwerpen. Schreef over Bachmann in de Revisor 1984/4 en Yang 1987/134-135.

Ria van Hengel
is vertaalster van o.m. Janosch, Jung en Jelinek. Zij organiseerde in het voorjaar van
1991 een tentoonstelling en lezingen over leven en werk van Marlen Haushofer.

Joke J. Hermsen (1961)
studeerde Algemene literatuurwetenschap en filosofie in Amsterdam en Parijs.
Momenteel is zij als onderzoekster verbonden aan de Letterenfaculteit van Utrecht,
waar zij een dissertatie voorbereidt over de filosofische conceptualisering van het
sekseverschil in het werk van Belle van Zuylen, Lou Andreas-Salomé en Ingeborg
Bachmann. Zij redigeerde onder meer de bundels Nu eens dwaas dan weer wijs,
Belle van Zuylen tussen Verlichting en Romantiek, Amsterdam, Van Gennep, 1990
en Sharing the Difference, London/New York, Routledge, 1991.

Barbara Jiskoot (1963)
studeert sinds twee jaar Algemene letteren te Utrecht, met Vrouwenstudies als
specialisatie.

Chris Keulemans
Zie Lust & Gratie nummer 28.
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Christiane Kuby (1952)
romaniste en germaniste. Zit in de redactie van Surplus.

Karel Labey
schildert en schrijft. Hij publiceerde artikelen, essays en gedichten. Van zijn hand
verscheen eerder in boekvorm: Vincent van Gogh of het Amerika van de verbeelding.

Xandra Schutte
redacteur van Lust & Gratie, zie ook nummer 28.

Désirée Schyns
redacteur van Lust & Gratie, zie ook nummer 28.

Regula Venske
had een leeropdracht aan de Freie Universität van Berlijn en aan de universiteit van
Hamburg en was lector aan de universiteit van Londen. Free-lance schrijfster in
Hamburg. Publikaties vooral over vrouwenliteratuur.

Elizabeth de Vaal (1950)
Studeerde van 1970 tot 1975 aan de Akademie voor Beeldende Kunst te Rotterdam
en van 1975 tot 1977 bij Ateliers '63 te Haarlem. Zij is docente aan de Academie
voor Beeldende Vorming te Tilburg en aan de Gerrit Rietveld Academie te
Amsterdam. Vaste galerie is Wetering Galerie te Amsterdam. In oktober is daar een
tentoonstelling van recent werk te zien.
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Alle vrouwen en jongens die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van mijn
Liber Amicorum (L&G, nummer 30) zeer hartelijk dank. Ik vond het fraai en
verrassend, troostrijk en informatief. Zelfs heb ik er voor mij geheel nieuwe dingen
over mijn privé-leven uit mogen leren.
Tot de zestigste verjaardag van Lust & Gratie!
Andreas Burnier
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Rectificaties
De redactie betreurt het dat in het vorige nummer een aantal fouten is geslopen.

pag. 35
Bij het stuk van Megchel J. Doewina zijn de eerste twee regels weggevallen.
Deze luiden:
Denkend aan u ben ik tegen menig paaltje opgefietst. Dat kwam zo.

pag. 51
Bij het essay van Christa van Deelen. De laatste drie regels moeten zijn: Daar bestaat
het begrip Michaëlcultuur. Zo draagt deel 194 van het verzamelde werk van Rudolf
Steiner de titel: ‘Die Sendung Michaëls - Die Offenbarung der eigentlichen
Geheimnisse der Mensenwesen’.

pag. 82
Bij het artikel van Gabriel Bos zijn bovenaan twee regels weggevallen:
De mensen zeggen dat meisjes...
meisjes moeten doen als meisjes, etc.
De alinea middenin de pagina moet als volgt luiden:
Julie, het meisje met de schaduw van een jongen toont aan dat de jongenswens
nog steeds leeft, ondanks het feit dat de ‘vryigheden van een broek’ niet langer aan
jongens en mannen zijn voorbehouden; reden waarom in de recente jeugdliteratuur
wordt teruggegrepen naar een historische context om het motief van het
jongensachtige meisje gestalte te geven.

pag. 122
Bovenaan is het biografietje van Aafke Steenhuis weggevallen:
Aafke Steenhuis (1958)
Studeerde Nederlands en literatuurwetenschap en is journaliste en schrijfster.
Maakte diverse interviews met Andreas Burnier. Zij schreef onder meer: Denken
over liefde en macht (Amsterdam, Van Gennep, 1982) samen met Kiki Amsberg;
De wereld als voorstelling en wil (meisjesdagboeken 1988); en recent In de cakewalk,
schrijvers over de twintigste eeuw. Met onder andere: Christa Wolf, Nathalie Sarraute,
Marguerite Duras, Joseph Brodsky en Günter Grass. Amsterdam, Van Gennep, 1990.
Zij heeft twee kinderen en woont in Amsterdam.
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[Nummer 32]
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Redactioneel
Dit nummer van Lust & Gratie is voor een groot deel gewijd aan het tienjarig bestaan
van antiquariaat Lorelei (Amsterdam) en eigenaresse Nicoline Meiners. Een
antiquariaat, dat duizenden boeken van en over vrouwen in voorraad heeft en dat
geleid wordt door een antiquaar die met astronomische precisie het cultuurgoed van
vrouwen bewaart, bewaakt en verkoopt, is beslist een unicum.
In het artikel van Robertine Romeny wordt u een blik gegund achter de schermen
van het antiquarische bedrijf Lorelei. De daaropvolgende drie bijdragen (van Dini
Helmers, Virginie Sanders en Myriam Everard) zijn bewerkingen van lezingen die
in de Salon van Lorelei zijn gehouden. In met name het artikel van Myriam Everard
krijgen we inzicht in de precisie en de hartstocht, in het onstilbare verlangen naar
steeds nieuwe horizonten, in de bijna erotische gretigheid waarmee historisch
onderzoek, boeken en vrouwen, worden benaderd door haarzelf, Meiners en diverse
vaste klanten van het antiquariaat.
Nog meer hartstocht vindt u in het verhaal van Annie Wright ‘Op de wieken van
verlangen’. Over onbeantwoorde passies gaat het artikel ‘De ontroostbare engel’ van
Ineke van Mourik. Hierin wordt het verhaal van Carson McCullers ‘Een Boom. Een
Rots. Een Wolk’, dat in deze Lust & Gratie wordt gepubliceerd, verbonden met het
leven van Annemarie Schwarzenbach en Carson McCullers.
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Nobelprijs
Nadine Gordimer (Zuid-Afrika) heeft dit jaar de Nobelprijs voor de Literatuur
ontvangen. Hierbij het opvallend kleine lijstje van schrijfsters die ooit de Nobelprijs
voor Literatuur kregen:
Selma Lagerlöf (Zweden)

1909

Grazia Deledda (Italië)

1926

Sigrid Undset (Noorwegen)

1928

Pearl S. Buck (USA)

1938

Gabriela Mistral (Chili)

1945

Nelly Sachs (Duitsland) samen met S.Y. 1966
Agnon (Israël)
Nadine Gordimer (Zuid-Afrika)

1991

Aan de abonnees
Zoals wij al in een brief aan u hebben aangekondigd gaat de abonnementsprijs
omhoog. Sinds het bestaan van Lust & Gratie (8 jaar) is er geen verhoging geweest
terwijl alle prijzen (drukken, zetten, PTT etc.) fors zijn gestegen. De nieuwe
abonnementsprijs is f 54, - en een los nummer kost f 15, -. Blijft u ons vooral steunen,
werf nieuwe abonnees en maak zo spoedig mogelijk uw geld over. U bent onmisbaar!
Wij blijven dan voor u met bijna erotische gretigheid en onstilbaar verlangen een
tijdschrift maken dat naar wij hopen ook in de verre toekomst met antiquarische
hartstocht zal worden gelezen.
de redactie
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Odéonia aan de Amsterdamse grachten
Robertine Romeny
Antiquariaat Lorelei en Nicoline Meiners
Wat zou een onderzoekster in de volgende eeuw over de beginjaren van het
legendarische antiquariaat Lorelei kunnen opsporen? Welke vragen heeft ze? Is ze
geïnteresseerd in de onderlinge relaties van de bezoek/st/ers of is ze op zoek naar
titels en auteurs of heeft ze alleen belangstelling voor uitgevers? Gaat haar hart uit
naar het boekhandelwezen of naar de vrouwenbeweging?
Zeker is dat ze op een dag in het jaar 2081 de verzamelde stukken zal opvragen
van de historica Mineke Bosch, die haar leven wijdde aan het schrijven van
vrouwengeschiedenis, die ondergebracht zijn in de IIAV-collectie in het Universeel
Rijksarchief. Daarbij blijkt een dossier ‘Tien jaar Lorelei’ te zitten. Haar hart springt
op. Eindelijk beet! Met trillende vingers slaat ze vergeelde papieren om:
kranteknipsels, correspondentie, lezingen die in de salon zijn gehouden, anekdotes
over eigenaresse Nicoline Meiners van Lorelei. Uit de correspondentie blijkt dat het
materiaal bestemd was voor een themanummer van Lust & Gratie. De inhoud van
dit dossier bevat verwijzingen naar andere bronnen, zoals de Memoires van Claire
Posthumus, jaargangen van het tijdschrift Lover en dagboeken en correspondentie
van de vaste klanten van Lorelei. De onderzoekster prijst zich gelukkig dat Nicoline
Meiners mensen in haar omgeving min of meer dwong niets weg te gooien en in hun
testament op te nemen waar hun documenten ondergebracht moesten worden. Zo
zegt Meiners in een interview met Surplus: ‘Er komen hier ook vrouwen die zelf een
archief hebben omdat ze op een bepaald terrein werkzaam zijn. Dan komt mijn oude
beroep weer boven en vraag ik of ze alles wel goed opschrijven en bewaren.’
Even zeker is dat het boven water komen van al dit materiaal een uitdaging voor
onderzoeksters zal zijn om eerdere opvattingen over de vrouwenbeweging en het
boekenvak aan het einde van de twintigste eeuw te herzien. Na enige jaren onderzoek
zal zij wellicht het volgende artikel schrijven.
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Antiquariaat Lorelei was gevestigd aan de Prinsengracht middenin Amsterdam.
Schuin ertegenover lag vrouwenboekhandel Xantippe. Onbedoeld stonden beide
winkels daarmee in een traditie. In het Parijs van voor de Tweede Wereldoorlog
waren er in de rue de l'Odéon schuin tegenover elkaar twee boekhandels, Les Amis
des Livres van Adrienne Monnier en Shakespeare and Company van Sylvia Beach.
Samen vormden zij het land van Odéonia, zoals Monnier het noemde. Net als het
Parijse Odéonia maakt het Amsterdamse deel uit van een groter landschap, een
tijdloos land van cultuur en ideeën, met vele inwoners en passanten.
Op loopafstand aan de Westermarkt bevond zich nog een vrouwenantiquariaat,
Vrouwenindruk en weer iets verderop aan de Paleisstraat zat Gay and Lesbian
Bookshop Vrolijk. ‘Lorelei en Vrouwenindruk hebben een hele belangrijke functie
om vrouwen bewust te maken van de geschiedenis, de traditie van vrouwencultuur,’
schrijft Claire Posthumus in haar Memoires. ‘Dat zie je gewoon als je zo'n winkel
binnengaat. Je wordt enthousiast als je iets in combinatie gaat zien: één boek zegt
niets, maar meer boeken bij elkaar gaan iets zeggen over de cultuur waaruit ze
voortkomen en over degene die ze bijeengebracht heeft. Zo zie ik ook dat Lorelei,
Vrouwenindruk, Xantippe en het IIAV elkaar versterken.’ Claire Posthumus werkte
vanaf 1974 als hoofd van en bibliothecaris bij het Internationaal Archief voor de
Vrouwenbeweging.
Uit de beschrijvingen die ik in verschillende archieven van bezoeksters en in
kranteartikelen aantrof, kunnen we ons de volgende voorstelling van Lorelei maken.

Het interieur
De klant loopt meteen tegen Meiners op: ze zit meestal voor in plaats van achter de
tafel die dienst doet als toonbank. Op deze tafel heeft ze wat stapels opzij geschoven
om ruimte te maken voor een schrijfmachine. ‘Nico timmert kaartjes op haar
typemachine, zoals ze alles fors aanpakt. En dat in een tijd dat iedereen alles op een
computer doet’, schrijft Robertine Romeny in haar dagboek. Op de toonbank staat
ook een zonderling schemerlampje: een vrouwtje van tin dat in haar tiet knijpt, haar
oranje rokje doet dienst als lampekapje. Achter deze tafel bevindt zich een kast
propvol naslagwerken en boeken die voor klanten apart gezet zijn. Middenin de
winkel staat een grote
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Interieur Antiquariaat Lorelei, omstreeks 1986.
foto Madeleen Ladée.
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tafel waarop boeken uitgestald liggen. Alle wanden zijn bedekt met boekenkasten,
verder staan er boekenmolens en boekenkasten dwars op de muur. Achterin konje
op een geel bankje zitten, een erfenis van ene tante Tip die in de jaren twintig rokend
in een open sportwagen door Breda reed. Sinds het bankje ingestort is, moet de klant
zich tevreden stellen met de stoel van ene tante Annie. Aldus de informatie uit de
verscheidene bronnen. De MeMO-krant (juni 1986) vult het beeld aan:
‘Geschilderd in lichte, rustige tinten ademt het de sfeer van een huiskamer
uit lang vervlogen tijden. Deze illusie wordt nog versterkt door de prachtige
antieke kast (een erfstuk van Nicoline's grootmoeder) waarin achter de
glazen deurtjes enkele zeldzame exemplaren worden tentoongesteld en
door de roodpluchen sofa compleet met staande schemerlamp waar je als
vermoeide wandelaar even je benen kunt strekken en je vondsten kunt
bekijken.’
Achter de winkelruimte zijn diverse voor klanten verboden magazijnen waarin nog
vele boeken en tijdschriften liggen opgeslagen. De schattingen van de hoeveelheid
boeken lopen uiteen van een tot tien maal zoveel als er in de winkelruimte staan.

De eigenaresse
Wie is Nicoline Meiners, ‘deze unieke vrouw die met haar feministische gedrevenheid,
verzamelwoede, brede kennis en instinct als geen ander zo'n winkel kan drijven’?
(Beschrijving op een ongedateerd kranteknipsel)
Ze wordt geboren in Amsterdam in 1942, sterrenbeeld maagd, volgt in Zwolle het
gymnasium. Ze begint in Amsterdam aan verschillende universitaire studies en zit
in het befaamde Pooh-dispuut van de AVSV, bestaande uit eigengereide meiden,
wars van de waan van de dag. Haar opleiding aan de Rijksarchiefschool resulteert
in een aanstelling aan het Rijksarchief Utrecht, waar ze van 1974 tot 1982 op de
Atlas werkt en veel kennis verwerft van moderne en historische kaarten.
Ze frequenteert in de tweede helft van de jaren zeventig het Amsterdamse
vrouwenhuis en spijbelt van haar werk om de Bloemenhovekliniek te bezetten, toen
minister Van Agt van Justitie die dreigde te sluiten. Via de idealistische journaliste
Robertine Romeny komt ze in 1979 in de redactie van
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Lover, waar ze tot 1985 de Tijdschriftenrubriek onder haar hoede heeft. In haar
artikeltjes in deze Tijdschriftenrubriek raakt Meiners regelmatig ‘in kwaadaardige
vervoering’, zoals ze het zelf noemt. Zo geeft ze de dames van het Lesbisch Archief
Leeuwarden in Lover 82/4 op hun kop omdat de titelbeschrijvingen in de Lesbisch
Archivaria's ‘wemelen van de (tik?)fouten. Bovendien zijn de boeken op nogal
merkwaardige wijze in de toch al vreemdsoortige rubrieken ondergebracht, en ook
nog alfabetisch op voornaam gerangschikt.’ Door haar redactiewerk voor Lover raakt
ze bevriend met vrouwen die zich met vrouwengeschiedenis bezig houden, zoals
Marijke Mossink, Myriam Everard en Mineke Bosch. Via de winkel leert ze nog
vele anderen kennen, zoals Virginie Sanders, Leontine Bijleveld, Claire Posthumus
en Marguerite Ponsen. Haar werk voor Lover en haar groeiende belangstelling voor
de geschiedenis van vrouwen brengt haar in allerlei boekhandels in en buiten
Amsterdam. Uit het archief van Bosch blijkt dat een deel van haar vakanties met
Meiners wordt besteed aan het afschuimen van boekhandels. Met Romeny gaat ze
vaak aan het eind van de zaterdag langs Xantippe, waar Annet Planten altijd nog een
restje wijn heeft dat op moet. In die tijd onstaat ook de levenslange vriendschap met
antiquaar Wout Vuyk. ‘Ze was door Robertine naar mij toegestuurd, omdat ik zoveel
vrouwenboeken had. Nicoline ergerde me vreselijk omdat ze heel lang in een doos
met briefkaarten stond te graaien. Volgens haarzelf zette ze ze in volgorde. Maar ik
dacht: wat is dat voor een griet? Bovendien vond ze de kaarten veel te duur.’
Vermoedelijk heeft Meiners van Vuyk de kast met boeken gekocht waarmee ze zich
als antiquariaat presenteerde op Serpentine's Boekenbal op 7 november 1981. Dit is
het begin van antiquariaat Lorelei, dat Meiners de eerste jaren aan huis heeft en
daarna in de winkel op de Prinsengracht.
Het dossier ‘Lorelei 10 jaar’ bevat een kort artikel waarin Virginie Sanders haar
eerste ontmoeting met Nicoline Meiners beschrijft en waarin ze Meiners raak typeert:
‘“A good book is the best of friends” luidt het gezegde. Niettemin gaat
mijn voorkeur uit naar een goede boekhandelaar, die duizenden van deze
zeer beminden met liefde voor het vak beheert. Zo iemand steelt mijn hart.
Zo iemand koester ik. Zo iemand is Nicoline Meiners.
Tijdens onze eerste ontmoeting trad ik met haar in het strijdperk. Op een
regenachtige avond in het begin van de jaren tachtig werd bij een chic
boekhuis te Utrecht een veiling
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Portret van Nicoline Meiners door Claire Posthumus, zomer 1991.
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gehouden waarop de verzamelde werken van Renée Vivien in de
Lemerre-uitgave van 1923-1924 onder de hamer gingen. In die tijd
verzamelde ik alle documentatie die ik over de dichteres kon vergaren.
Haar werk is vrijwel niet antiquarisch te vinden. Eén ding stond vast: ik
moest en zou dit boek bemachtigen, al moest ik een krantenwijkje nemen
om de aanschaf te financieren. Ik was nog nooit op een veiling geweest
en was doodsbenauwd dat mijn expeditie tevergeefs zou blijken. Eindelijk
werd het boek ingezet. Ik stak mijn hand op. Een ander bood. Ik stak weer
mijn hand op. Weer bood die ander. Een dame, die links achter me zat,
met een metalen brilletje, een onverstoorbare blik, aan wie je kon zien dat
ze heel geroutineerd in dit soort zaken was. Ik bood. Zij bood. Ik bood.
Zij bood. Het zweet brak me uit. In paniek stak ik mijn vinger op en bleef
met fier opgeheven hand zitten terwijl zij een volgend bod uitbracht, toen
nog een, toen niets meer. Drie bevrijdende hamerslagen, meewarige blikken
van dames en heren om me heen. Ik durfde niet meer achterom te kijken.
Maar het was gelukt. Ik had het boek binnen.
Tijdens de theepauze kwam ze met pronte pas op me af gestapt. “Zeg, hoe
heet je eigenlijk?” informeerde ze met een intonatie van: kom mee naar
buiten als je durft. Ik prevelde mijn naam en vroeg of ze het niet al te erg
vond, en ook nog of ze misschien een kopie van het boek wilde hebben.
Nee, dat hoefde niet, het boek was bedoeld voor een klant. Het was meer
mijn onconventionele manier van bieden geweest die haar fascineerde.
Tot hoever zou ik gegaan zijn in het bieden? Mijn antwoord dat ik daarover
geen seconde had nagedacht, omdat ik bezig was met een onderzoek naar
Vivien en de gedichten per se moest hebben, deed het ijs breken. Nicoline
herkende de ware passie voor boeken en het literaire vak. Lieden die
daarmee zijn behept, kunnen rekenen op een warm plekje in haar warme
hart en op een stekje in haar magische kaartenbak.’

De klantbenadering
Nicoline Meiners heeft een karakteristieke manier om haar klanten tegemoet te treden:
of ze een klant nu kent of niet, ze spreekt haar familiair aan. Ze is nieuwsgierig naar
hun belangstelling, waarom ze bepaalde boeken aanschaffen, en polst of ze iets op
haar salon kunnen vertellen over het onderwerp van hun belangstelling of studie.
‘Nicoline waakt over ons welzijn en dat van onze onderzoeken’, schrijft Virginie
Sanders. ‘Ze vindt de meest onvindbare boeken op adresjes die ze nooit verklapt.
Wie om het schrijven aan een proefschrift te ontlopen zich stort op het geven van
lezingen en het produce-
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ren van artikeltjes, geeft ze zoals een goed coach betaamt stevig op haar duvel.’
Elke klant wordt zonder onderscheid getuoyeerd, niet uit botheid, zoals menigeen
mogelijk denkt, maar omdat ze het zelf haat om met ‘u’ te worden aangesproken.
‘Dan lijk ik meteen zo oud’, is haar verklaring. Virginie Sanders geeft in hetzelfde
artikel een mooie anekdote van Meiners' klantbenadering:
‘Wie Lorelei betreedt moet tegen een stootje kunnen. Dat ondervond ook
Camilla Adang - “dat type uit Nijmegen” in het jargon van de
boekhandelaarster - die me het volgende verslag toestuurde van een recent
bezoek aan de Prinsengracht. Ze schrijft: “Ik vond vijf boeken van Edna
O'Brien, mijn huidige favoriete auteur, wier werk ik compleet wil hebben.
Nicoline schrijft, als altijd, de titels op en werpt me een vorsende, wat
verwijtende blik toe (habituées van de zaak zullen onmiddellijk weten hoe
die eruit ziet).
- Wat moet jij met al die O'Briens? Zit daar niet altijd een boel seks in?
- Eh, nou, ja maar...
- Vind je dat leuk?
- Nou nee, maar O'Brien is een van de weinige auteurs bij wie dat niet
stoort omdat haar verhalen altijd zo de moeite waard zijn.
- Hm! schampert ze.
Ik geloof niet dat ze overtuigd was.”
Is de eigenaresse van Lorelei werkelijk streng, knorrig en soms zeer to
the point? Ja, ongetwijfeld. En deze trekken maken haar tot een dankbare
bron van talloze anekdotes. Maar achter deze imposante gevel van
vrijmoedigheid schuilt een hartelijke, gastvrije, fijnzinnige, moedige en
vooral ook lieve vrouw, die het wel en wee van haar clientèle zeer ter harte
gaat. Deze oprechte betrokkenheid wordt eveneens vertolkt in eigen jargon,
style maison. En die valt het best te verteren zoals een glas armagnac van
respectabele leeftijd, die je wordt voorgezet terwijl je een cola had besteld:
even slikken, een verbaasde blik, een hilarisch geproest gevolgd door een
stevige lach.’
‘Nico zegt de raarste dingen tegen de klanten. De klanten ook weer tegen haar,’
schrijft Romeny in haar dagboek, zomer 1991. ‘Vanmiddag zat ik in Lorelei, toen
er een dame binnendraafde, zo tegen de zestig, met blozende wangen en grijs
springerig haar, schreeuwend: “Je verleidt me weer!” Nico had me net verteld dat
ze zo'n succes had met haar tafel buiten, waarop ze voor het eerst allerlei overtollige
mannenboeken had gelegd voor een zacht prijsje en het
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liep fantastisch. Deze vrouw rekende nu zo'n boek af, zeggend: “Al die mannen die
je buiten hebt gelegd, geweldig! En als het gaat regenen laat je ze nog verrekken
ook!”
Soms als Nico iemand ziet, schuift er een boek voor die persoon. Zo had iemand
naar de receptie in Lorelei ter gelegenheid van de verjaardag van Andreas Burnier
een Amerikaanse vechtsportkunstenares meegenomen. Nico boog zich naar mij over
en fluisterde: “die ken ik allang. Ze staat in het fotoboek uit 1979 van de Amerikaanse
lesbische fotografe Jeb.”’

Het ordenen

Vlak voor de opening van het pand Prinsengracht 495. Foto: Robertine Romeny.

Meiners verkoopt tweedehands en antiquarische boeken van en over vrouwen.
Nu, in de eenentwintigste eeuw, is deze specialisatie nauwelijks voorstelbaar. Meiners
zelf zegt in een interview in het NRC Handelsblad (30-5-1991): ‘Het komt erop neer
dat ik me heb gespecialiseerd in boeken die eigenlijk geen specialisatie vormen. Een
boek geschreven door een vrouw kan immers over van alles en nog wat gaan. Dat
betekent dat ik van alle onderwerpen op
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de hoogte moet zijn.’ En in het Vrouwenweekblad (22-3-1985): ‘Het woord
“vrouwenboeken” daar houd ik niet van. Ik verkoop literatuur van en over vrouwen.
De term vrouwenboeken is denigrerend en ontkent de verscheidenheid van de werken
door vrouwen geschreven: namelijk van romans tot alle wetenschappelijke
disciplines.’ Met deze typeringen verwoordt Meiners treffend de toenmalige paradox
van de vrouwenbeweging.
Meer inzicht in haar collectie van duizenden titels zou ik echter pas krijgen bij het
tevoorschijn komen van Meiners' registratiesysteem. Tot mijn vreugde las ik in het
genoemde interview in de NRC dat Meiners over een batterij kaartenbakken beschikte.
‘Van ieder boek dat zij in handen heeft maakt zij een titelbeschrijving, aangevuld
met aantekeningen over de inhoud, de drukgeschiedenis, pseudoniemen enzovoorts.
Een bibliografisch apparaat dat inmiddels naar schatting zo'n vijftienduizend kaartjes
telt en dat zoekende klanten met regelmaat grote dienst bewijst.’ Goddank! dat
Meiners haar gegevens niet in de computer verwerkte. Deze kaartenbakken zouden
een schat aan boektitels en auteurs moeten opleveren. Ik vroeg me af of dit archaïsche
monument nog ergens te vinden zou zijn.
Via een van de nazaten van Claire Posthumus, die aan het Universeel Rijksarchief
werkt, kwam ik terecht in een pakhuis waar allerlei archief is opgeslagen dat niet op
microform is gezet. Daar stonden ze! Tientallen metalen ladenbakken met duizenden
‘systeem’kaartjes, allen met de hand geschreven of getypt, voorzien van vele
waardevolle aantekeningen, waaruit grote kennis van de boeken, titels, auteurs,
illustraties, uitgevers, ontwerpers en ontstaansgeschiedenis blijkt. Ook staat er
regelmatig bij wie de vorige eigenaar van een boek was en wie het gekocht heeft.
Op deze overweldigende hoeveelheid materiaal zal ik in een apart artikel nader
ingaan, indien het rijk mij daartoe de noodzakelijke financiële ondersteuning biedt.
Ik vond nog iets. Toen ik tussen de kasten in het pakhuis doorliep zag ik ergens
opzij een antieke dekenkist staan. Toen ik hem nader wilde bekijken, zag ik dat er
een koperen plaatje op zat met het opschrift Lorelei! De inhoud overtrof mijn stoutste
dagdromen: stapels documenten en correspondentie van en over antiquariaat Lorelei,
dagstaten, een journaal dat Meiners en degenen die haar in de winkel hielpen als
communicatiemiddel bijhielden, onder andere Erica Bogaers en Loeki van Proosdij.
Er zijn ‘pseudoniemenboekjes’, waarin Meiners naam en schuilnaam van auteurs
noteerde. Het ziet ernaar uit dat inderdaad àlles bewaard is. Zo zijn er allerlei
kattebelletjes met aantekeningen en berichten die onder meer een beeld geven van
de dagelijkse klusjes om de winkel draaiend te houden, zoals:
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Hondje James leest krant
‘It was the first thing James had ever read. He didn't know how he'd done it. It was all he could do
for that evening’ Uit Mrs Dunphy's Dog

‘Hoi Loeki, wil jij een nieuwe etalage maken: één opstaande plank met de
boeken met kersttitels om en om afgewisseld met de kerstkaarten van Ch.
Mutsaers en één opstaande plank met de rode en groene boeken (in de
kerstkleuren) die ik heb uitgezocht. Ook om en om. En verder nog wat
“lekkere, leuke gezellige” leesboeken? Ik bel je morgen nog wel. Erica’
Ook bevat de kist een mapje kopieën van boekenpagina's waarop Meiners' kennis
van boeken, haar precisie, behulpzaamheid om ‘ons regelmatig aan onvindbare titels
te helpen’ (Schrijfsters in de jaren vijftig, 1991) worden geroemd. In Lieve Dr. Jacobs
(1985) noemt Bosch Meiners zelfs ‘onmisbaar (...) vanwege haar “serendipity” en
hulp in de archieven in de Verenigde Staten’. Docente vrouwengeschiedenis Janny
Poelstra kende haar namens het KRO-programma M/V-magazine de ‘M/V-prijs toe’:
‘Lorelei (...) heeft een bijzondere plaats veroverd voor vrouwen, maar ook voor
iedereen die zich voor vrouwenstudies of vrouwenliteratuur of wat er ook maar in
geschriften over vrouwen en sekseproblematiek verschenen is, interesseert. Nicoline
Meiners is iemand die zeer actief op zoek is wanneer ze weet dat iemand met een
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onderwerp bezig is, ook tips geeft en op zoek gaat op allerlei markten naar materiaal
wat voor die persoon relevant kan zijn.’
Meiners heeft feeling voor een boek, door het te ‘lezen’ zoals ze kaart leest: Ze gaat
af op tal van oriëntatiepunten: het ontwerp van de omslag, de typografie, een
voorwoord, de auteur van het voorwoord, de verschillende drukken, eventuele
verschillen in tekst of voorwoord, uitgever. Claire Posthumus illustreert dat in haar
Memoires als volgt:
‘Ze weet ontzettend veel over van alles en nog wat. En als ze merkt dat ik
iets niet weet, dan vindt ze dat ik dat moet weten. O jee, er ontbreekt weer
wat aan mijn kennis, denk ik dan. Ik vond het heel leuk dat ze ontdekte dat
er van het boek Tentoonstelling de Vrouw 1813-1913 verschillende
uitvoeringen bestaan. Niet alleen dat er een uitgave is in de vorm van een
soort handtas, maar ook dat er verschillen in de tekst zijn. Dat geeft aan
hoe nauwkeurig ze naar alles kijkt, hoe gedreven ze is. Heel vaak biedt ze
me een echte vondst aan, een boek waarvan ik nog nooit gehoord heb. Zo
had ze laatst een dagboek van een meisje Steinmetz, dat aan het begin van
deze eeuw is uitgegeven. Ze weet daar dan ook de hele familiegeschiedenis
van, vermoedt dat er ergens een archief van de familie Steinmetz moet
zijn. Aan allerlei dingen herkent ze dat het een boek moet zijn dat een
beeld geeft van een vrouw uit de betere stand. Bijvoorbeeld aan de
verzorgde uitgave en aan de mooie kunstfoto van het meisje die voorin het
boek staat.’
Nu is Meiners net als haar collega Wout Vuyk dol op vergelijkend warenonderzoek.
Een dergelijke onderzoekende instelling is natuurlijk ideaal voor een antiquaar en
komt in dit vak bij uitstek tot zijn recht. Een brief van Myriam Everard, psychologe
met historische inclinatie, over hun gezamenlijke speurtocht naar de verschillen in
de drukken van de Bron van eenzaamheid van Radclyffe Hall getuigt hiervan. Hij is
als Document II bij dit artikel afgedrukt. Dat het een levenshouding betreft, blijkt
uit het dagboek van Romeny. Zo was ze op een maandag te eten bij Meiners, die
verschillende soorten bokbier had gekocht om te zien welke nu het lekkerst was. De
volgende dag ging Romeny op de thee bij Vuyk die haar twee soorten pure chocola
gaf: ‘Nu moet jij me eens zeggen welke het lekkerst is.’ Ook aan de aanschaf van
tenten, fietsen, opklapbare boekenkastjes, bonbons of kleding gaat gedegen onderzoek
vooraf.
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De salon
Boekhandels, zeker de gespecialiseerde, zijn ontmoetingsplaatsen. Meiners buit dit
uit door regelmatig een antiquarische salon te organiseren. Tijdens deze salons worden
er in de winkel, onder het genot van een aperitief en zoutjes, causerieën gehouden
over allerlei aspecten van schrijven, uitgeven en bewaren van boeken vanuit
feministisch gezichtspunt. Hiermee biedt Meiners vrouwen de mogelijkheid om hun
ideeën aan een publiek te toetsen en het publiek om op aangename wijze kennis te
nemen van wat er zoal gaande is. Virginie Sanders:
‘Enkele jaren nadat ik Nicoline voor het eerst had ontmoet, verhuisde ik
naar Amsterdam waar ik een baan had gekregen bij het Onderzoeks
Zwaartepunt Vrouwenstudies. Ik kon me full time wijden aan mijn
dissertatie over Renée Vivien. Algauw werd ik een geregeld bezoekster
van de Loreleisalons. Ik kende vrijwel niemand in Amsterdam en het was
een verademing mijn werktafel te ontvluchten, kennis te maken met andere
proefschriftschrijfsters, de ups en downs van onze ondernemingen te delen
onder het ledigen van Nicoline's wijnflessen en na afloop samen met onze
gastvrouwe te gaan eten, vaak in Shaffy, en te slempen.’
Het dossier getiteld ‘Salons’ in de Lorelei-kist bevat belangrijke gegevens, zoals de
uitnodigingen waarop de onderwerpen en de spreeksters staan, bijvoorbeeld: Marijke
Mossink over ‘Feminisme en vrede in de Haagsche dierentuin’; Jantine Oldersma
over ‘Dames en detectives’; Josine Meurs over ‘De krampachtige rillingen van het
Sapfisme’ en Inge de Wilde over ‘Bezeten inkoop en dramatische verkoop van 30.000
boeken: de bibliotheek van C.V. Gerritsen en Aletta H. Jacobs’. Ook zijn er lijsten
met uitgenodigde personen en wie welke salon bezocht, vooral vrouwen, maar ook
een enkele man. Daaruit blijkt dat er vrouwen kwamen die met vrouwenstudies bezig
waren, vooral vrouwengeschiedenis, vrouwen die verkeerden in lesbische circuits.
Vrouwen die elkaar ook in andere settingen troffen, in redacties, op de universiteit,
als organisatoren van de tentoonstelling Goed Verkeerd enzovoort.
De plek, een antiquarische boekhandel, Meiners zelf en de onderwerpen van de
lezingen maken dat er een natuurlijke selectie ontstaat. Zo krijgt de salon een zekere
intimiteit, en is een ontmoetingsplaats voor soortgenoten. Het zijn levendige
namiddagen waarop de winkel vol druk pratende en lachende bezoeksters is. Ook
mensen die niet van deze kringen deel uitmaken, komen
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er en voelen zich er thuis. Een van de vaste bezoeksters is bijvoorbeeld Do Reeser,
die al in de jaren dertig bibliothecaresse was en in de jaren tachtig nog steeds recensies
schreef voor het Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum. Ter gelegenheid van
het tienjarig bestaan van Lorelei schreef zij de redactie van Lust & Gratie een brief,
die als Document I is afgedrukt.

Omslag eerste catalogus Linoleumsnede door Karin van Elderen

Zo was Lorelei niet alleen een antiquariaat waar geschreven, gedrukte cultuur van
vrouwen naar boven werd gehaald en behouden. Het nam ook een positie in in de
eigentijdse cultuur van vrouwen, vrouwengeschiedenis en werd daardoor een plek
waar cultuur gecreëerd werd. Met de vondst van Meiners' archief en kaartenbakken
kunnen we nu in de eenentwintigste eeuw heel wat wegen, steden en oriëntatieplekken
uitzetten in het landschap van de vrouwenbeweging van de vorige eeuw.
Met dank aan Erica Bogaers, Mineke Bosch, Myriam Everard en Virginie
Sanders
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Document I
C M REESER
OVERVEEN.

5 sept. 1991

Voor Robertien Ter Haar Romeny over Nicolien's werk
Toen ik de eerste keer in Nicolien's grachtenstalletje kwam was ik uiterst sceptisch
over haar onderneming: een antiquariaat met uitsluitend boeken over, voor, door
vrouwen!! Dat leek me een scheefgetrokken specialisatie. In de meeste gevallen is
het van geen belang of een man of een vrouw auteur is. Het gaat er om wat ze over
hun onderwerp te zeggen hebben. Alleen als het over specifiek vrouwelijke
aangelegenheden gaat kan het van betekenis zijn dat de het geslacht van belang is.
Overtuigd als ik ben van de bijzondere, maar moeilijk te definieeren waarde van
de vrouw in vergelijking met de man, zie ik niets in het bewijzen of aan het licht
brengen hiervan omdat het wezenlijke van de vrouw dan niet kan worden geraakt.
Het zjjn de stuwende, inspirerende krachten van de vrouw -zeker ook voor de
man- die haar minstens zo waardevol maken als de ‘heer der schepping’. Die krachten
werken constant door en nog wel met het meeste effect zolang ze onbenoemd blijven.
Alle gepraat en alle pleidooien raken de essentie van haar waarde niet. In mijn ogen
schieten feministen daarom door voorbij hun doel. Man en vrouw zijn gelukkig niet
gelijk, vergelijken is niet mogelijk. Dit houdt in dat de vrouw ook niet achtergesteld
kan zijn in vergelijking met de man. Dit principe neemt niet weg dat er in de
samenleving wanverhoudingen zijn ontstaan, te vergelijken met andere
maatschappelijke ontsporingen, waar we allemaal mank aan gaan.
-xIk zie Nicolien als een heel bijzondere boekhandelaar. Haar kennis van het vak
en haar waardebepalingen zijn uniek. Haar antiquariaat bestaat nu tien jaar. Gedurende
die jaren heb ik het karakter van haar onderneming steeds duidelijker vorm zien
aannemen. Mede door haar maandelijkse sfeervolle literair-feministische ‘salon’ is
er een Prinsengrachtfenomeen ontstaan om diep respect voor te hebben. Vandaar
dan ook mijn verwachting, dat het de karaktervolle Nicolien met haar grote gevoel
voor humor en echtheid beter en beter zal gaan. Proficiat!
Do Reeser
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Document II
Lieve Nicoline,
Ik heb alles wat we gisteravond in ons telefoongesprek ontdekten aan verschillen in
de drukken van De bron van eenzaamheid op een rijtje gezet. Het is precies zoals je
dacht: de eerste druk van De bron van eenzaamheid (Koloniale Boek-Centrale, 1928,
480 pp.) heeft niet alleen minder pagina's dan de tweede (Koloniale Boek-Centrale,
1929, 521 pp.), hij heeft ook stukken minder tekst. De derde druk (Koloniale
Boek-Centrale, 1929, 521 pp.) is gelijk aan de tweede, maar de vierde (Literbo, 1933,
397 pp.), en dus ook de vijfde (Sara, 1982, 397 pp.), is een heruitgave van de eerste
druk, alleen zuiniger gezet. Dat Sara nu juist die verminkte versie weer op de markt
moest brengen! Misschien heeft de haast waarmee de uitgever The Well of Loneliness
op de Nederlandse markt wilde brengen Bep Zody tot een onvolledige vertaling
gedwongen. Al op 2 oktober 1928 immers - het boek is koud twee maanden uit, de
recensie die op een verbod van het boek aandrong is wel al verschenen maar de
rechtszaak waarin het als obsceen bestempeld en in Engeland verboden zou worden
zou pas in november plaatsvinden - kondigt de uitgever in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel een vertaling aan, die eind december 1928 ook daadwerkelijk verschijnt.
De Nederlandse vertaling is daarmee de eerste: Duitsland (Quell der Einsamkeit)
en Denemarken (Ensomhedens brond) volgen in 1929, Italië (Il pozzo della solitudine)
in 1930, Frankrijk (Le puits de solitude) en Zweden (Ensamhetens brunn) in 1932,
en het Spaanse boek dat we met een gerust hart voor de vertaling van Radclyffe Halls
klassieker kunnen aanzien (El valle tragico) werd in een niet nader aangegeven jaar
tussen 1931 en 1950 uitgegeven.
Maar de coupures verraden te veel beleid en betrokkenheid om te denken dat haast
de enige drijfveer was. Weggesneden werden alleen passages die gemist konden
worden zonder de verhaallijn te schaden. Daarbij sneuvelden her en der herhalingen,
allegorische natuurbeschrijvingen, dubbelzinnigheden, maar vooral een groot aantal
van de vele religieuze gevoelens en overwegingen. Waar evenwel nooit in werd
gesneden zijn de passages waarin naar het seksuele karakter van de verhouding
tussen Stephen Gordon en Mary Llewellyn wordt verwezen - en dat zijn er wel meer
dan het ‘... en dien nacht waren zij niet gescheiden’ (370/336) dat altijd maar wordt
aangehaald om te beweren dat het boek zo kuis is (zie bijvoorbeeld pp. 375/432,
438/401, 497/456, 503-04/462, en vooral ook 354/322). Toch lijkt er op andere
punten wel een ‘fatsoenerende’ hand aan het werk te zijn geweest. Dat Stephen op
de wandeling die zij in de eerste druk door Parijs maakt niet langs de winkel komt
van ‘dien schaamteloos anatomischen apotheker, wiens waren niet voorkomen in de
schoolboeken over het
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practisch nut van rubber’ en waar alleen ‘enkele heel onvervaarden’ naar binnen
gaan (305), geeft te denken, al is met de apotheek ook de opgezette-dierenwinkel uit
de wandeling verdwenen. Een duidelijker inhoudelijke ingreep lijkt het wegvallen
van het verhaal van Else Weining, die het met een prostituée hield en zich, toen deze
haar beroep niet opgaf, in de Seine verdronk (453). Aan het ongeluk van Else Weining
ontbrak misschien te veel het onafwendbare noodlot en het maatschappelijke onrecht
die Jamie's zelfmoord later tot zo'n emblematische daad maken - hoewel deze ingreep
ook zou kunnen zijn ingegeven door de gedachte dat herhaling onnodig is. Op één
punt is het echter onmiskenbaar dat het inkorten geleid werd door een visie op wat
een ideale verhouding tussen vrouwen mag heten en wat niet. Op twee plaatsen stelt
Stephen met voldoening vast hoe mooi en asymmetrisch Mary en zij zich tot elkaar
verhouden, op beide plaatsen is de ongelijkheid er in de eerste druk uit vertaald:
‘En terwijl Stephen het meisje in haar armen hield, voelde zij, dat zij alles voor Mary
was; en dat Mary alles voor haar was’ (338), terwijl er moest staan: ‘En terwijl
Stephen het meisje in haar armen hield, voelde zij, dat zij alles vo[o]r Mary was;
vader, moeder, vriendin, minnares; en dat Mary alles voor haar was - het kind, de
vriendin, de liefste’ (371, zie ook 322/354).
Waarom hebben we Bep Zody (1896-1984) niet tijdig gezocht?
Dat de tweede druk vollediger is dan de eerste heeft Radclyffe Hall bewerkstelligd.
Kennelijk was haar al snel duidelijk dat men zich bij de Nederlandse vertaling de
nodige vrijheden had gepermitteerd; in ieder geval gebood zij de Nederlandse uitgever
in februari 1929 de vertaling te wijzigen (zie Michael Baker, Our Three Selves. A
Life of Radclyffe Hall (1985, 250)). De tweede druk komt dan ook met enige
vertraging pas in maart 1929 uit (Nieuwsblad voor den Boekhandel (8-3-1929)).
Natuurlijk heb je dit alles al lang zelf gezien, want ik weet heus wel dat je mij geen
boek verkoopt voordat je er zelf een exemplaar van hebt, maar wat je nog niet weet
is dat de vierde druk, die verkorte dus, door dezelfde uitgever werd uitgegeven als
de eerste drie drukken. De directeur van de Koloniale Boek-Centrale, Anton J.
Luitingh, bleef namelijk ook toen de naam van zijn uitgeverij in 1930 in
Uitgevers-Maatschappij ‘Literbo’ veranderde directeur van de uitgeverij. Zonderling,
niet? Als jij nu eens naging of dit dezelfde Luitingh is als degene die de tweede druk
van die nieuwe vertaling, die van Hugo Martin (de Librije, 1949, 464 pp.), uitgaf
(A.J. Luitingh, 1964, 461 pp.)?
Liefs, Myriam
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Door lezen wijder horizont
Dini Helmers
Het Leesmuseum voor Vrouwen 1877-1966
Soms stuit je per ongeluk op een stukje vergeten vrouwengeschiedenis. Dat overkwam
mij toen ik in de inventarisatie van het Gemeentearchief van Amsterdam zat te
bladeren. In een opsomming van leesgezelschappen en genootschappen werd het
Leesmuseum voor Vrouwen genoemd. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en ik
dook in de literatuur om meer over dat gezelschap van vrouwen te weten te komen.
Helaas, het bleek geheel ontsnapt te zijn aan de aandacht van zowel vroegere als
hedendaagse historici. Johanna Naber die een belangrijke bijdrage aan de
inventarisatie van vrouwenorganisaties had geleverd met haar Eerste proeve van een
chronologisch overzicht van de geschiedenis der vrouwenbeweging noemde het
Leesmuseum voor Vrouwen niet. Ook mevrouw Posthumus-van der Goot maakte
er geen gewag van in haar Van moeder op dochter1.. Onderzoek in het archief zelf
was dus de enige weg om meer te weten te komen over het Leesmuseum voor
Vrouwen.2.
In 1877 besloot een groepje Amsterdamse vrouwen uit de hogere kringen een
bibliotheek voor haar eigen stand op te richten die alleen voor vrouwen toegankelijk
zou zijn. Niet zozeer met de opzet om in alle rust ervaringen uit te wisselen en de
eigen kracht te ontdekken. Nee, deze vrouwen hadden geen keus. In de negentiende
eeuw waren er grofweg twee soorten niet-commerciële bibliotheken: de leesmusea
of genootschappen en de volksbibliotheken van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. De volksbibliotheken van 't Nut kwamen niet in aanmerking voor dames
uit de hogere kringen en bij de bestaande leesmusea stootten de dames haar neus
tegen een dichte deur. In ieder geval in Amsterdam.
De leesmusea van de negentiende eeuw waren in vele opzichten voortzettingen
van de achttiende-eeuwse leesgezelschappen. Ze hadden gewone leden, bui-
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tenleden en ereleden, een bestuur, statuten en een toelatingssysteem via ballotage.
Anders dan in de achttiende eeuw, toen zowel mannen als vrouwen, jongens als
meisjes lid konden worden3., waren de leesmusea in de negentiende eeuw verboden
terrein voor vrouwen. De enige die wel toegang verkreeg was Aletta Jacobs. In 1879
werd zij lid van het Genootschap het Leesmuseum, in de wandeling vaak het
Herenleesmuseum genoemd. Maar ook deze toelating was niet zonder problemen
geweest. De heren vreesden voor ‘huiselijke onaangenaamheden’, dat wil zeggen
ruzie met hun eigen vrouw, wanneer die zou weten dat de echtgenoot zijn vrije uren
sleet in gezelschap van een andere vrouw. Aletta Jacobs zelf ontving een paar zeer
onaardige brieven van enkele dames.
De wens van de vrouwen om meer en makkelijker toegang tot kranten, tijdschriften
en literatuur te krijgen, was in de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarin de wens
tot ontplooiing bij vrouwen groeide, zo sterk dat zij, toen zij geen toegang bleken te
krijgen tot de bestaande leesmusea, de grote stap naar een eigen organisatie waagden.
Dat werd hen niet door iedereen in dank afgenomen, want véél lezen achtte men nog
steeds niet juist voor vrouwen, laat staan het zich verdiepen in een onderwerp. Er
volgden dan ook anonieme brieven waarin de oprichtsters beschuldigd werden van
‘dissolution dans les familles’ (ontbinding van het gezin). De eerste stap was echter
gezet en onverdroten gingen de vrouwen door. Het doel volgens de statuten was: ‘in
den kring harer leden gelegenheid te verschaffen tot lezing van dag en weekbladen,
tijdschriften, boeken en brochures, die van algemeen belang zijn, of meer bijzonder
vakken van wetenschap en kunst betreffen’. Later in haar rede ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan van het Leesmuseum in 1927 zei de voorzitster mevrouw Der
Kinderen-Besier hierover: ‘Geen heldenmoed natuurlijk, maar wel de stille
vastberadenheid die er noodig is om in kleinere verhoudingen met zachte ironie de
publieke opinie welke zich wreekt door speldeprikken te braveeren.’
Wie waren deze eerste vrouwen? In het archief duiken namen zoals mevrouw
Mercier-Meder, de schoonzuster van Hélène Mercier; Elise Haighton, de latere
redactrice van De Dageraad; mevrouw Scholten-Commelin, ook bekend van de
Vereniging tot Verbetering van de Maatschappelijken en den Rechtstoestand der
Vrouwen in Nederland. Als leden zien we Hélène Mercier, de grondlegster van het
maatschappelijk werk; Jeltje de Bosch Kemper,
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bestuurslid van de vereniging Tesselschade; Meta Hugenholtz, actief op het terrein
van de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond, en Henriette van de Meij, redactrice
van het feministisch tijdschrift Belang en Recht. Vrouwen dus die bij de
geschiedschrijfsters van de eerste feministische golf geen onbekenden zijn. In de
eerste jaren tot 1900 werden er nog ledenlijsten bijgehouden en daar zullen kenners
zeker nog meer bekende namen tussen vinden.

De geschiedenis van de bibliotheek
In de Hartenstraat op nummer 29 vond de bibliotheek haar eerste onderkomen. De
kamers waren zeer sober ingericht. Er waren nog maar weinig boeken, de meeste in
bruikleen van de bestuursleden of leden. Daarnaast waren er al wel zo'n zesentwintig
kranten en tijdschriften voorradig. De collectie kranten en tijdschriften was zeker tot
de Tweede Wereldoorlog de trots van het bestuur; daarmee onderscheidde de
leesbibliotheek zich van een gewone verhuurorganisatie. Naast de reeds eerder
genoemde niet-commerciële bibliotheken kon men in de negentiende eeuw boeken
lenen bij de sigarenman of zelfs de groenteman, maar ook bij boekhandels waar
mannen of vrouwen uit de hogere kringen kwamen. Deze bibliotheken met een
commercieel karakter hebben tot ver in onze eeuw bestaan.
Het was de bedoeling van het Leesmuseum dat de leden er kwamen lezen en niet
dat ze er alleen even binnenwipten om een boek te lenen. Lenen was aanvankelijk
ook niet toegestaan en later alleen onder bepaalde voorwaarden: eerst alleen de
studieboeken, later ook andere boeken en weer later ook de tijdschriften. Twee keer
per maand was er gelegenheid tot ruilen en bij te laat inleveren moest men boete
betalen. Uitleen was verboden wanneer er thuis een besmettelijke ziekte heerste. Tot
lezen in de bibliotheek werd alle gelegenheid gegeven: de bibliotheek was bijna alle
dagen (ook zondag) van 's ochtends tien uur tot 's avonds tien uur open. En dat in
een tijd waarin vrouwen geacht werden 's avonds niet alleen over straat te gaan. De
kachel werd door de conciërge aangehouden en er was een werkster om de kamers
te onderhouden. Tegenwoordig zou het ondenkbaar zijn maar toezicht was er niet.
Wel waren er ook toen klachten over rommel en wegraken van boeken. Het bestuur
had graag een bibliothecaresse aangesteld, maar de geringe inkomsten lieten dat
echter niet toe.
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Het pand aan de Herengracht 450.
Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief Amsterdam, evenals de andere foto's.
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Het bestuur had de taken onderling verdeeld: er was een voorzitster die in het begin
tevens penningmeester was en een secretaresse. Daarnaast hield een aantal
bestuursleden zich bezig met het inkopen van de boeken en tijdschriften. Boeken
werden veelal op zicht gestuurd door uitgevers en als ze in aanmerking kwamen voor
de bibliotheek werden zij eerst door de leesdames gelezen. Zij hadden een mandaat
voor aankoop tot een bedrag van f 5,-, voor duurdere boeken was een besluit van het
gehele bestuur nodig.
Wanneer een vrouw gebruik wilde maken van het leesmuseum, moest ze zich laten
voordragen door een lid. Het aspirant-lid werd dan zogenaamd ‘opgehangen’: haar
naam werd op een bord geprikt, zodat wanneer een van de andere leden bezwaar had
tegen toetreding zij dat middels een briefje kon laten weten. Een dergelijke pijnlijke
situatie zal wel niet veel voorgekomen zijn, want het bestuur informeerde eerst terdege
voordat iemand werd voorgesteld. Er waren zoals in elk leesmuseum gewone leden,
Amsterdamse vrouwen van boven de achttien jaar; buitenleden, vrouwen die buiten
Amsterdam woonden; en ereleden die door het bestuur werden aangewezen.
Huisgenoten van leden mochten voor half geld lid worden, maar hadden geen
stemrecht en mochten ook geen boeken mee naar huis nemen.
De eerste jaren leidde het Leesmuseum voor Vrouwen een moeizaam bestaan; er
waren ongeveer honderd vrouwen lid voor een tientje per jaar. Dat leverde geen
riante inkomsten op. Gelukkig waren er mensen die een donatie gaven. De broer van
de secretaresse was daarin zeer trouw, het bestuur kon jaarlijks zijn bijdrage tegemoet
zien. Van zijn eerste gift wilde het bestuur aanvankelijk een makkelijke stoel voor
dikke dames kopen, maar uiteindelijk werd toch gekozen voor de aanschaf van een
dik platenboek met reprodukties van Rembrandt.
De leden hadden ook invloed op het aankoopbeleid. Daartoe bestond het ‘Klachten,
Wenschen en Opmerkingenboekje’, waarin de leden hun ideeën konden optekenen
en met elkaar in polemiek konden gaan. In 1882 speelde er bijvoorbeeld een verschil
van mening over de bladen De Dageraad en Recht door Zee tussen Elise Haighton
en het bestuurslid mevrouw Jolles-Singels. Elise Haighton miste die bladen in het
museum, terecht volgens het bestuurslid, want de beide bladen waren volgens haar
‘prullen’. Toen het bestuur de kwestie aan de leden voorlegde, stemden die eveneens
het voorstel van Elise Haighton weg. Zij liet het er echter niet bij zitten en wees erop
dat de boekerij vrouwen in staat moest stellen kennis te nemen van de dingen die in
de wereld gebeuren en dat er wel meer controversiële boeken werden opgenomen,
zoals
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die van Zola en Multatuli. Voor deze argumenten zwichtte het bestuur en de bladen
werden toch opgenomen in de collectie. Daarop nam een ander lid, mejuffrouw
Domela Nieuwenhuis, de strijdbijl weer op. Zij was ontstemd over het feit dat er wel
‘twee radicale tijdschriften’ opgenomen werden en naar haar oordeel te weinig boeken
van de auteurs G. Bosboom-Toussaint en J.P. Hasebroek. Het bestuur verdedigde
zich tegen deze aantijging door te melden dat het niet verantwoordelijk gesteld kon
worden voor de vertraagde uitgave van de complete werken van Bosboom-Toussaint.
Bovendien mocht mejuffrouw Domela Nieuwenhuis niet mopperen, want op haar
verzoek werd direct na verschijning op Stemmen voor waarheid en vrede ingetekend.
Het bestuur lette scherp op de populariteit van de diverse tijdschriften. Wanneer het
merkte dat een blad niet of nauwelijks werd gelezen, werd het abonnement opgezegd.
In de bibliotheek waren onder andere de volgende tijdschriften te vinden: Ons Streven,
Evolutie, de Huisvrouw, het Sociaal Weekblad, die Frauenzeitung en Belang en
Recht.
In het archief is een aantal catalogi bewaard gebleven. Het Leesmuseum liet om de
paar jaar een hele catalogus drukken, opdat de leden deze konden kopen en thuis
rustig bekijken. De indeling was naar taal en alfabetisch op auteur gerangschikt.
Naast Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse boeken waren er Noorse en Italiaanse
boeken in het museum te vinden. Alleen bij zeer moeilijke boeken koos men voor
de vertaling. Wanneer het bestuur zich niet competent achtte tot een oordeel over
een boek werd de hulp van kenners ingeroepen. Zo hielp Johanna Naber het bestuur
bij de keuze van historische en Cornelia de Lange bij medisch-hygiënische boeken.
Later werden de bestuursleden uitgekozen op de kennis die zij zelf in huis hadden.
De collectie omvatte titels als Max Havelaar van Multatuli, Vindication of the rights
of Woman van Mary Wolstonecraft, boeken van Cornelie Huygens, Dickens, Daudet
en Dumas. De aanschaf van de boeken van Zola gaf aanvankelijk moeilijkheden,
zoals reeds is gemeld. Het bestuur probeerde het eerst met een van de minst
aanstootgevende: Une page d'amour. In latere jaren waren er boeken te vinden van
de Russische feministe Kollontay en het spraakmakende boek van de Wibauts,
Wordend huwelijk.
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Opvoedende geest

De conversatiezaal/leeskamer in de P C. Hooftstraat, 1927.

Het was het bestuur er veel aan gelegen de bibliotheek cachet te geven, vandaar
dat het aanstellen van een bibliothecaresse hoog op de prioriteitenlijst stond. Dat was
natuurlijk een dure aangelegenheid en daarom werden er regelmatig advertenties
gezet om meer vrouwen te bewegen lid te worden. Verpleegsters van het
Burgerziekenhuis en het Wilhelmina- en Binnengasthuis mochten voor half geld lid
worden. De groei zette pas echt in de late jaren negentig van de vorige eeuw in. Het
feit dat toen ‘de vrouwenquaestie niet meer iets van een enkeling is’, zoals in Belang
en Recht van juni 1898 (het jaar van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid)
zal daartoe zeker hebben bijgedragen. Maar er werd ook een actieve campagne
gevoerd onder de bezielende leiding van mevrouw Kehrer-Nachenius. Zij vond dat
de bibliotheek een conversatiezaal moest hebben, want de bibliotheek moest een
plek zijn waar vrouwen elkaar konden ontmoeten, waar ze konden leren van elkaars
ervaringen en waar werkende vrouwen en huismoeders de gelegenheid kregen elkaar
te gaan waarderen. Zij besloot haar oproep in Belang en

Lust en Gratie. Jaargang 8

32
Recht: dat vrouwen ‘er tevredener, huisselijker, eenvoudiger van zullen worden en
van hen zal uitgaan die ware opvoedende geest, die de grootste kracht der vrouw is’.
De bibliotheek openstellen voor een ieder die zich wilde ontwikkelen en openstellen
voor een andere mening was een verandering van de doelstelling die niet zonder slag
of stoot ging. In de jaren 1898 en 1899 waren er roerige ledenvergaderingen, soms
ook zonder bestuur. Uiteindelijk trad het bestuur geheel af en kwam alleen mevrouw
Scholten-Commelin in het nieuwe bestuur terug. Bij dit alles speelde ook de kwestie
van het al dan niet samengaan met Thugater, waarover later meer.
In 1900 verhuisde het Leesmuseum naar de Herengracht 450, waar het een gedeelte
van de benedenverdieping betrok. Het werden bloeiende jaren. Het ledental steeg;
er werden meer dan duizend vrouwen lid. Inmiddels waren er twee bibliothecaressen
in dienst en werden er regelmatig lezingen gehouden. Als spreeksters traden onder
meer op de godsdienstonderwijzeres Emilie Knappert, Margaretha Meijboom, Augusta
de Wit, Aleida Nijhoff, Marie Kalff en Titia van Looij-van Gelder. Zij lazen voor
uit eigen werk of bespraken literaire thema's. De vrouwen kwamen graag op de
Herengracht, vaak was er 's middags geen stoel meer vrij.
De Eerste Wereldoorlog en de moeilijke economische jaren daarna lieten echter ook
hun sporen na bij het Leesmuseum evenals het inzakken van de vrouwenbeweging
na het verkrijgen van het kiesrecht in 1919: het ledental daalde scherp. Ook in de
wereld van de bibliotheken was het een en ander aan het veranderen. Het
Herenleesmuseum dat in vergelijking met het Leesmuseum voor vrouwen veel meer
leden had - in 1917 nog rond de dertienhonderd - moest in 1932 zelfs de deuren
sluiten. De vanuit Engeland en de Verenigde Staten overgewaaide
Public-Library-gedachte (onze huidige Openbare Bibliotheek) had uiteindelijk in
Nederland ook vaste grond onder de voeten gekregen en was voor de leesmusea een
grote concurrent.
Het grote huis aan de Herengracht werd te duur. Het Leesmuseum voor Vrouwen
week uit naar de P.C. Hooftstraat 148. Het bestuurslid mevrouw Van
Blaaderen-Hoogendijk kocht het huis en verhuurde het aan het Leesmuseum. In dit
pand sleet het Leesmuseum zijn verdere leven. Van die tijd zijn geen
bestuursverslagen bewaard gebleven, er zijn slechts een paar jaarverslagen en
krantenartikelen naar aanleiding van jubilea die informatie over het museum geven.
In de bezettingsjaren wist het Leesmuseum zich staande te houden; het
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De kamer van de bibliothecaresse in de P.C. Hooftstraat, 1937.
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ledental steeg zelfs (mannen mochten sinds de jaren dertig ook lid worden, al zouden
het er nooit veel worden). Enige honderden boeken moesten achter slot en grendel,
maar de Engelse boeken die door de bezetter verboden waren, bleven gewoon in de
kast staan.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de bibliotheek weer vrouwenterrein, met wel
een kinderhoekje vanaf 1952. In een artikel in Ons Amsterdam schreef de voorzitster
mevrouw Rehbock-Heldring dat het lidmaatschap van de vrouw tot het hele gezin
strekt, want ‘dat schept juist die heerlijke en zo dankbaar aanvaarde bevoogding op
cultureel gebied van de moderne hardwerkende man, die anders zo moeilijk aan zijn
literatuur-spijs toe zou komen’.
In 1966 sloot het Leesmuseum voor Vrouwen haar deuren. In het Algemeen
Handelsblad van 27 oktober 1966 lezen we dat het steeds slinkende ledental, het
aflopen van het huurcontract en de minimale financiële reserves oorzaak zijn geweest
van deze beslissing. De boeken gingen krachtens de statuten voor het overgrote deel
naar het Amsterdamse departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
In 1978 bracht de laatse secretaresse mevrouw H.C. van Geer het archief van het
Leesmuseum naar het Gemeentearchief van Amsterdam. In dat jaar werden er ook
acht kasten met boeken aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam overgedragen.

Het Leesmuseum voor Vrouwen en de vrouwenbeweging
Hoewel het Leesmuseum voor Vrouwen vrijwel niet in de historische literatuur over
de eerste feministische golf is te vinden, leren de bronnen ons dat er regelmatig
contacten waren tussen het Leesmuseum en andere vrouwenorganisaties. Diverse
keren werd het Leesmuseum voor Vrouwen benaderd door andere
vrouwenorganisaties. Zij wilden bundeling van krachten bewerkstelligen om een zo
groot mogelijk aanbod van faciliteiten tot stand te brengen en dubbel werk te
voorkomen. De verschillende besturen en de leden van het Leesmuseum bleken nooit
afwijzend tegenover deze wensen te staan. Toch kwam het nooit tot samengaan. De
angst voor het verlies van het eigen gezicht en de financieel niet sterke positie van
de toekomstige partners heeft daaraan steeds ten grondslag gelegen.
Reeds in 1878 kwam Jeltje de Bosch Kemper met een voorstel. Zij was lid van
het Leesmuseum, maar deed dit voorstel in haar functie van bestuurster van
Tesselschade, de vereniging die voor vrouwen bemiddelde bij het verkrijgen
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van werk. Het bestuur wist toen nog niet of het Leesmuseum zelf enige
levensvatbaarheid zou hebben, zodat zij het voorstel afwees.
In 1898 kwam Thugater, de vakvereniging van onderwijzeressen, met een voorstel
om een huis te laten bouwen, waarin zowel Thugater als het Leesmuseum onderdak
zouden kunnen vinden. Het zou tevens een soort pension voor een aantal vrouwen
moeten worden. Heftige discussies volgden, waarbij ook het doel van het Leesmuseum
aan de orde kwam. Men vroeg zich af of LO-onderwijzeressen niet van een te laag
allooi waren voor het Leesmuseum. Duidelijk waren de statuten niet over de vraag
uit welke kring het Leesmuseum haar leden moest recruteren, dat bleek bijvoorbeeld
uit het feit dat de naam in advertenties een tijdje Damesleesmuseum was. Het kwam
voor dat een lid aanvankelijk dacht niet thuis te horen bij het Leesmuseum voor
Vrouwen omdat zij zich tot de ‘dames’ rekende en niet tot de ‘vrouwen’. De vrouwen
die de doelgroep wilden verbreden tot alle vrouwen die zich wilden ontwikkelen en
geïnteresseerd waren in de wereld om haar heen wonnen het pleit. Het gevolg was
wel een bestuurscrisis, de eerste en enige in de geschiedenis van het Leesmuseum.
Uiteindelijk ging het plan van Thugater niet door omdat deze organisatie het
benodigde geld niet bijeen kon krijgen.
Heel volhardend waren de vrouwen van de Vrouwenclub.4. Zij wendden zich tot
het Leesmuseum omdat een club die aan ‘beschaafde’ vrouwen een pied à terre wilde
bieden waar men zou kunnen logeren, een maaltijd gebruiken, elkaar ontmoeten en
ontspanning zou kunnen vinden, ook een bibliotheek en leeszaal moest hebben. In
Deventer, Dordrecht en Leeuwarden waren reeds dergelijke clubs opgericht. Tot vier
maal toe benaderde de Vrouwenclub in oprichting het Leesmuseum. Vooral Rosa
Manus - zij stond ook aan de wieg van het Internationaal Archief voor de
Vrouwenbeweging - hechtte daar veel belang aan. De vrouwen van het Leesmuseum
voelden er aanvankelijk ook veel voor en vaardigden een van de bestuursleden,
mejuffrouw Kohnstamm, af om in het voorlopig bestuur van de Vrouwenclub zitting
te nemen. De grootste problemen ontstonden over de hoogte van de contributie. Die
zou veel hoger worden dan die van het Leesmuseum, omdat de Vrouwenclub ook
meer te bieden had. De vraag was of de leden van het Leesmuseum daar wel op zaten
te wachten. De financiële draagkracht van de Vrouwenclub liet bovendien te wensen
over. Het bestuur van het Leesmuseum wilde haar eigen zeer zorgvuldig beheerde
portemonnee er niet aan wagen. In 1923 ontstond de Vrouwenclub aan de
Keizersgracht 580-582, zonder het Leesmuseum.
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Leesdames en bestuursleden zoeken de nieuw aan te kopen boeken uit.
V.l.n.r. de dames Pennink-Boelen (leesdame), Van der Waals (leesdame), Rehbock-Heldring
(bestuurslid), Hartogh-Fuld (secretaresse), Muysken-Luden (gewezen penningmeesteres) en Schuller
tot Peursum-Muysken (bestuurslid), 1937.
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Het Leesmuseum deed wel mee met de twee grote manifestaties: de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 en de Tentoonstelling de Vrouw
1813-1913.
Naast contacten met andere vrouwenorganisaties waren er ook vele persoonlijke
contacten. Bestuursleden van het Leesmuseum waren vaak tevens bestuurslid of
gewoon lid van andere organisaties. Zo was Elise Haighton, een van de oprichtsters
van het Leesmuseum, ook bestuurslid van Thugater. Jeltje de Bosch Kemper had
bemoeienissen met de vereniging Tesselschade en was lid van het Leesmuseum. Zij
zat daarbij samen met mevrouw Scholten-Commelin die eenentwintig jaar voorzitster
was van het bestuur van het Leesmuseum, en mevrouw Boddaert-Schuurbeque Boeye,
lid van het Leesmuseum, in het bestuur van de Vereniging tot Verbetering van de
Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouwen in Nederland. De bloeiperiode
van het Leesmuseum, 1900-1920, viel samen met het hoogtepunt van de eerste
feministische golf, toen de ‘vrouwenquaestie’ volop in de belangstelling stond. De
bibliotheek met haar 13.000 boeken, vele brochures en 123 tijdschriften kon vele
vrouwen voorzien van informatie over belangrijke gebeurtenissen en stelde hen in
staat zich een zelfstandig oordeel te vormen. De conversatiezaal was een
ontmoetingsplaats waar ongetwijfeld menige ontwikkeling werd besproken.
In 1966 is het Leesmuseum in de vergetelheid weggezakt. In Amsterdam was er
geen bestaansmogelijkheid meer. In 's-Gravenhage bestaat nog wel een Leesmuseum
voor Vrouwen. Het gezelschap dat daar in 1894 is opgericht, bestaat nog onder het
inspirerende motto: ‘Door lezen wijder horizont’.

Eindnoten:
1. Een recente publikatie die het Leesmuseum voor Vrouwen wel noemt: L. Bijleveld en D. Stam,
Sporen van vrouwen: zes historische wandelingen door Amsterdam. 's-Gravenhage 1987. Zie
ook D.M. Helmers, ‘Het Vrouwenleesmuseum in Amsterdam, 1877-1966’. In: Holland 21
(1989), pp. 140-159.
2. Het archief beslaat ongeveer 40 cm en bestaat uit handgeschreven bestuursnotulen, jaarverslagen,
notulen van algemene jaarvergaderingen, wat officiele stukken, zoals statuten, huur- en
arbeidsovereenkomsten, catalogi en kranten- en tijdschriftknipsels.
3. P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw’. In: P.J. Buijnsters, Nederlandse
literatuur van de achttiende eeuw. Utrecht 1984, pp. 183-198.
4. Van de Vrouwenclub is nog niet veel bekend; er is nog geen onderzoek gedaan voor zover
bekend; de oprichtsters zijn de dames J.Fr. de Wilde, A.H. de Boer, H. Swaan-de Vos, H.J.
Baale, C. Meijers en A. Pierson-Muysken.

Lust en Gratie. Jaargang 8

38

De sapfische idylle van Liane de Pougy
Virginie Sanders
(Auto)biografie als spel tussen schijn en werkelijkheid
De liefde tussen vrouwen was tussen 1880 en 1914 een geliefd thema in de Franse
literatuur. Het waren vooral mannen, zoals Pierre Louys, Alphonse Bélot en
Mendès-France die over dit onderwerp schreven. Een van de eerste vrouwen die de
lesbische liefde tot onderwerp nam, was Liane de Pougy, een courtisane die als
schrijfster al enige vermaardheid genoot. Haar Idylle Saphique werd (en wordt)
beschouwd als een sleutelroman, waarin de verhouding tussen Liane de Pougy en
Natalie Clifford Barney uit de doeken werd gedaan.
Analyse van Pougy's schrijfstrategieën toont echter aan hoe door middel van een
vernuftig spel tussen - vermeende - (auto)biografie en fictie een werkelijkheidsgehalte
wordt gesuggereerd dat volkomen op illusie berust. Zelfs de titel blijkt misleidend
te zijn. Ik zal dit laten zien aan de hand van diverse documenten uit die tijd, waaronder
briefwisselingen en dagboeken van Liane de Pougy. Door gebrek aan kritisch
bronnenonderzoek wordt het idee dat Idylle Saphique een (auto)biografisch werk is
nog steeds in stand gehouden.

Jeugdjaren
Over de jeugd van Liane de Pougy is weinig bekend. Ze werd geboren in 1869 als
Annemarie (de?) Chassaigne. Ze groeide op in Bretagne, waar ze in Rennes de
kostschool van de zusters van het Heilig Hart bezocht. Ze trouwde jong - exacte data
zijn niet bekend - met een marineluitenant, Pourpre. Ze kreeg een zoon, Marco. Het
huwelijk duurde kort en Annemarie Chassaigne, madame Pourpre, vertrok naar Parijs,
haar man en kind achterlatend.
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Daar biedt een vriendin haar onderdak aan. Ze verandert haar voornaam in het wuftere
Liane. Ze vindt al gauw een beschermheer, die zich graaf de Pougy noemt. Hun
verhouding is van korte duur. Graaf de Pougy verdwijnt uit haar leven, madame
Pourpre neemt zijn naam aan: Liane de Pougy. Niet veel later is haar naam gemaakt.
Liane de Pougy wordt onder de hoede genomen van Valtesse de la Bigne, een van
Frankrijks meest illustere courtisanes uit de voorgaande generatie. Ze was wat je
tegenwoordig zou noemen Liane de Pougy's manager, verzorgde haar public relations,
was haar coach en vertrouwelinge. Ze vormde het jonge meisje. Het is tegenwoordig
moeilijk voor te stellen wat een courtisane was. Een courtisane is niet zozeer een
‘publieke vrouw’ als wel een ‘publieke persoonlijkheid’ die de voorpagina's van de
kranten haalde, in het middelpunt stond van de society-rubriek. Ze baarde opzien als
ze zich in haar rijtuigje liet bewonderen in het Bois de Boulogne. Ze showde zich
aan de zijde van haar beschermer in de loge van de Opéra en was een graaggeziene
gast bij diners waar het neusje van de zalm zat uit de journalistiek, artistieke kringen,
diplomaten, de fine fleur van de aristocratie.
Een courtisane erop nahouden was een statussymbool, het gebeurde in het openbaar,
in alle vrijmoedigheid. Een courtisane diende van uitzonderlijke schoonheid te zijn,
maar bovendien blijk te kunnen geven van een brede algemene ontwikkeling. Ze
moest haar talen spreken, geestig en gevat zijn, een perfecte gastvrouw kunnen zijn
en zich in alle kringen kunnen bewegen.
Kunstzinnige ambities waren een pre. Liane de Pougy trad meerdere malen op in
de Folies Bergères, het Casino de Paris, waar ze haar schoonheid etaleerde. Hoewel
ze het publiek tot vervoering wist te brengen, waren haar acteermogelijkheden beperkt.
Op een dag kreeg ze een lucratief aanbod een belangrijke rol te spelen in het Théâtre
Michel in Sint Petersburg. Liane de Pougy die wist dat haar acteerprestaties matig
waren, nam enkele fors betaalde acteerlessen bij de vermaarde Sarah Bernhardt.
Sarah probeerde Liane's dictie, houding, gebaren bij te slijpen, maar gaf haar na een
zestal lessen de goede raad: ‘Kleintje, van jou kan ik niet veel maken. Laat zien hoe
mooi je bent, maar open op de planken vooral dat mooie mondje niet.’
Het toneelstuk in Sint Petersburg was dan ook vanaf de eerste voorstelling een
fiasco. Succes kreeg ze pas in die stad toen ze in een café-concert haar
pantomimekunde kon vertonen.
Ze maakte furore als demi-mondaine. Onder haar beschermers telde ze grote namen
als de koning van Portugal en de bankier Maurice de Rothschild. Ze
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Affiche van de Folies Bergères. Uit: Mes cahiers bleus.
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bezat diverse huizen, beschikte over het nodige personeel, hield er elegante rijtuigjes
op na, en had een indrukwekkende collectie sieraden. Alleen al haar legendarische
parelcollier werd geschat op 700.000 francs. Niet weinig, als je bedenkt dat een
entréekaartje voor de Folies-Bergères 2 francs kostte, je voor 60 francs per maand
een kind bij een voedster kon plaatsen, je 5 centimes betaalde voor een krant, en je
voor 12 francs 8 fietslessen kon nemen. Groot was dan ook de ontsteltenis toen het
collier gestolen werd. In de pers werd breed uitgemeten hoezeer ze leed onder het
verlies. Nog geen twee dagen later had ze van een anoniem gebleven bewonderaar
een nieuw collier gekregen. Hoewel de pers haar in dergelijke gelegenheden van
dienst was, had de relatie met de journalistiek ook zijn schaduwzijden. Toen ze in
1896 een vruchteloze zelfmoordpoging deed door een overdosis laudanum in te
nemen, werd dit tragisch gegeven het onderwerp van genadeloze puntdichten die
verschenen onder de titel ‘Te Deum Laudanum’.

Idylle Saphique
Zoals veel vrouwen in goede doen uit die tijd begaf ze zich op het gebied van de
schone letteren. Haar eerste twee romans werden met nieuwsgierigheid en
enthousiasme ontvangen. Haar debuut, Myrrhilhe, verscheen in een oplage van
14.000. Van l'Insaississable gingen maar liefst 18.000 exemplaren over de toonbank.
Mede dankzij haar mondain succes werd ze binnen korte tijd een auteur van
vermaardheid. Haar derde boek, Idylle Saphique, werd een schandaalsucces nog voor
het uitgegeven was.
Idylle Saphique is een transpositie in de vorm van een roman van haar stormachtige
verhouding met Natalie Clifford Barney in 1899. Deze schatrijke, jonge Amerikaanse
zou later een belangrijke rol spelen in het culturele leven in Parijs. Ze dankte haar
vermaardheid onder meer aan haar beroemd geworden salon in de Rue Jacob, waar
ze van 1909 tot 1968 heel wat vermaardheden op het gebied van literatuur,
schilderkunst, politiek, bijeenbracht. Hun verhouding had in Parijs het nodige stof
doen opwaaien, en toen bekend werd dat Liane de Pougy een boek voorbereidde
waarvan de titel Idylle Saphique luidde, spitste zich menig oor.
Nu was het sapfisme een bijzonder geliefkoosd onderwerp in de literatuur van de
jaren 1880-1914.1. Al die boeken waren echter door mannen geschreven. Pas in 1900
bezong een vrouw openlijk de liefde tussen vrouwen. Het betrof het
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dichtbundeltje Quelques Portraits-Sonnets de Femmes door Natalie Barney, en was
uitgegeven op haar eigen kosten. Toen Alfred Barney, haar vader, er lucht van kreeg,
kocht hij de oplage op en liet de zetplaten vernietigen.
Je zou kunnen zeggen dat Liane de Pougy de primeur had als vrouw een boek te
publiceren dat de lesbische liefde tot onderwerp had. Het bekende weekblad Gil Blas
stond te springen om de roman als feuilleton uit te geven, maar durfde uiteindelijk
niet. De uitgever van de succesvolle romans Myrhille en l'Insaississable deinsde er
eveneens voor terug uit angst voor een proces. Uiteindelijk wist haar secretaris Henri
Albert de uitgever Karl Boès, van La Plume - een jonge uitgeverij, ertoe te bewegen
het boek op de markt te brengen. Boès gaf ternauwernood ruchtbaarheid aan het
verschijnen van dit boek en verzocht Liane de Pougy er geen interviews over te
geven. ‘Van bovenaf’ sloot men de ogen en liet men het boek niet in beslag nemen.
Waar gaat dat ‘schandalige’ boek nu over? Het verhaal: Florence Temple-Bradford,
een jonge Amerikaanse, ook wel Flossie genoemd in het boek, wordt radeloos verliefd
op de beroemde courtisane Annhine de Lys, oftewel Nhine. Flossie hult zich in een
pagepakje en snelt met een boeket in de hand de halfduistere kamer in van haar
aanbedene. Zij werpt zich aan heur voeten, maar hoort smakelijk lachen terwijl ze
haar hartstochtelijke liefdesverklaring ten beste geeft. Als ze opkijkt ziet ze het
geamuseerde gelaat van Altesse, een beroemde courtisane uit een voorgaande
generatie, en nu raadgeefster en platonische hartsvriendin van Annhine de Lys. Deze
komt beschaafd gierend achter een gordijn vandaan om Flossie, die van woede huilend
over de grond tolt met haar boeket, tot bedaren te brengen. Geleidelijk aan mag
Flossie wat vaker op bezoek komen, want Nhine heeft wat verstrooiing nodig, omdat
ze niet meer bestand is tegen het leven als courtisane. Hiervan getuigen uitspraken
als:
‘Ik verveel me toch zo! Wat is mijn bestaan toch leeg! Altijd hetzelfde
programma; naar het Bois de Boulogne, de paardenraces, kleren passen;
en tot slot van zo'n zinledige dag: het diner! En wat voor een diner...
Opgesloten zitten in een restaurant dat in de mode is, waar het benauwd
is, te weinig plaats is en waar de lucht gewoonlijk wordt verpest door een
nare geur van etenswaar en tabak... tafelen met vrienden, en wat voor
vrienden! Als je de duizend en één min of meer interessante kennissen zo
kunt betitelen, die door het toeval in je leven worden gegooid! En waar is
dat allemaal goed voor? Om maar door te gaan, om steeds hetzelfde steeds
opnieuw te doen tot aan het bittere end.’
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Niet alleen lijdt ze onder de eentonigheid van haar bestaan, maar bovenal heeft ze
een diepe weerzin tegen lichamelijke - al dan niet betaalde - liefde: ‘alles wat dierlijke
liefde is, maakt me dood!’
Flossie, tot over haar oren verliefd op Nhine, wil Nhine bevrijden van haar ‘lage
slavernij’ door een huwelijk aan te gaan met haar rijke, ruimdenkende verloofde
Will. Als Will en Flossie dan gehuwd zijn, zullen ze samen waken over de fragiele
gezondheid van Nhine, die hun ‘kind’ zal zijn.
Nhine, half gebroken door het leven, hunkerend naar tederheid, hoort deze plannen
gewillig aan. Haar vriendin en raadgeefster Altesse heeft het niet begrepen op Flossie
en waarschuwt Nhine voor ‘de lesbische losbandigheid’, die onherroepelijk leidt tot
lichamelijke aftakeling, tot waanzin en zelfmoord.
Haar woorden worden kracht bijgezet door Jane, een keurige huismoeder, die door
Flossie werd verleid en vervolgens in de steek werd gelaten. Ook Jane waarschuwt
Nhine tegen de allesverterende passie van de lesbische liefde. Wat later in de roman
laat Jane zien waartoe deze kan leiden: voor de ontstelde ogen van Nhine pleegt ze
tijdens een gemaskerd bal zelfmoord door een dolk in haar gebroken hart te steken.
Nhine krijgt er een zenuwtoeval van en moet enkele maanden op reis om op verhaal
te komen.
Zelf beschouwt Nhine lesbische liefde, deze ‘vreemde, onbekende, begeerde
zinnelijke genietingen’ waarnaar ze hunkert, echter als ‘tegennatuurlijke schanddaden’.
Ze is in de ban van Flossie, wordt door haar betoverd, maar ze vecht met alle kracht
tegen deze verlangens. Iedere keer dat ze heeft besloten zich aan Flossie te geven,
vlucht Nhine òf op het laatste moment weg òf er gebeurt iets: haar minnaar komt
onverwacht op bezoek, iemand pleegt zelfmoord voor haar ogen, òf ze krijgt migraine,
een zenuwtoeval, of werpt zich wanhopig in de armen van de eerste de beste.
En zo ontmoet Nhine op een dag een jongeman, Maurice, met wie ze zich in een
hevig avontuur stort. Het is de enige gelukkige episode in de roman en vormt een
bitter contrast met de martelende kwellingen die haar gevoelens voor Flossie
teweegbrengen.
Maurice slaagt erin Nhine te genezen van haar aversie tegen lichamelijke liefde.
Ze beleven samen ‘een liefde zonder schaduwzijden, onvergelijkbare vreugden, geluk
zonder weerga’ tot het moment waarop deze zoon van gegoede huize, op aandrang
van zijn vader, Nhine van de ene dag op de andere verlaat. Dat luidt het einde in van
Nhine: ‘Haar werd ontnomen wat haar had kunnen redden.’ Radeloos, verzwakt door
haar neuroses, wordt ze ziek en komt tot
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Liane de Pougy met haar fameuze parelcollier. Uit: Mes cahiers bleus.
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inkeer. Ze keert zich tot God en neemt de beslissing voorgoed af te zien van haar
gevoelens voor Flossie. Ze besluit Flossie ‘te wijzen op haar plicht, haar terug te
voeren naar de natuur’, een echt huwelijk aan te gaan, kinderen te krijgen, en gelukkig
te zijn in de traditionele vrouwelijke rol. Zonder Flossie te hebben teruggezien, sterft
ze in alle rust en vredigheid. Tot zover het verhaal.

Illusie
Wie het boek leest, beseft al gauw dat het sapfisme helemaal niet idyllisch wordt
voorgesteld en dat de enige idylle die in het boek wordt beleefd niet van sapfische
aard is. Ondanks de gewaagde titel valt het moreel gezien dus nogal mee. Zo spelen
verschillende mannelijke personages een bijzonder belangrijke rol:
Henri, de rijke beschermheer van Nhine, wordt voorgesteld als een gevoelig man
die erg veel om haar geeft en verschillende keren de dupe wordt van de courtisane
die hem willens en wetens uitschudt. Hij verdraagt haar nukken en grillen, niet zozeer
omdat hij een sukkel is, maar omdat hij oprechte genegenheid voor haar koestert.
Will, de rijke verloofde van Flossie, accepteert de rol van medeplichtige in hun
liefdesgeschiedenis. Hij is zelfs bereid tot een huwelijk dat niet geconsumeerd zal
worden omdat hij het uitstekend met Flossie kan vinden, in wie hij een makkertje
ziet.
Maurice, de jonge minnaar van Nhine, zou haar zelfs van de ondergang hebben
kunnen redden dankzij de kracht van hun liefde, die haar veiligstelde tegen de
verslindende passie van de lesbische liefde.
In wezen spelen deze mannen een sleutelrol in de ‘Sapfische Idylle’ door zowel
materieel als sociaal als affectief alle veiligheid te bieden die de hoofdpersoon bij
vrouwen niet vindt.
De roman was dus helemaal niet zo controversieel. Het boek streelde het mannelijk
ego, dat gekieteld werd door de pikanterij van het lesbisch vermaak - dat nooit ècht
doorging, van heuse ontrouw was dus geen sprake.
Voorts beantwoordt het boek aan alle gangbare vooroordelen: dat liefde tussen
vrouwen leidt tot een verwoest zenuwstelsel, tot ziekte, doem en dood, behalve bij
een excentrieke, te rijke Amerikaanse misschien, maar die is ‘niet van bij ons’, en
dat telt dus niet echt.
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Hoe vernuftig de roman in elkaar is gezet blijkt als je de ‘ware geschiedenis’ ermee
vergelijkt. De affaire tussen Natalie Clifford Barney en Liane de Pougy had een
schandaal verwekt, dat in de pers breed was uitgemeten. Liane de Pougy had er
zakelijk gezien alle belang bij dat dit amoureus intermezzo haar niet te zwaar zou
worden aangerekend. Ze ontkende de liefdesgeschiedenis niet maar bracht haar versie
van het verhaal op de markt. En wel op zo'n manier dat de wereld aan haar voeten
lag. Ze zorgde ervoor dat de roman eruit zag als een pure autobiografie.
Allereerst wat de personages betreft: het pagepakje dat Natalie Clifford Barney
bij de toenmalig beroemde couturier Landolf had besteld, was algemeen bekend.
Wie het werk van Barney heeft gelezen, klinken de uitspraken van Flossie wel erg
vertrouwd in de oren. Natalie Barney liet zich, getuige een schitterende brief van
Liane, ‘Flossie’ noemen door haar talrijke nieuwe vlammen. Natalie Barney schrijft,
terugblikkend op het verschijnen van het boek:
‘Wat zou men wel niet zeggen, en wat zou mijn familie wel niet zeggen als
de Idylle Saphique van Liane uit zou komen en als ze mijn gelijkenis zouden
ontdekken met haar heldin “Flossie”?’
In Altesse werd even moeiteloos Valtesse de la Bigne herkend. Henri, die onmetelijk
rijk was en ‘aan het hoofd van een grote bank stond’ kon niemand anders zijn dan
Maurice de Rothschild, Lianes toenmalige beschermheer Will viel samen met William
Morrow met wie Natalie Barney een tijdje verloofd was.
De illusie dat het om een autobiografie gaat, wordt versterkt door tal van overige
details: slaapkamer èn badkamer van Nhine èn van Liane zijn in Lodewijk de XVe
stijl, het theaterstuk Hamlet, met Sarah Bernhardt in de hoofdrol, een stuk dat Nhine
en Flossie bezoeken, werd inderdaad vanaf 20 mei 1899 in Parijs opgevoerd.
Kortom, alles klopt, de personages zijn doorzichtig als glas, de feiten zijn
controleerbaar, dus kan het niet anders, denkt de lezer, of de hoofdpersoon Nhine,
de succesvolle courtisane is bijgevolg niemand anders dan Liane de Pougy.
Hoe zou je als lezer/es kunnen twijfelen aan de oprechtheid van Nhine? Hoe zou
je het haar kwalijk kunnen nemen dat ze haar brood verdient door haar lichaam te
verkopen? Hoe zou je het haar kwalijk kunnen nemen dat ze in de
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ban raakt van de bekoorlijke, perverse Flossie, ondanks al haar verzet? Nhine mag
dan wel te koop zijn, maar ze is vooral te beklagen. Ze is nymfomane, neurotisch,
heeft een broze gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Ze lijdt eronder
courtisane te zijn, door Flossie te worden aangetrokken, door haar jonge minnaar in
de steek gelaten te worden. Kortom, haar leven is niets dan lijden, klagen, spijt. Ze
is een arm ding.
Liane de Pougy had zich gecompromitteerd door haar verhouding met Natalie
Barney en slaagde er nu wonderwel in de schade te herstellen dankzij deze
‘autobiografische’ roman. Vlak na het verschijnen van het boek schrijft ze opgetogen
aan Natalie Barney:
‘De Idylle is verschenen en het publiek vecht erom, om deze overblijfselen
van ons en onze vroegere dromen. Ze schrijven me, zowel mannen als
vrouwen, iedereen die een ziel in het lijf heeft, wordt geroerd door onze
lieflijke geschiedenis.’
Een geschiedenis, die enkele maanden duurde, en lieflijker was, lichamelijker vooral,
dan de roman doet vermoeden.
Wie daar meer van wil weten, verwijs ik gaarne naar de correspondentie tussen
de twee ex-gelieven, die nog jarenlang nauw met elkaar bevriend bleven.

Epiloog
Op 8 juni 1910 trad Liane de Pougy in het huwelijk met de Roemeense prins George
Ghika. Het was zoals de pers het betitelde: ‘het einde van een tijdperk’. Met hem
leidde ze een teruggetrokken leven. Ze had afstand gedaan van haar vroegere milieu,
in aristocratische kringen was voor haar geen plaats.
Ze onderhield intense vriendschappen en een indringende correspondentie met
enkele grote geesten uit haar tijd, zoals de schrijver Max Jacob en de archeoloog
Salomon Reinach. Haar dagboeken uit de periode 1919-1940 laten een fijnzinnige,
ontwikkelde vrouw zien met een uiterst complex gevoelsleven en een rijk, zij het
soms ontstellend gedachtenleven.
In 1916 sneuvelde haar zoon Marco Pourpre als piloot aan het front. Deze klap
bracht een inkeer teweeg en ze helde allengs meer naar een beschouwelijk leven, gaf
allengs meer uiting aan een diep religieus gevoel dat haar naar het katholicisme uit
haar jeugd terugvoerde. Op 21 september 1933, tweeëndertig jaar na het verschijnen
van Idylle Saphique, schreef Liane de Pougy in haar dagboek:
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‘Ik wil hier niet uitwijden over de lesbische liefde, omdat ik al alles wat
ik daarover denk - en méér dan dat - heb gezegd in Idylle Saphique.
Ja, omdat ik met eigen ogen beklagenswaardige taferelen, sinistere
resultaten heb gezien van de beoefening van die zondige wellust, heb ik
mijn mening daarin bijzonder duidelijk willen verwoorden. Dat was zelfs
nodig, om in die tijd een uitgever te vinden die erin toestemde een boek
over dit onderwerp uit te geven, in de tijd dat mijn werk is verschenen. Ik
heb er een lyrisch boek van gemaakt, dat hier en daar een beetje realistisch
is.’
Dat over het realiteitsgehalte van het boek valt te twisten, bewijst de uitspraak die
Natalie Clifford Barney weer zo'n dertig jaar later doet tegen haar biograaf: ‘Mijn
hele geschiedenis met Liane is in Idylle Saphique beschreven, moment voor moment,
of zo goed als...’
U ziet: herinneringen, het kan verkeren... En stellige uitspraken niet minder. Staat
niet in dezelfde dagboeken, waarin ‘de sinistere resultaten van de beoefening van
die zondige wellust’, het sapfisme, aan de kaak worden gesteld, niet in menige passage
beschreven, hoe zacht-bekoorlijk de zinnelijke ontmoeting met die of die vriendin
was. Geliefkoosd werd er, tot aan de gordel, in alle schakeringen van vervoering.
Maar niet onder de gordel. Dat zou zonde en overspel zijn.
Hypocriet? Ongetwijfeld, in star-moderne ogen. Oprecht?
Ongetwijfeld, vanuit een gezichtspunt dat ons minder vertrouwd is.

Literatuur
Jean Chalon, Portrait d'une séductrice. Stock, Paris 1977.
Liane de Pougy, Mes cahiers bleus. Plon, Paris 1977.
Lettres à Liane de Pougy de Max Jacob et Salomon Reinach. Plon, Paris 1980.

Eindnoten:
1. Marie-Jo Bonnet, Un choix sans équivoque. Denoel, Paris 1981.

Lust en Gratie. Jaargang 8

50

De bibliotheek van Titia van der Tuuk als venster op de
wereldvrouwenboekerij
Myriam Everard
Het klinkt ongelooflijk, maar in 1892 verbiedt uitgever Willem Versluys zijn
echtgenote, Annette Versluys-Poelman, lid te worden van het Leesmuseum in
Amsterdam. Zij neemt deze zaak hoog op, wel wetende dat haar echtgenoot haar met
een beroep op het Burgerlijk Wetboek tot gehoorzaamheid kan dwingen.1.
Misschien was Willem Versluys dezelfde mening toegedaan als de bestuurderen
van het Amsterdamse Leesmuseum die Aletta Jacobs, toen deze zich zo'n tien jaar
eerder als lid van het Leesmuseum aanmeldde, te verstaan gaven dat zij met een
heren-Leesmuseum te doen had. Haar lidmaatschap zou bij de heren tot ‘huiselijke
onaangenaamheden’ kunnen leiden omdat de dames van de heren aan het lidmaatschap
van hun echtgenoten ‘een heel andere beteekenis zouden hechten, als zij wisten dat
de mannen er kans liepen een vrouw of vrouwen te ontmoeten’, zo liet men Jacobs
weten.2. Uit de reacties die Jacobs van de dames kreeg, bleek dat de heren daarin niet
overdreven hadden, al kan men zich afvragen wat zij zo realistisch geschat hadden:
de benepenheid van hun echtgenotes of het inzicht van dezen in de ongebreidelde
verlangens van hun heren, zeker als men de beschrijving leest die een van de heren
ruim vijfentwintig jaar later van de aanwezigheid van een vrouw in hun midden gaf:
‘Het eerst zag ik de uit de Tropen wedergekeerde, zoals zij nu en dan in
het Leesmuseum op het Rokin, waar men zo goed als nooit een vrouw
ontmoette, als een gonzende honingbij tussen de tafels dóór ging zwermen
en dan alle de haar interesserende mannen in 't snel voorbijgaan met een
donkere blik als met een zoete angel doorboorde, die hen wel eens,
compleet in de war, met lezen deed ophouden.’3.
Trouwens, wanneer men als vrouw de hindernissen bij de ingang had genomen en
bij het betreden van het Leesmuseum de seksualiserende mannelijke blik
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had getrotseerd4., dan waren er vervolgens de ongeschreven regels die een vrije
toegang tot het boek belemmerden. Sommige boeken werden namelijk voor vrouwen
minder geschikt geacht, zoals Titia van der Tuuk in het Arnhemse Leesmuseum
moest ondervinden - een ervaring waarvan zij Annette Versluys-Poelman, echtgenote
van de uitgever van het boek dat haar onthouden dreigde te worden, Zuster Bertha
van Arnold Aletrino, op 31 oktober 1892 uitvoerig verslag doet:
‘Ik ben benieuwd naar Johannes Viator. Als het niet op het leesmuseum
komt, vraag ik het aan. In den regel komen de boeken van Van Eeden er
wel, maar overigens is het bestuur zoo bang als de dood voor de
zoogenaamde Nieuwe-Gids-lektuur. Hoewel ik Zuster Bertha in eigendom
had, vroeg ik dat verleden jaar ook aan, maar het werd geweigerd.
Toevallig ben ik in de bibliotheekkamer, toen een heer om het boek vraagt,
waarin aanvragen worden aangeteekend. Hij zei tot den concierge, dat
hij Zuster Bertha wilde aanvragen. De concierge maakt hem er op attent,
dat het mij geweigerd is. Reeds legt de man de pen neer, maar nu trad ik
tusschen beiden, en verzocht hem vriendelijk toch zijn verzoek te doen,
daar ik noodig vond, dat het bestuur de wenschen van de leden kende. Hij
deed het en... het boek werd aangeschaft! Ik vertegenwoordig op het
leesmuseum een weinig de oppositie; ik kan niet uitstaan, dat alle degelijke
of artistieke boeken geweigerd worden, terwijl er soms in een paar jaar
vijf prullen van Louise Stratenus worden aangeschaft en ook geen enkel
boek van Cath. Alberdingk Thijm ontbreekt.’5.
Sommige vrouwen richten in zulke omstandigheden een eigen Leesmuseum voor
Vrouwen op, zoals in Amsterdam (1877) en Den Haag (1894) gebeurde6., anderen
leggen een eigen bibliotheek aan, zoals Titia van der Tuuk deed. Meer nog dan uit
bovengeciteerde brief blijkt dat uit de brief die zij Annette Versluys-Poelman een
jaar later schrijft. Deze staat op dat moment op het punt aan haar verontwaardiging
over de ongelijke positie van man en vrouw politieke consequenties te verbinden en
zal in 1894 de eerste presidente van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht worden,
en voelt kennelijk de behoefte zich door enige zelfstudie op haar stap in de
openbaarheid voor te bereiden.7. Op haar verzoek doet Titia van der Tuuk haar de
titels van een aantal omvangrijke geschiedkundige naslagwerken aan de hand, waarbij
Wilhelm Onckens Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen met zijn 44 delen
wel de kroon spant. Ook stelt zij haar de boeken ter beschikking die zij zelf over de
vrouwenkwestie heeft:
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‘Over de vrouwenkwestie heb ik verschillende min of meer uitgebreide
boeken, die je wel kunt leenen als je wilt. Het heerlijkste boek vond ik Im
freien Reich van Irma von Troll-Borostyáni, al in 1884 verschenen; verder
heb ik Das Recht der Frau, das Vermächtniss einer Unglücklichen an ihre
Mitschwestern, De Toekomst der Vrouw van Tellegen, La femme esclave
van Fallot.’8.
Toen ik deze brief voor het eerst las, had ik juist onderzoek gedaan naar de vier
feministen die in 1912 de oproep van het NWHK, de Nederlandse afdeling van het
Duitse Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) ‘ook de uraniërs rechtvaardig
te beoordeelen’ hadden ondertekend: Stella Hartshalt-Zeehandelaar, Marie
Rutgers-Hoitsema, Annette Versluys-Poelman en Titia van der Tuuk. Op de vraag
wat deze vier vrouwen als feministen kon hebben bewogen hun handtekening onder
de oproep te zetten, had ik geen duidelijk antwoord kunnen vinden.9. De blik die
bovenaangehaalde passage mij gunde in de boekenkast van Titia van der Tuuk riep
dan ook onmiddellijk en in verhevigde mate die mengeling van schroom en gretigheid
op die mij immer voor de boekenkast van een ander overvalt, zo weerloos en
toegankelijk daar de ziel van de verzamelaar/ster staat uitgestald. Het liberale pleidooi
voor verruiming van de beroepsmogelijkheden van de vrouw uit de beschaafde stand
van de hoogleraar staatsrecht Tellegen, het christelijke offensief tegen de
reglementering van de prostitutie van de dominee Fallot en de radicaal-feministische
verdediging van de gelijkheid van man en vrouw van de schrijfster en publiciste Von
Troll-Borostyáni - met haar Tituskapsel en levensgezellin de Oostenrijkse zusterziel
van Titia van der Tuuk10. - waren dit de merkpalen van de feministische ontwikkeling
van Titia van der Tuuk die haar in 1912 tot haar steun aan het NWHK zouden
brengen? Als ik toch haar hele boekenkast eens mocht zien!
Zelden worden zulke wensdromen vervuld. Daar komt bij dat het leven van Titia
van der Tuuk, voorzover ik dat kende, maar weinig aanknopingspunten bood. Zij
was lid geweest van verenigingen, bewegingen en groepen die merendeels weinig
beschreven waren, weinig archiefmateriaal hadden achtergelaten, en voorzover dit
wel het geval was, kwam zij daarin maar ternauwernood voor. Zij had geen
echtgenoot. Zij had geen kinderen. De vrouw met wie zij meer dan veertig jaar
samenwoonde, Rose Roosegaarde Bisschop, had nog minder sporen nagelaten. Waar
zou ik moeten zoeken? Bij haar familie leek me. Het geslacht Van der Tuuk stond
tenslotte beschreven in Vorsterman van Oyens Stam- en wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche familiën (1890) en in
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Titia van der Tuuk, 1898, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.
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zulke families wordt allicht bewaard, misschien leefde er nog wel iemand die haar
had gekend, misschien wist die wat er van haar boekenverzameling geworden was.
Zo zocht ik contact met de weduwe van een zoon van een zuster van Titia van der
Tuuk, een apotheker in ruste. Ja, tante Titia kon zij zich nog wel herinneren, en tja,
als ik meer over haar zou willen weten, haar nalatenschap lag sinds de dood van tante
Rose in 1940 boven, op zolder. Ik wist niet wat ik hoorde. En ik wist nog minder
wat ik zag toen ik enige tijd later die zolder mocht betreden: stapels dozen, kisten,
grote kasten, kleine kasten, reiskoffers, hutkoffers, vol met boeken, tijdschriften,
manuscripten, drukproeven, brieven, knipsels, aantekeningenboekjes, rekeningen,
foto's. Het hele leven van Titia van der Tuuk, wachtend op degene die het wilde leren
kennen. Een ontdekkingstocht begon. Zo boden de tijdschriften en knipsels zicht op
onvermoede publikaties, lieten de brieven mij kennismaken met vriendinnen en
geestverwanten, kon ik me met een stereoscoop verbeelden in haar aanwezigheid te
zijn, en: mocht ik in haar boekenkast kijken.11. En daar stonden ze dan: Tellegen,
Fallot en Von Troll-Borostyáni, naast een presentexemplaar van Een boek voor jonge
vrouwen en meisjes. Wenken voor het geslachtsleven (1900) van Johannes Rutgers;
De masculinisatie der vrouw (1886) van Bernhard - afkomstig uit de bibliotheek van
C.V. Gerritsen zoals het stempel verraadt, en volgens de kwalificatie in het handschrift
van Titia van der Tuuk ‘Een prul’12.; drie brochures van Johanna Elberskirchen,
feministe, vrijdenkster en in de tijd dat Titia van der Tuuk de oproep van het NWHK
ondertekende lid van het ‘Obmännerkollegium’ van het WhK; August Forel, Die
sexuelle Frage in de uitgave van 1906, met daarin een niet-ondertekende, in het Duits
gestelde, ‘Nachtrag’ getitelde kritiek van een Nederlander op de visie die Forel in
Die sexuelle Frage op homoseksualiteit uitdraagt.13.

Droste-effect
Maar terwijl deze en dergelijke verrassingen mijn oorspronkelijke verlangen naar
de boekenkast van Titia van der Tuuk geheel hadden moeten bevredigen, wekte haar
kast alleen maar weer nieuwe verlangens die mij bij wijlen totaal van het rechte pad
brachten. Hoe meer ik in haar boekenkast rondlas, hoe vaker deze doorkijkjes bood
naar andere, gelijksoortige verzamelingen, die soms op hun beurt weer toegang boden
tot nog andere verzamelingen, die
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stuk voor stuk en liefst ook meteen moesten worden getraceerd. Dit Droste-effect
trad het eerst op bij lezing van het vroegfeministische weekblad De Huisvrouw. Het
begon zo:
‘Men hoort wel eens beweeren, dat vroeger op verre na zooveel vrouwen
niet de pen hebben gevoerd als tegenwoordig. Tegenover dit beweren
verdient het feit de aandacht, dat 25 jaar geleden te Milaan eene
bibliotheek verkocht werd, welke niet minder dan 30.000 delen bevatte,
uitsluitend door vrouwen geschreven.’14.
In een boek van Jan Versluys, zwager van Annette Versluys-Poelman, trof ik meer
informatie over deze opwindende collectie:
‘In 1847 overleed te Padua een graaf Leopold Ferri, die een boekerij
naliet, welke geheel bestond uit werken door vrouwen geschreven in
verschillende talen, en die boekerij telde bijna 32000 deelen.’15.
Het kon toch niet zijn dat die hele boekerij verdwenen was? Er zou toch op zijn minst
wel een catalogus van gemaakt zijn? De aankondiging van een ‘Belangrijke
Boekverkooping’ in de advertentiekolommen van een latere Huisvrouw wist mij nog
net van de eerstvolgende trein naar Milaan te weerhouden. In 1894 bleek namelijk
bij J.H. Dunk te Rotterdam de bibliotheek van de schrijfster Reinoudina de Goeje,
van 1870 tot 1878 redactrice van het weekblad voor vrouwen en meisjes Ons Streven,
te zijn geveild, ‘bevattende werken op elk gebied van Wetenschap en Letterkunde,
Soc. Kwestie, de Vrouw, enz. grootendeels in fraaie stempelbanden.’16. Zoeken naar
de catalogus die de lezeressen van De Huisvrouw op aanvraag franco toegezonden
werd, een gelegenheid waarvan Titia van der Tuuk als wij op haar boekenkast afgaan
geen gebruik heeft gemaakt, leek toch iets meer kans op succes te bieden - al bleek
de oogst gering.17.
Enkele jaargangen later trof ik vervolgens een bericht over het initiatief van de
Duitse radicaal-feministische vereniging ‘Frauenwohl’ een bibliotheek voor en over
de vrouwenbeweging op te richten:
‘Deze machtig aangroeiende beweging roept eene rijke literatuur in het
leven. Een verscheiden eeuwen terugreikend materiaal ligt verstrooid in
de bibliotheken van den staat. Het buitenland, dat ons op menig gebied is
voorgegaan, brengt jaarlijks eene groote hoeveelheid geschriften te
voorschijn. Beide, zoowel het inheemsche als het vreemde, is
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voor ons van de grootste beteekenis. Wij moeten het verzamelen, opdat
het in het tegenwoordige en in de toekomst van dienst zij. Eenen spiegel
gelijk, zal ons deze verzameling toonen, hoever wij vooruitgeschreden
zijn. Eene mijn zal zij worden voor alle denkenden onder ons, opdat de
Duitsche vrouwenbeweging bezonnen en onbevreesd elke gezonde
ontwikkeling tegemoet kunne gaan.’18.
Hadden een Reinoudina de Goeje of een Aletta Jacobs, die niet heeft voorkomen dat
in 1903 de befaamde bibliotheek van haar echtgenoot C.V. Gerritsen met haar
omvangrijke feministische collectie naar Amerika werd verkocht19., maar zo'n
vooruitziende blik gehad! Dit had ik nog niet met spijt gedacht of ik mocht uit Titia
van der Tuuks Utrechtsche Bibliotheekgids van 1915 begrijpen dat ook in Nederland
een dergelijk initiatief genomen moest zijn. Daarin althans wordt melding gemaakt
van het ‘Centraal Bureau voor Feministische Lectuur, afd. Utrecht’ (afd. Utrecht!),
waar men bij Mej. Mr. P. Nennstiehl voor 10 cent per deel ‘werken over het
vrouwenvraagstuk’ kon lenen of de catalogus van het Bureau (34 pp.) kon inzien.
Een Centraal Bureau voor Feministische Lectuur, afd. Utrecht - een dergelijke
institutionalisering van het fenomeen vrouwenverzameling moest welhaast duiden
op een grote diversiteit aan voorafgaande inventariseer-, catalogiseer- en
verzamelactiviteiten.
En inderdaad: dáár lag de catalogus van antiquariaat Nijhoff die in 1898 ter
gelegenheid van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1644 oude en
nieuwe boeken over vrouwen in alle mogelijke hoedanigheden (van Amazones en
kloosterlingen tot weduwen en prostituées) en 352 gravures en schilderijen van
vrouwen te koop aanbood20., en dáár de Catalogus van boeken door Nederlandsche
vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven, met verklarende lijst van
pseudoniemen, uitgegeven ter gelegenheid van dezelfde Tentoonstelling. Deze laatste
catalogus gaf aanleiding tot vragen die onverwacht vruchtbare antwoorden opleverden.
In de catalogus lag een visitekaartje van Geertruida Römelingh uit Groningen, met
een bijgeschreven groet van een vriendin van Titia van der Tuuk, Sophie Tresling.21.
Wie was Geertruida Römelingh? Waarom lag haar kaartje in dat boek? Wat hadden
beide dames met elkaar te maken? Een begin van een antwoord bood een knipsel dat
Titia van der Tuuk over de Tentoonstelling had bewaard:
‘Tot in de restauratie wordt het doel der tentoonstelling betracht, niet
alleen door de bediening. Men vindt daar een kunsthandel, door een vrouw,
de weduwe Oldenzeel
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gedreven. Zoo heeft de congreszaal een boekhandel door vrouwen, de
dames G. Römelingh en S. Tresling, haast had ik gezegd beheerd. Maar
heer komt hier niet te pas.’22.
Een boek uit de boekenkast leek de weg naar de rest van het antwoord te wijzen: het
Gedenkboek, uitgegeven bij het vijfentwintigjarig bestaan van de Nederlandsche
Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn in 1909. Door G.
Römelingh & Co te Groningen. Waren de beide dames een uitgeverij begonnen?
Een feministische uitgeverij misschien wel? Dat vroeg om nader onderzoek.
Het visitekaartje in de Catalogus was snel verklaard. Uit de correspondentie die
Geertruida Römelingh als lid van de commissie ‘Handel’ van de Nationale
Tentoonstelling en op briefpapier van de Groningsche Vrouwenbond met de presidente
van deze commissie, Marie Jungius, had gevoerd, bleek dat zij niet alleen de
boekhandel had beheerd, maar ook genoemde Catalogus had samengesteld en
uitgegeven.23. Nu was dit bij nadere beschouwing van haar achtergrond niet zo
verwonderlijk: het boekenvak moet haar met de paplepel zijn ingegoten. Haar
grootvader was boekhandelaar in Groningen geweest, haar vader eveneens en na de
dood van haar vader had haar moeder de boekhandel overgenomen. Toen haar moeder
in 1902 overleed, zette Römelingh de traditie voort en werd boekhandelaarster. Vanaf
dat moment gaf zij ook uit: een brochure van Anna Polak, een tijdschrift van
Margaretha Meijboom, een boek van Johanna Naber.24. In 1909 richtte zij, niet met
Sophie Tresling maar met Catharina Lubach, onder de naam G. Römelingh & Co
een uitgeversfirma op met de bedoeling feministische, literaire en wetenschappelijke
werken van vrouwen uit te geven.25.
Maar het onderzoek naar aanleiding van de Catalogus van boeken door
Nederlandsche vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven, met verklarende lijst
van pseudoniemen en het inliggende visitekaartje van Geertruida Römelingh leidde
niet alleen tot de nog onbekende verzameling boeken uitgegeven door de eerste
feministische uitgeverij in Nederland. Onderweg bleek ook de commissie ‘Letteren
en Wetenschap’ van de Tentoonstelling een catalogus te hebben samengesteld van
‘boeken, brochures, muzikale composities enz. in de laatste helft dezer eeuw door,
of over en voor de Nederlandsche vrouw geschreven en vertaald’, die in vergelijking
met de concurrerende Catalogus van Römelingh weer geheel andere titels biedt en
geheel nieuwe pseudoniemen onthult.26.
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Boek uit de bibliotheek van Titia van der Tuuk.

Lust en Gratie. Jaargang 8

59

Wereldmuseum
Terug op de zolder van Titia van der Tuuk bleek dat met al deze catalogi verzamelend
feministisch Nederland nog niet was uitgeput. Acht jaar na Römelinghs Catalogus
zint het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid op een vervolg ‘althans voor zoover
't betreft werken van niet-belletristischen aard. Onze Bibliothecares heeft zich hiertoe
aan 't werk gezet, zoodat het Bureau nu in 't bezit is van een lijst van “Boeken door
Ned. vrouwen geschreven of vertaald, na de Tentoonstelling van 1898”, loopende
tot 1904 met uitzondering van belletristische werken; tooneelwerken, als meer
zeldzaam, zijn wel opgenomen.’27. Dit vervolg is voorzover ik heb kunnen nagaan
niet gepubliceerd, evenmin als het vervolg op dit vervolg, waarvoor het Bureau eind
1910 schrijfsters en feministen om aanvullingen verzoekt.28. ‘Onze Bibliothecares’,
Marie Rueb, maakte gelukkig wel een catalogus van de eigen bibliotheek.29.
Van alle verzamelingen waarnaar de boekenkast van Titia van der Tuuk een
verwijzing in zich borg, is die naar de wereldboekerij van de ‘Vrouwelijke
Intellectueele en Artistique Kunstkring’ wel de meest intrigerende. Dit gezelschap,
in feite de afdeling Arnhem van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging
‘Arbeid Adelt’ die zich in 1894 onder aanvoering van Betsy Perk een andere naam
aanmat, zoals ik in Wilhelmina Druckers weekblad voor de vrouw Evolutie las, wilde
zich toeleggen op het verzamelen van vrouwelijke kunstwerken en oorspronkelijke
stukken van levende schrijfsters, een blad uitgeven ‘ter verheffing van het intellect
der vrouw’, avonden organiseren waarop ‘jeugdige muzikale talenten gelegenheid
[kregen] zich te doen hooren en beoordeelen’ en voordrachten houden over ‘alle
onderwerpen (...) die de algemeene vrouwelijke aandacht niet langer [zouden] mogen
ontgaan.’30. Daartoe zou een kunstgalerij geopend worden, die als een depot van
vrouwelijke kunstwerken zou fungeren, terwijl in een daaraan verbonden bibliotheek
het werk van vrouwelijke schrijvers zou worden verzameld.
Op welke schaal de Kunstkring deze voornemens verwezenlijkt wilde zien, mag
blijken uit het gedetailleerde ‘Plan ter stichting van een Paleis of Wereldmuseum
van Vrouwelijke Kunst en Kunstnijverheid’ dat Betsy Perk in 1895 de wereld inzond,
en dat zij als nationaal geschenk bij de troonsbestijging van H.M. Koningin
Wilhelmina in 1898 had gedacht. Dat dit Paleis in Arnhem moest komen sprak
vanzelf: daar was de eerste Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen, daar was een
bloeiende Industrieschool voor Meisjes, daar waren drie vrouwenverenigingen die
zich op het terrein van de vrouwelijke
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kunstwerken bewogen: ‘Arbeid Adelt’, ‘Tesselschade’, en ‘Kunst en Intellectie’
zoals de Kunstkring zich inmiddels noemde, daar ten slotte woonde de ontwerpster
van het Plan. Opdrachten tot het vervaardigen van kunstwerken moesten worden
uitgevaardigd, en de inzendingen aan een jury ter beoordeling gegeven. Alle
geschriften van vrouwelijke letterkundigen, alle composities, alle toneelstukken
moesten worden verzameld voor de Boekerij. Schilder- en beeldhouwwerken van
kunstenaressen uit binnen- en buitenland moesten worden verworven. Er moest een
galerij komen met portretten van ‘uitstekende vrouwen uit vroegeren en lateren tijd’,
te maken door leden van ‘Kunst en Intellectie’. Er moest een Panopticum worden
ingericht van alle klederdrachten van alle naties, genaaid door de dames van ‘Arbeid
Adelt’ en ‘Tesselschade’. Er moest...31.
Het Wereldmuseum met zijn inpandige Boekerij is een droom gebleven. Maar een
sluimerende droom: tien jaar geleden is de geest van Betsy Perk in een
boekhandelaarster gevaren. Zij organiseert voordrachten over ‘alle onderwerpen (...)
die de algemeene vrouwelijke aandacht niet langer mogen ontgaan’. Zij verzamelt
‘alle geschriften van vrouwelijke letterkundigen’. Gelukkig dat zij archief houdt.
Dit artikel is een bewerking van het verhaal dat ik op 31 januari 1986 in
Lorelei hield. Mijn dank geldt, als toen, de erfgenamen van Titia van der
Tuuk, die mij zo goedgunstig toegang verleenden tot die onwaardeerlijke
bron van kennis van de eerste feministische golf die de nalatenschap van
Titia van der Tuuk is.
Aan het voortgaande gesprek dat ik met Mineke Bosch voer, sinds ik haar
via Lorelei leerde kennen en in haar qua passie voor Titia van der Tuuk
en haar gelijken een gevoelsgenote vond, dankt dit artikel mede zijn huidige
vorm.

Eindnoten:
1. Zo valt althans op te maken uit de brief van Mieb Pijnappel aan Annette Versluys-Poelman
(13-12-1892), waarin deze haar voorhoudt dat zij in plaats van verontwaardigd te worden over
de wet, haar man uit liefde terwille zou moeten zijn; coll. Versluys-Poelman, IIAV Amsterdam.
2. Aletta Jacobs, Herinneringen. Nijmegen 1985 [1924], p. 67. Onnodig te zeggen dat Jacobs zich
door deze bezwaren niet uit het veld liet slaan en zich als eerste vrouw tot het Amsterdams
Leesmuseum toegang wist te verschaffen.
3. H.P.L. Wiessing, hoofdredacteur van De Amsterdammer (‘De Groene’) over Carry van Bruggen
in: Bewegend portret. Levensherinneringen. Amsterdam 1960, p. 16. Van Bruggen was in 1907
uit Medan (NOI) naar Nederland teruggekeerd.
4. De triomfantelijke manier waarop Jacobs meldt dat haar toen zij eenmaal tot het Leesmuseum
was toegelaten geen strobreed meer in de weg is gelegd, doet vermoeden dat zij dit met haar
houding heeft afgedwongen en dat zij zich hiervan wel bewust was. Dat levert dan ook in de
herinneringen van Wiessing een geheel andere beschrijving op: ‘Mij was al vroeg het een en
ander verteld van de lang niet romantische, veeleer nuchter-positieve Aletta Jacobs, die als
eerste onder de Nederlandse vrouwen, de koude lippen op elkaar geklemd, in 1878 in het
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aangezicht van voor het merendeel onwillige professoren en spottende medestudenten (...)
dapper allen mannenexamens had afgelegd en sindsdien met haar artsenbul rondliep als een
tijgerin met haar welp. Wat kon ze je - je was een man! - zómaar kwaad aankijken!’ (a.w., p.
173)
Titia van der Tuuk aan Annette Versluys-Poelman (30-10-1892); coll. Versluys-Poelman, IIAV
Amsterdam.
Voor de geschiedenis van het Amsterdamse Leesmuseum voor Vrouwen zie Dini M. Helmers,
‘Het Vrouwenleesmuseum in Amsterdam, 1877-1966’ in: Holland 21, 3 (juni 1989), pp. 140-159,
en haar artikel in dit nummer van Lust & Gratie.
Over Annette Versluys-Poelman (1853-1914) zie Myriam Everard, ‘Het burgerlijk feminisme
van de eerste golf: Annette Versluys-Poelman en haar kring’. In: Zesde jaarboek voor
vrouwengeschiedenis. Nijmegen 1985, pp. 106-137; Joost Nijsen, ‘Twee zulke goede namen.
Willem Versluys en Annette Versluys-Poelman, uitgevers te Amsterdam’. In: Optima 7 (1989),
pp. 93-135.
Titia van der Tuuk aan Annette Versluys-Poelman (31-12-1893); coll. Versluys-Poelman, IIAV
Amsterdam.
Zie Myriam Everard, ‘Vier feministen en het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair
Komitee. De historische verhouding tussen de Nederlandse vrouwenbeweging en het lesbische’
in: Socialisties-feministiese teksten 8 Amsterdam 1984, pp. 149-175.
Over Irma von Troll-Borostyáni (1847-1912), schrijfster van zowel Im freien Reich (1884) als
Das Recht der Frau (1885) zie Hanna Hacker, Frauen und Freundinnen. Studien zur ‘weiblichen
homosexualitat’ am Beispiel Osterreich 1870-1938. Weinheim etc. 1987, pp. 109-113
Een eerste neerslag hiervan is te vinden in Myriam Everard, ‘Drie geschiedenissen van liefde.
Enige grepen uit het leven van Titia van der Tuuk’. In: Mieke Aerts e.a. (red.), Naar het leven.
Feminisme en biografisch onderzoek. Amsterdam 1988, pp. 103-116.
Daar de collectie-Gerritsen is beschreven en het boek van Bernhard daarin ook voorkomt, moet
het hier om een dubbel exemplaar zijn gegaan; zie H.J. Mehler, La femme et le feminisme.
Collection de livres, périodiques etc. sur la condition sociale de la femme et le mouvement
féministe. Faisant partie de la bibliothèque de M. et Mme. Gerritsen (Dr. Aletta H. Jacobs) à
Amsterdam. Paris 1900, p. 119
Dit moet wel de ‘Nachtrag’ zijn waarvan L.S.A.M. von Romer in de inleiding op zijn boek Die
Uranische Familie. Untersuchungen uber die Ascendenz der Uranier. Leipzig etc. 1906 schrijft
dat hij publikatie daarvan nog even achterhoudt in afwachting van de aangekondigde nieuwe
druk van Die sexuelle Frage van Forel. Daar komt bij dat de ‘Nachtrag’ gepagineerd is van 107
tot 123, en de Uranische Familie 106 pp. telt.
De Huisvrouw (17-11-1883).
Jan Versluys, Proeve van een nieuwere levensbeschouwing. Amsterdam 1884, p. 62.
De Huisvrouw (14-4-1894).
De catalogus van de boekverkoping van 23 april 1894 door en ten huize van J.H. Dunk te
Rotterdam, waarbij de bibliotheek van Mej. R. de Goeje werd geveild, is te vinden in de
Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam.
Helaas werden met de bibliotheek van Reinoudina de Goeje (1833-1893) nog een aantal andere
nalatenschappen geveild, die in de catalogus niet onderscheiden worden opgevoerd. De nrs.
2486-2518, gerangschikt onder het kopje ‘Sociale Kwestie - De Vrouw’, zullen echter wel
grotendeels uit haar nalatenschap afkomstig zijn.
De Huisvrouw (1-2-1896).
Voor de bibliotheek van Gerritsen, de verkoop ervan in 1903 en de omzwervingen van de
verschillende bestanddelen nadien zie Inge de Wilde, ‘De bibliotheek van C.V. Gerritsen, de
echtgenoot van Aletta Jacobs’. In: Derde Jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Nijmegen 1982,
pp. 245-255. De boeken en tijdschriften over de vrouw en de vrouwenbeweging, door Gerritsen
al verzameld voordat hij in 1880 Jacobs leerde kennen, in later jaren mede door haar toedoen
belangrijk in aantal vermeerderd, zijn gelukkig niet alleen voor de verkoop van de totale collectie
beschreven (Mehler, a.w.), maar ook al weer enkele jaren als The Gerritsen Collection of
Women's History op microfiche in Nederland (KB Den Haag) terug. Onderzoeksters van het
denken over sekse in de eerste feministische golf zouden deze collectie niet mogen negeren:
de verloren gewaande eerste jaargangen van het Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond
tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn 1 (1884) - 15 (1899) liggen hier ter inzage.
La femme. Qualités, travaux, histoire. La Haye 1898. Samenstelling: Mej. R. Visscher, employée
van Nijhoff.
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21. Sophie Tresling (1873-1943), begin deze eeuw enige tijd lerares heil- en ademhalingsgymnastiek,
trok samen met haar vriendin Ida van den Heuvell (1872-1937) jarenlang van kuuroord naar
kuuroord, in de ban van steeds nieuwe natuurgenezers. Van deze pelgrimages langs de
pleisterplaatsen van een kosmopolitische vrouwencultuur (daar zou ik nu graag eens een boek
over lezen), en van de internationale feministische congressen die zij en passant bezocht, bracht
zij Van der Tuuk regelmatig verslag uit.
22. ‘Haagsch allerlei. De Tentoonstelling aan de Stadhouderslaan’. In: De Telegraaf (19-7-1898).
In de Catalogus van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Z. pl. 1898, p. 22 wordt
dit bericht bevestigd: de boekhandel op de tentoonstelling wordt gedreven door mej. G.
Römelingh, vertegenwoordigster is mej. S. Tresling.
23. Geertruida Romelingh aan Marie Jungius (25-8-1897); arch. Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid (NTV), inv. nr. 196, IIAV Amsterdam.
24. Anna Polak, Vrouwenwerk in Nederland. Beschouwingen over eenige zijden der
vrouwenbeweging (1902); Lente. Weekblad voor dames 5 (1903) - 6 (1904); Johanna Naber,
Na tien jaren, 1898-1908. Herinneringen der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
(1908).
25. Dossier Romelingh, Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels, Amsterdam. Over de plannen van Romelingh & Co zie ‘Een vrouwelijke
uitgeversfirma’ in: Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Verhooging van het
Zedelijk Bewustzijn 25, 12 (15-12-1908).
26. Geertruida Romelingh aan Johanna Wolters, secretaresse van de commissie ‘Letteren en
Wetenschap’ (13-4-1898); arch. NTV, inv. nr. 169, IIAV Amsterdam. De catalogus van de
commissie ‘Letteren en Wetenschap’ is thematisch geordend opgenomen in de Catalogus van
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Z. pl. 1898, pp. 99-163.
27. Vrouwenarbeid. Mededeelingen van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid 1, 2 (Mei 1906).
28. De binnengekomen antwoorden op dit rondschrijven zijn te vinden in het archief van het
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, inv. nrs. 353-355, IIAV Amsterdam.
29. Catalogus van de bibliotheek van het Bureau, naar de rubrieken gerangschikt. 's-Gravenhage
1906.
30. Evolutie 1, 47 (21-2-1894); 2, 2 (11-4-1894); 2, 11 (13-6-1894); 2, 52 (27-3-1895). Met de
citaten heb ik wat gesmokkeld: die zijn niet ontleend aan Evolutie, maar aan een circulaire
(Februari 1894) waarin Betsy Perk oprichting en doelstelling van de ‘Vrouwelijke Intellectueele
en Artistique Kunstkring’ uiteenzet; arch. Algemeen Nederlandse Vrouwenvereniging
‘Tesselschade-Arbeid Adelt’, A.A. 38, IIAV Amsterdam. Maar ach, van de boekenkast naar
het archief il n'y a qu'un pas.
31. Circulaire Betsy Perk (26 Juli 1895); arch. ‘Tesselschade-Arbeid Adelt’, A.A. 39, IIAV
Amsterdam.
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Op de wieken van verlangen
Annie Wright
Ik wacht. Elke dag wordt de drang sterker, dwingender. Het moet nu spoedig
gebeuren. In mijn dromen pak ik je dunne witte enkel en hef hem op naar mijn middel,
ik druk mijn lichaam tegen dat van jou en til het haar in je nek omhoog, ik voel hoe
je wankelt en voor altijd mijn schepping wordt, mijn dier. In mijn dromen lig je in
mijn armen, in de werkelijkheid weet ik niet eens hoe je heet.
Lachwekkend toch? Het hart van een doodgewone sterveling zou ervan breken.
Ik ben gelukkig geen gewone sterveling. Je hebt natuurlijk over ons gelezen: staken,
zilveren kogels, kruisbeelden, knoflook: al die Transsylvaanse fabeltjes waarmee de
handelaars in goedkope horror je doodgooien.
Ik herinner me mijn geboortestad. Ook daar is water. Water dat likt aan rottende
paleizen die glanzen van gouden inlegwerk. De ratten vechten er om stukken soppend
brood, terwijl ranke zwarte bootjes door de nacht glijden om met nieuwe kadavers
het Eiland van de Doden aan te doen.
Daar wikkelde de Prins mij in zijn zwarte cape, scheurde mijn jurk open en boog
mijn hoofd achterover... wiekslagen ruisten in mijn oren, ik verloor mijzelf, ebde
weg alsof ik voortdreef op een vlot. Het werd zwart voor mijn ogen.
Dat was het moment dat ik gedoemd was tot onsterfelijkheid. Mijn Prins droeg
me terug naar zijn Prinses als een halverdronken hondje. Een speeltje waarmee zij
zich kon vermaken. Als een pop kleedde zij me aan voor de rol die die dag voor mij
was weggelegd: slavin, zigeuner, engel. Soms sloop ik zachtjes achter haar aan en
droeg, ongemerkt, haar rood-gouden haar op mijn handen.
Soms liet ze mij bij haar in bed slapen, om haar te troosten als de Prins de nacht
in ging. Maar ze had alleen ogen voor hem. Donkerbruin, fluweel - haar blik haakte
aan hem vast en ik moest wegkijken.
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Van de Prins heb ik de kunst geleerd. De kunst van het doden, traag en elegant, of
bliksemsnel, als de honger over je komt. Hij leerde mij de verscheurende wildheid
te temmen, de bevrediging te smaken als het opperste genot. Hij leerde mij te doden
en te drinken zonder zelfs maar een druppel bloed te morsen op mijn kleren van zijde
en brokaat. Waarop we ons neerlegden, om, opgekruld in uiterste tevredenheid, in
slaap te vallen.
Ons leven samen was een ononderbroken zwerftocht: van Venetië naar Parijs naar
Baden-Baden naar Petersburg naar Christiania naar Londen naar New Orleans naar
Havana... Soms trok ik jongenskleren aan om te kunnen spelen voor de knecht van
mijn donkere Meester, de galant van dames met glanzende ogen, snelle waaiers en
nerveuze lachjes. Geen woord, geen blik vergat ik, ik vertelde alles terug aan mijn
Prinses. Op een keer heb ik een van haar schoenen gestolen, een delicate constructie
van welvende bogen en dodelijke punten. Ik verstopte hem onder mijn hoofdkussen.
We zetten weer koers naar Europa. In Amsterdam lieten zij me achter.
Ik was wanhopig. Alles wat ik liefhad was ik kwijt. Ik dwaalde de lange curven
van de grachten af en keek schaamteloos naar binnen in de statige, elegante huizen.
Alles zag er zo geordend uit, zo bescheiden. Het gaf een eigenaardige troost, als het
kloppen van een hart. Ik doodde alleen als ik moest: om mijn dorst te bevredigen,
niet mijn verlangen. Dat bleef intact. Maar de strenge kuisheid van deze stad is een
façade en al snel ontdekte ik haar donkere zijde: de waterige funderingen waarin zo
veel zonden schuilgaan. In de loop van de eeuwen heb ik me vaak afgevraagd of de
grachten soms bevolkt worden door een gruwelijke mutatie van meerminnen die zich
voeden met stoffelijke resten van mensen en dieren die aan diepten zijn toevertrouwd.
Soms lijkt deze stad een bord, volgestapeld met kandij, en drijvend op een riool. Er
zijn hier kieren, hoeken die gerond kunnen worden, uitstekende richels waarvan het
betreden niemand wijzer maakt die niet de gewone werkelijkheid achter zich heeft
gelaten. Een steen wordt van zijn plaats genomen en daar ligt de grondstof voor een
riskante verlossing waar ik ooit een alchemist bezig zag met een brouwsel van een
geheel andere orde. Onder de brug bij het water worden zaken gedaan. En ook de
tijd heeft kieren... alsof de jaren niet alles hebben kunnen wegwassen van het verleden,
dat doorleeft en ademt in een onzichtbare vorm.
Bij het licht van de maan kom ik uit mijn hol, om te zien wat de nacht te bieden
heeft. Het reukvermogen is bij ons hoogontwikkeld. Ik ruik ze, de kleine meisjes,
teer en kwetsbaar. Zoals elke jager volg ik mijn prooi. Ik kijk, ik
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luister. Ik weet wanneer ik moet terugwijken in de schaduwen, en wanneer ik toesla.
En van het genot: mijn lichaam op het hare, mijn knie op haar buik, mijn hand op
haar mond om haar hoofd achterover te dwingen zodat zij haar witte, hulpeloze hals
blootgeeft. Ik heb zo'n pijn van de dorst dat het een genot wordt. Maar mijn tanden
zijn scherp als messen en het bloed stroomt in mijn open mond.
Ik jaag ze op, degenen die op jou lijken, op haar. Ik loop waar jij loopt. Ik kan de
zachte haartjes in je nek overeind zien komen als je mijn aanwezigheid voelt. Je wilt
het. Soms sta je amper een voetstap van me af, ik zou je aan kunnen raken en ik weet
hoe: rakelings langs je borsten, een greep in je middel. Eens draaide je je plotseling
om, je ogen keken in de mijne met een blik die weet had van een daad die we nog
moesten begaan. Mijn schaduw ben je en mijn spiegel.
Ik kom bij je in je droom. Een schim die zo heerlijk is dat je hunkert naar de nacht.
Dan komt de slapeloosheid. Een afschuwelijke leegte. Je begint mijn gezicht te
zoeken in iedereen die je tegenkomt, in mensenmassa's, in straten van totale
anonimiteit. Je begint je aangetrokken te voelen tot eigenaardige, geheime plekken;
je voeten brengen je erheen. Dan kom ik je tegen, aan de haven, onder de trappen,
bij de muur, en het gebeurt zoals we duizend maal hebben geoefend, maar dan beter.
En op dat moment ben je niet meer één. Je gaat stromen, treedt buiten jezelf, tollend
als de sterren terwijl je naar mijn keel reikt. Je bent mijn schepping, ik die van jou.
Voor de eeuwigheid.
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De ontroostbare engel
Ineke van Mourik
Annemarie Schwarzenbach, de liefde en ‘Een Boom. Een Rots. Een
Wolk’
‘Wir sind ja schon lange ausgestossen und wissen nicht einmal, aus
welchem Paradies’
(Annemarie Schwarzenbach, Das Glückliche Tal)
‘I want - I want - I want - was all that she could think about - but just what
this real want was she did not know.’
(Carson McCullers, The Heart is a Lonely Hunter)

De foto I
In het begin was er... de foto. Ik zag haar voor het eerst in de biografie over de
Amerikaanse schrijfster Carson McCullers, The Lonely Hunter, van Virginia Spencer
Carr.1 Wie was de afgebeelde meisjesknaap met haar vreemde, verontrustende
schoonheid?
Haar naam: Annemarie Schwarzenbach, Zwitserse, schrijfster, journaliste en
fervent reizigster. Carson McCullers leerde haar in 1940 kennen via Erika en Klaus
Mann, de fel antifascistische kinderen van Thomas Mann die waren gevlucht voor
het nazi-regime en in de Verenigde Staten een nieuw bestaan probeerden op te
bouwen. Onmiddellijk voelde Carson zich tot Annemarie aangetrokken. ‘Niemand
in haar hele leven was zo fascinerend en leek haar totale toewijding meer te
verdienen’, aldus Virginia Spencer Carr.
Hoewel er een vriendschap tussen hen beiden ontstond, werden de erotische
gevoelens van Carson McCullers niet beantwoord. Annemarie Schwarzenbach was
in een moeizame en ten slotte destructieve verhouding verwikkeld met Margot von
Opel. McCullers' passie bleef onvervuld.
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Echo's van deze onbeantwoorde liefde vinden we terug, zegt Spencer Carr, in
McCullers' Ballad of the Sad Café en in The Member of the Wedding. Haar roman
Reflections in a Golden Eye is opgedragen aan Annemarie Schwarzenbach. En ten
slotte is er het verhaal ‘A Tree. A Rock. A Cloud’, dat in 1942 in Harper's Bazaar
verscheen en dat in deze Lust & Gratie in vertaling is opgenomen.
Dit verhaal had ‘zonder Annemarie Schwarzenbach en zonder Carsons eigen
ervaringen met betrekking tot afwijzing ongetwijfeld niet kunnen worden geschreven’,
volgens de biografe.2
Wie was Annemarie Schwarzenbach met wie Carson McCullers zich zo intens
identificeerde?
Schwarzenbachs naam duikt enige malen op in Klaus Manns autobiografische
boek Der Wendepunkt, in de brieven van Erika Mann en in de dagboeknotities van
Thomas Mann. Maar pas in 1987 kwam ik meer over haar te weten. In dat jaar
verscheen bij een Zwitserse uitgeverij een heruitgave van Schwarzenbachs roman
Das Gückliche Tal (oorspronkelijk verschenen in 1939), voorzien van een uitgebreid
biografisch nawoord van Charles Linsmayer. Omstreeks die zelfde tijd werden in
diverse Zwitserse kranten en tijdschriften ook artikelen over haar gepubliceerd.
Sindsdien is er meer werk van Schwarzenbach opnieuw uitgegeven.3. In 1989
verscheen een biografie.4.
Ondanks deze recente publikaties lijkt Schwarzenbachs leven nog steeds met een
waas van geheimzinnigheid omgeven. In 1986 verscheen in de ‘Reizigersreeks’ van
de Engelse uitgeverij Virago een herdruk van een boek van Ella Maillart: The Cruel
Way.5 Dit autobiografische reisverhaal heeft als opdracht: ‘Aan Christina In
Memoriam’. Dit is dezelfde Christina die in het boek Maillarts reisgezel is en van
wie bekend was dat zij in werkelijkheid Annemarie Schwarzenbach heette. In de al
genoemde biografie wordt hieraan uitvoerig aandacht geschonken. Het is echter
opmerkelijk dat in de inleiding van de Virago-uitgave over dit feit met geen woord
wordt gerept.

De foto II
Au début était... LA PHOTO. Zo begint de biografie L'Ange Inconsolable van
Dominique Grente en Nicole Müller. Weer een foto! Er schijnt zelfs iemand te zijn
geweest die een ruit van een boekhandel heeft verbrijzeld om de foto van
Schwarzenbach te bemachtigen die in de etalage lag. De biografen schrijven:
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Annemarie Schwarzenbach omstreeks 1937. Uit: Das gluckliche Tal.
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‘Kijk naar die foto. Hoe is het mogelijk niet onder de indruk te geraken
van de verontrustende schoonheid van dat fijnbesnaarde gezicht en van
de onpeilbare droefheid die uit de blik spreekt. De fascinatie wordt des te
groter doordat er onmiddellijk twijfel rijst omtrent de sekse van de
gefotografeerde persoon. Hier heerst een volkomen gebrek aan
eenduidigheid. Tot aan de blik toe, die strak in de lens kijkt maar in feite
naar binnen is gekeerd. Een aanwezigheid die afwezig is, die zich
verschanst achter een bijna niet te verwijderen sluier. Een droefheid die,
in tegenspraak met de zachte lijnen in het gezicht, iets bedreigends heeft.
De fijn getekende lippen zijn nu nog stom, maar het beeld vertelt al heel
veel over deze tragische schoonheid.’ (vert. D.S.)
Annemarie Schwarzenbachs leven was kort. Zij werd geboren in Zürich in 1908 en
stierf in 1942 aan de gevolgen van een fietsongeluk in het Engadin, kort nadat zij
was teruggekeerd van een verblijf in de Belgische Congo. Maar bovenal, en dat
weerspiegelt haar gezicht, was haar leven tragisch. Zij was het levende symbool, om
met haar geliefde dichter Rilke te spreken, van ‘Schoonheid die slechts het begin is
van het Verschrikkelijke’.
Annemarie Schwarzenbach bracht haar jeugd door op het landgoed Bocken, vlakbij
het dorp Horgen niet ver van Zürich. Zij was de dochter van Renée
Schwarzenbach-Wille, dochter van generaal Wille die tussen 1914 en 1918 aan het
hoofd stond van het Zwitserse leger. Diens vrouw was een Duitse en bovendien een
von Bismarck. In dit autoritaire en militaristische milieu groeide de moeder van
Annemarie op. Renée Schwarzenbach droeg alle sporen van deze opvoeding: zij was
een fanatieke paardenliefhebster, zij hield van Duitsland en bovenal van het daar
opkomende nationaal-socialisme. Het commanderen zat haar in het bloed en zij was
de absolute heer en meester van het landgoed.
De vader van Annemarie, Alfred Schwarzenbach, bezat in Zwitserland een
textielimperium, maar zijn persoonlijheid werd totaal overschaduwd door die van
zijn vrouw. Het liefst trok hij zich zoveel mogelijk terug.
Renée Schwarzenbach compenseerde het feit dat Annemarie geen jongen was
door haar als een jongen te kleden en haar een gedegen jongensopvoeding te geven.
Op jeugdfoto's zien we Annemarie respectievelijk in Lederhosen, als Page, als
Rosenkavalier, als Soldaat. De moeder modelleerde haar ‘kleine page’, haar ‘klein
duimpje’ naar haar eigen wensen, naar haar eigen ‘mannelijke’ verlangens. Zij
moedigde zelfs Annemaries pogingen aan andere vrouwen te behagen.
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Kun je je een aantrekkelijker opvoeding voorstellen dan die waarin je als jong en
intelligent meisje niet wordt voorbereid op de rol van slaaf voor een of andere
middelmatige maar ongetwijfeld rijke heer, zoals in die kringen gebruikelijk was?
De progressieve opvoeding en liefde van Renée Schwarzenbach voor haar dochter
was echter zo egoïstisch en bezitterig dat Annemarie in een isolement werd gedreven.
Haar hele leven zal zij zich niet kunnen onttrekken aan de dominantie en invloed
van haar moeder.
Net als haar vader trok Annemarie zich terug, in haar geval, al heel jong, in het
schrijven. In haar verhalen kon zij zichzelf zijn, kon zij zich uiten over thema's als
eenzaamheid en liefde. De biografen spreken dan ook over Schwarzenbachs schrijven
als een vorm van innerlijke emigratie. Maar zelfs tot in het gebied van deze innerlijke
emigratie strekten de tentakels van Renée Schwarzenbach zich nog uit.
De liefde die Annemarie wilde beschrijven, de liefde waartoe haar moeder haar
had gestimuleerd en die Renée Schwarzenbach zelf niet vreemd was - zij had jarenlang
een geheime verhouding met de beroemde Wagnerzangeres Emmy Krüger - werd
door haar moeder gecensureerd. Niet de liefde voor vrouwen was verboden maar het
openlijk erover spreken en schrijven was tegen alle conventies. De moeder slaagde
er weliswaar niet in haar dochter van het schrijven te weerhouden maar wel haar het
‘belastende’ thema homoseksualiteit te laten verbergen onder een heterovernis.
Het is verbazingwekkend hoe ver de loyaliteit van kinderen ten opzichte van hun
ouders over het algemeen gaat. Zo ook bij Annemarie. Ondanks de enorme
persoonlijke en politieke tegenstellingen blijft zij haar familie haar hele leven in
zekere mate trouw. De beloning voor deze trouw was, dat Renée Schwarzenbach
aan Annemaries sterfbed niemand van haar vrienden toeliet, dat Annemarie niet werd
begraven in haar geliefde Sils maar op de familiebegraafplaats te Horgen, en dat
Renée Schwarzenbach zelfs over het graf heen haar macht misbruikte. Toen
Annemarie in 1942 overleed, vernietigde haar moeder meteen al het belastende
materiaal dat zij in haar dochters huis vond: talloze manuscripten, intieme dagboeken,
de correspondentie met Erika, Klaus en Thomas Mann, en met Carson McCullers
en vele andere bekende schrijvers van haar tijd. Anita Forrer, aan wie Annemarie
Schwarzenbach bij testament haar literaire bezit had nagelaten, verbleef uitgerekend
op dat moment in de Verenigde Staten.
Hoe kun je iemand kwaadaardiger bejegenen dan door, tegen de wil van de
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overledene in, het werk waar haar hart en ziel in lag te vernietigen alleen maar om
het familieblazoen van smetten (lees: homoseksualiteit, drugsgebruik, het
nationaal-socialisme van de familie) vrij te houden? De tweeënnegentigjarige weduwe
van generaal Wille, Annemaries grootmoeder, met een al even onfrisse mentaliteit
als haar dochter Renée, rechtvaardigde het auto-da-fe waarvoor zij ‘de volledige
verantwoordelijkheid droeg’ in een brief aan Anita Forrer als volgt:
‘Iemand als Annemarie - die zoveel schreef en met zoveel plezier, en die
bovendien altijd zei dat zij nooit, nooit iets tegen de zin van haar moeder
zou doen - kan natuurlijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor
ondoordachte woorden, woorden die trouwens alleen haar en haar alleen
schade zouden kunnen berokkenen! Dat zijn zaken die echt geen enkel
belang hebben voor anderen, en het minste gevoel voor tact verbiedt dat
zij worden misbruikt voor niet al te zuivere doelen.’ (vert. D.S.)
Ondanks de verwoede pogingen van de familie Annemarie Schwarzenbachs
nalatenschap uit te wissen, zijn er voldoende snippers van haar leven over om het
enigszins te reconstrueren.
Na eerst vijftien jaar, afgesneden van haar leeftijdgenoten, te hebben geleefd op
het landgoed Bocken, ging Annemarie naar een privé-school te Zürich. De laatste
twee jaren van haar middelbare schooltijd bracht zij door in een meisjesinternaat in
het Engadin. Daarna studeerde zij literatuur en geschiedenis aan de universiteit van
Zürich. In 1928 was zij een jaar student aan de Sorbonne in Parijs. Daar verkende
zij tevens het artistieke, literaire leven.
Omstreeks 1930 vond de belangrijke ontmoeting plaats met Erika en Klaus Mann,
later ook met Thomas Mann.
Erika Mann werd Annemaries grote voorbeeld. Erika bezat alles wat zij niet bezat:
zelfvertrouwen, plezier in het leven, humor. Annemaries liefde voor Erika, met wie
zij haar hele leven bleef corresponderen, werd echter niet beantwoord. Voor ‘das
Schweizerkind’ bleef Erika een ‘grote broer’. Met Klaus deelde Annemarie de
rusteloosheid, het reizen, het diepe besef van de menselijke eenzaamheid, het
drugsgebruik, en verwantschap in de manier van schrijven.6 Met beiden deelde zij
een artistieke en homoseksuele levenswijze en een sterk antifascistische houding.
Annemarie steunde Klaus financieel met de uitgave van het Exiltijdschrift Die
Sammlung (uitgegeven door Querido te Amsterdam), verdedigde in het openbaar het
in 1934 in Zwitserland verboden cabaret Die Pfeffermühle van Erika Mann en Therese
Giehse en
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Boottochtje op de Zürichersee, 22 juni 1930. Renée en Annemarie Schwarzenbach.
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legde na de annexatie van Oostenrijk door Duitsland in 1938 contacten met het verzet
aldaar.
Maar Schwarzenbachs dadenkracht en literaire/journalistieke aspiraties werden
voortdurend ondermijnd door excessief drank- en drugsgebruik, depressies en ziekten,
conflicten met haar familie, gecompliceerde liefdesaffaires, opnames in verband met
ontwenningskuren en zelfmoordpogingen.
In 1935 trouwde Annemarie Schwarzenbach met gevoelsgenoot Claude Clarac en
ging met hem in het toenmalige Perzië wonen. Daar was zij zeer ongelukkig en al
gauw keerde zij terug naar Zwitserland, naar haar eigen huis in Sils-Baselgia in het
Engadin. Er volgde een periode van schrijven, reizen, liefdes, intensieve contacten
met de Manns die vaak in haar huis verbleven, maar ook weer van drugs en ziekten.
Een andere belangrijke ontmoeting vond plaats in 1938. Annemarie leerde Ella
Maillart, een destijds beroemde reisreporter uit Genève, kennen.7 Ella Maillart was
toen vijfendertig jaar, had diverse reizen naar het Midden en Verre Oosten
ondernomen en had verder naam gemaakt door als ski-talent vier jaar achtereen
Zwitserland te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen.
Met de Ford van Annemarie, een geschenk van haar vader, maakten zij in 1939
een grote reis naar Afghanistan. In Maillarts verslag van die reis, geschreven na de
dood van Annemarie en aan haar opgedragen, vinden we niet alleen een uiterlijke
reisbeschrijving van twee vrouwen die zich van de ene naar de andere historische
plek verplaatsen, maar tevens de gedachten en gevoelens van Maillart over haar
ondoorgrondelijke reisgezel. En ook hier begint de fascinatie bij het uiterlijk van
Annemarie Schwarzenbach:
‘Ik trachtte te doorgronden welke gevoelens achter haar kleurloze, altijd
even kalme gezicht verborgen lagen. Haar gelaatsuitdrukking was
eenvoudig, ongekunsteld, oprecht. Ze maakte niet de indruk van iemand
die veel om haar uiterlijk geeft. Onder het dichte, korte haar leek haar
hoofd te groot, en te zwaar van gedachten voor haar tengere hals. Haar
voorhoofd, hoewel niet hoog, gaf uitdrukking aan een opmerkelijk
concentratievermogen - het getuigde van een vastberadenheid die aan
koppigheid kon grenzen.
Ik wist dat achter dit voorhoofd de gedachten een hoge vlucht konden
nemen, wanneer zij zich eerst maar hadden bevrijd van een obsessie
waarvan ik de ware aard nog niet kon doorgronden. In haar
wijd-uiteenstaande ogen wisselden de tinten van donkerblauw tot grijs,
onder een paar wenkbrauwen die veel donkerder waren dan heur haar.
In deze ogen spiegelde zich een ziel die de schoonheid minde en die zich
vaak met afgrijzen
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terugtrok uit een wereld vol wanklanken. (...)
Haar onverstoorbaarheid paste volkomen bij de waarde die zij aan de
volmaakte vorm hechtte: nooit zou zij haar omgeving een betrokken gezicht
tonen, zoals ik. Het kwam gedeeltelijk ook door deze vreemde, gespannen
klaarheid, dat een van onze vrienden haar altijd “de gevallen Engel”
noemde. Haar tengere lichaam, haar nadenkende gezicht met het bleke
voorhoofd, oefenden een machtige bekoring uit op allen die gevoelig zijn
voor de grootse tragiek van manlijke eigenschappen in een
vrouwengestalte.’
Maillart schetst in haar boek een liefdevol psychologisch portret van Annemarie
Schwarzenbach. Helaas is Schwarzenbachs eigen dagboek van die reis door haar
moeder vernietigd.
In 1940 keerde Annemarie terug in een door oorlog geteisterd Europa. Kort daarna
vertrok zij naar de Verenigde Staten waar zij gedurende de eerste weken van haar
verblijf met Erika en Klaus Mann werkte voor het Emergency Rescue Committee,
een organisatie die zich bezighield met het verkrijgen van visa voor emigranten die
waren gevlucht voor het nationaal-socialisme. Spoedig kregen haar persoonlijke
problemen weer de overhand en de verhouding met de Manns werd slechter. In deze
tijd had zij een verhouding met Margot von Opel en leerde zij de toen
drieëntwintigjarige Carson McCullers kennen.

De foto III
Jacques Tournier, vertaler en groot bewonderaar van het werk van Carson McCullers,
beschrijft in zijn voorwoord bij de Franse vertaling van The Ballad of the Sad Café
een foto van McCullers:
‘Ik heb een foto voor mij liggen. Wat allereerst opvalt, is het kapsel. Een
kleine, rechte pony die slechts de helft van haar voorhoofd bedekt en haar
gezicht in tweeën deelt.
Rechts is haar gezicht dat van een meisje; links dat van een jongen. Zij
draagt een mannenoverhemd met open kraag en manchetten met knoopjes.
Aan haar pols een groot horloge. Ik merk zelfs bretels op.’8.
‘Hout op hout dat zaagt niet’, zegt een bekende lesbo-uitdrukking. Maar dit gold
alleen voor Annemarie Schwarzenbach en bepaald niet voor Carson McCullers.
Annemarie Schwarzenbach kon - zoals gezegd - de hevige passie van
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v l n r Erika Mann, Annemarie Schwarzenbach en Klaus Mann, 1936 Uit L'ange inconsolable
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Carson McCullers, die in zoveel opzichten op haar leek, niet beantwoorden.
Behalve hun beider androgyne uiterlijk en de fascinatie die daarvan uitging op
hun omgeving, waren er nog meer overeenkomsten in beider levens. Ook Carsons
possessieve moeder wilde eigenlijk een jongen. Carson was evenals Annemarie in
haar jeugd een begaafd pianiste geweest en beiden kregen al jong (met drieëntwintig
jaar) literaire bekendheid. Zij deelden een leven van ziekten, onbeantwoorde passies
voor vrouwen en een huwelijk. (Op de vraag aan Carson waarom zij met Reeves
McCullers getrouwd was, antwoordde zij: hij was de eerste jongen die mij omhelsde.)
Uiteindelijk zullen zij beiden aan hetzelfde sterven: een hersenbloeding.
Het verblijf van Annemarie Schwarzenbach in de Verenigde Staten had een
dramatisch verloop. Na een heftige ruzie met Margot von Opel, waarin zij haar zelfs
probeerde te wurgen, belandde zij in een psychiatrische inrichting. Diagnose:
schizofrenie. Zij ontsnapte en werd opgevangen door Carson McCullers. Na een
zelfmoordpoging werd Annemarie opnieuw opgenomen, maar ditmaal in een streng
gesloten privé-kliniek. Na een maand werd zij ontslagen onder de voorwaarde dat
zij onmiddellijk de Verenigde Staten moest verlaten. Schwarzenbach keerde terug
naar Zwitserland. Daar werd haar door de familie te kennen gegeven dat haar
aanwezigheid ongewenst was en dat zij, om haar moeders zenuwen te sparen, maar
beter weer kon vertrekken. Haar reisdoel, en tevens haar laatste reis, werd Afrika,
de Belgische Congo.

Een Boom. Een Rots. Een Wolk
Het verblijf in de Congo was vol moeilijkheden. Schwarzenbach werd er onder andere
van verdacht een spion voor de nazi's te zijn. Ondanks alle tegenstand bleef zij. Maar
meer en meer trok zij zich terug in het schrijven. Deze reis werd vooral, zoals blijkt
uit brieven aan Ella Maillart, een reis naar binnen. Zij hield zich voornamelijk bezig
met existentiële en religieuze vragen.
De neerslag hiervan vinden we in het boek Le Miracle de l'Arbre waaraan
Annemarie Schwarzenbach gedurende haar verblijf in Afrika ‘als in trance’ werkte.
Het verhaal gaat over de onmogelijkheid van de liefde; de onmacht van mensen een
ander mens lief te hebben omdat zij de ware aard van de liefde niet kennen. In het
boek ontdekt de hoofdpersoon door het kijken naar een boom dat zijn ziel, de boom
en ‘Gods stilte’ een zijn.
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In diezelfde tijd ontving Annemarie Schwarzenbach een brief van Carson McCullers
waarin zij vertelt hoe zij plotseling het schrijven van The Member of the Wedding
had onderbroken en het verhaal ‘A Tree. A Rock. A Cloud’ moest schrijven. In dat
verhaal vertelt een oudere man aan een jongen in het café hoe hij heeft ontdekt dat
liefde tussen mensen niet mogelijk is als men niet eerst de meest eenvoudige dingen
zoals een boom, een rots, een wolk, leert liefhebben. Gescheiden door duizenden
kilometers bleken Schwarzenbach en McCullers zich met hetzelfde thema, op een
zelfde wijze, te hebben beziggehouden.
Wie het verhaal ‘Een Boom. Een Rots. Een Wolk’ leest, kan niet vermoeden dat aan
dit fictieve verhaal een werkelijk verhaal ten grondslag ligt van twee vrouwen en
hun liefdeservaringen met vrouwen. Natuurlijk blijft het verhaal zonder de lesbische
biografie prachtig, maar met de biografische gegevens wordt aan het lezen iets
toegevoegd. Hierdoor komt ook het citaat van McCullers uit The Ballad of the Sad
Café (1943) voor de close reader in een minder triviaal heterolicht te staan:
‘In de eerste plaats is liefde een gedeelde ervaring van twee personen maar het feit dat het een gezamenlijke ervaring is, betekent niet dat zij
identiek is voor de twee betrokkenen. Er zijn de minnaar en de beminde,
maar beiden komen uit verschillende landen. Vaak is de beminde alleen
een stimulans voor alle liefde die in de minnaar reeds lang heeft liggen
sluimeren. En op een of andere manier weet elke minnaar dit. Hij voelt in
zijn ziel dat zijn liefde een solitaire aangelegenheid is. Hij leert een nieuwe,
vreemde eenzaamheid kennen en het is deze kennis die hem doet lijden.
(...) Er moet hieraan worden toegevoegd dat de minnaar waarover wij
hier spreken niet noodzakelijk een jonge man hoeft te zijn die spaart voor
een trouwring - de minnaar kan een man, vrouw, kind, of inderdaad elk
menselijk wezen op deze aarde zijn.
En ook de beminde kan aan elk signalement beantwoorden. De meest
vreemdsoortige mensen kunnen de liefde aanwakkeren. (...) Een uiterst
middelmatig persoon kan het object zijn van een liefde die wild, extravagant
en mooi is als de giftige lelies in een moeras. Een goed mens kan de
stimulans zijn voor een liefde die zowel gewelddadig als vernederend is.
Een brallende dwaas kan in iemands ziel een tedere en eenvoudige idylle
bewerkstelligen. Aldus worden de waarde en de kwaliteit van de liefde
louter en alleen bepaald door de minnaar.
Om die reden willen de meesten van ons liever beminnen dan bemind
worden. Bijna iedereen wil de minnaar zijn. En op een diepe, geheimzinnige
wijze komt de waarheid
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kortweg hierop neer dat de toestand van bemind worden voor velen
onverdraaglijk is. De beminde vreest en haat de minnaar om zeer goede
redenen. Want de minnaar probeert altijd zijn geliefde alles te ontnemen.
De minnaar begeert elke mogelijke relatie met de beminde, zelfs als deze
ervaring hem alleen maar leed berokkent.’
(vert. I.v.M.)
Deze beschrijving van de liefde en haar valstrikken zijn van toepassing
op zowel Annemarie Schwarzenbachs als Carson McCullers' leven. In het
verhaal ‘Een Boom. Een Rots. Een Wolk’ dat McCullers zelf beschouwde
als de synthese van Schwarzenbachs ideeën, en in Le Miracle de l'Arbre
(niet gepubliceerd) krijgt deze in de realiteit gewortelde onmacht een
fictief, literair vervolg. Dat wat deze schrijfsters literair konden
verwoorden, heeft hun beider biografie, ook in letterlijke zin, vanwege
hun vroege dood, ruim overstegen.
Dit verhaal is opgedragen aan de eigenzinnige antiquaar Nicoline Meiners
die de traditie van Sylvia Beach, Adrienne Monnier en andere feministische
boekendames voortzet.

Eindnoten:
1 In een volgende druk van de biografie, uitgegeven bij Carroll & Graf Publishers, Inc New York
1985, is de foto van Schwarzenbach verdwenen.
2 De boeken van McCullers zijn verschenen in Penguin Books, New York
De verhalen. Collected Stories (including The Member of the Wedding en The Ballad of the
Sad Café), Houghton Mifflin Company, Boston 1987 Met een inleiding van Virginia Spencer
Carr
Nederlandse vertalingen (alleen nog antiquarisch te krijgen) Het hart is een havik Arbeiderspers,
Amsterdam 1960 / Het hart is een eenzame jager. Bert Bakker, Amsterdam 1983 (The Heart
is a Lonely Hunter); Die wonderlijke zomer. De Boer, Hilversum 1965. Daarna verschenen bij
uitgeverij Querido als Salamander, Amsterdam 1972 (The Member of the Wedding) De ballade
van de droevige herberg Ad Donker, Rotterdam 1963, Ballade van het trieste café en
Spiegelingen in het gouden oog. Querido, Amsterdam 1983 (The Ballad of the Sad Café en
Reflections in a Golden Eye).
In 1986/87 maakte theatergroep Bonheur een dramatische bewerking van de roman The Member
of the Wedding (zie. Lust & Gratie no 22, zomer 1989)
3. Annemarie Schwarzenbach, Das Gluckliche Tal Verlag Huber, Frauenfeld 1987, Auf der
Schattenseite Reportagen und Fotografien Lenos, Basel 1990.
4. Dominique Grente, Nicole Muller, L'Ange Inconsolable Une biographie d'Annemarie
Schwarzenbach Lieu Commun, 1989.
5 Ella K Maillart, The Cruel Way Virago, Londen 1986 Met een inleiding van Mary Russell
Dankzij Meiners ben ik in het bezit van de Nederlandse uitgave: Zo wees dan een Columbus
Met een Ford door de woestijn Republiek der Letteren, Amsterdam z.j (vermoedelijk verschenen
in de jaren vijftig).
6 In Klaus Manns Flucht in den Norden treedt in het meisje Johanna Annemarie Schwarzenbachs
fictieve dubbelgangster op
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7 Ella Maillart is nu 87 en woont in Zwitserland Haar meest recente boek is Vagabundin des
Meeres Erdmann, 1991 Een beknopt portret van haar in Emma, augustus 1991
8. Jacques Tournier in dossier Carson McCullers in: Masques Revue des homosexualités Numéro
21, Printemps 1984.
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Carson McCullers omstreeks 1942 Foto Cartier-Bresson Uit Das gluckliche Tal
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Een Boom. Een Rots. Een Wolk
Carson McCullers
Het regende die ochtend, en het was nog aardedonker. Toen de jongen bij het tramcafé
aankwam, was hij bijna klaar met zijn ronde en hij ging naar binnen voor een kop
koffie. Het café was de hele nacht open; de eigenaar, een verbitterde, gierige man,
heette Leo. Na de gure, lege straat leek het café vriendelijk en licht met aan de bar
een paar soldaten, drie spinners van de katoenfabriek en in een hoek een man die
voorovergebogen zat met zijn neus en de helft van zijn gezicht in een bierkroes. De
jongen droeg een pilotenhelm. Toen hij het café binnenging, gespte hij zijn kinriempje
los en trok de rechterflap over zijn kleine, roze oor omhoog. Gewoonlijk praatte er
wel iemand vriendelijk met hem wanneer hij zijn koffie dronk. Maar deze ochtend
keek Leo hem niet aan en geen van de mannen zei iets. Hij betaalde en was op weg
naar buiten, toen een stem hem riep:
‘Jongen! Hee jongen!’
Hij draaide zich om en de man in de hoek wenkte hem met gekromde wijsvinger.
Hij had zijn gezicht uit de bierkroes gehaald en leek plotseling erg gelukkig. De man
was lang en bleek, met een grote neus en flets rood haar.
‘Hee, jongen!
De jongen liep naar hem toe. Hij was ongeveer twaalf jaar, kleingebouwd voor
zijn leeftijd, met één schouder opgetrokken door het gewicht van zijn tas met kranten.
Hij had een nietszeggend gezicht met sproeten en ronde kinderogen.
‘Ja, meneer?’
De man legde een hand op de schouders van de krantenjongen, pakte zijn kin en
draaide zijn gezicht langzaam van de ene naar de andere zijde. De jongen kromp
ongemakkelijk ineen.
‘Zeg! Wat moet dat?’
Zijn stem klonk schril. In het café werd het plotseling heel stil.
Langzaam zei de man: ‘Ik hou van je.’
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Alle mannen aan de bar lachten. De jongen die met een boze frons was weggeslopen,
wist niet wat hij moest doen. Hij keek naar Leo achter de bar, en Leo keek terug met
een verveeld, spottend lachje. De jongen probeerde ook te lachen. Maar de man was
ernstig en treurig.
‘Ik wilde je niet sarren, jongen’, zei hij. ‘Ga zitten en drink een biertje met me. Er
is iets dat ik moet uitleggen.’
Behoedzaam, vanuit zijn ooghoek, keek de krantenjongen vragend naar de mannen
aan de bar om erachter te komen wat hij moest doen. Maar zij waren alweer aan hun
bier of ontbijt bezig en namen geen notitie meer van hem. Leo zette een kop koffie
en een kannetje melk op de bar.
‘Hij is minderjarig’, zei hij.
De krantenjongen schoof op de kruk. Onder de omhooggetrokken flap van zijn
helm was zijn oor heel klein en rood. De man knikte hem ernstig toe. ‘Het is
belangrijk’, zei hij. Daarop stak hij de hand in zijn achterzak en haalde er iets uit te
voorschijn dat hij in zijn handpalm omhooghield zodat de jongen het kon zien.
‘Kijk nauwkeurig’, zei hij.
De jongen staarde ernaar, maar er viel eigenlijk niets nauwkeurig te bekijken. De
man hield een foto in zijn grote, groezelige hand. Het was een foto van een
vrouwengezicht, maar zo wazig dat alleen de hoed en jurk die ze droeg, duidelijk
uitkwamen.
‘Zie je?’ vroeg de man.
De jongen knikte en de man legde een andere foto in zijn hand. De vrouw stond
in badpak op een strand. Het badpak maakte haar buik dik en dat viel het meeste op.
‘Goed gezien?’ Hij boog zich naar de jongen over en vroeg uiteindelijk: ‘Haar
ooit eerder gezien?’
De jongen zat roerloos en staarde met een schuine blik naar de man. ‘Niet dat ik
weet.’
‘Juist.’ De man blies op de foto's en deed ze terug in zijn zak. ‘Dat was mijn
vrouw.’
‘Dood?’ vroeg de jongen.
Langzaam schudde de man zijn hoofd. Hij tuitte zijn lippen alsof hij zou gaan
fluiten en antwoordde met een langgerekt: ‘Neueu. Ik leg het je uit.’
Het bier op de bar tegenover de man zat in een grote, bruine kroes. Hij tilde hem
niet op wanneer hij dronk. In plaats daarvan boog hij voorover en liet zijn gezicht
even op de rand rusten. Dan hield hij de kroes met beide handen
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schuin en nam een slokje.
‘Op een nacht val jij nog eens in slaap met je grote neus in een kroes en verdrinkt’,
zei Leo. ‘Bekende passant verdrinkt in zijn bier. Dat zou een grappige dood zijn.’
De krantenjongen probeerde Leo een teken te geven. Toen de man niet keek,
vertrok hij zijn gezicht en mond in een geluidloze vraag: ‘Dronken?’ Maar Leo trok
alleen zijn wenkbrauwen op en wendde zich af om roze plakjes spek op de grill te
leggen. De man duwde de kroes van zich af, ging rechtop zitten en vouwde zijn
slappe, kromme handen over elkaar op de bar. Zijn gezicht was treurig toen hij de
krantenjongen aankeek. Hij knipperde niet met zijn ogen, maar van tijd tot tijd vielen
zijn oogleden met subtiele zwaarte dicht over zijn lichtgroene ogen. Het begon licht
te worden en de jongen verschoof het gewicht van zijn krantentas.
‘Ik heb het over liefde’, zei de man. ‘Bij mij is dat een wetenschap.’
De jongen gleed half van zijn kruk. Maar de man hief zijn wijsvinger en hij had
iets over zich dat de jongen in zijn greep hield en hem niet losliet.
‘Twaalf jaar geleden trouwde ik met de vrouw op de foto. Zij was één jaar, negen
maanden, drie dagen en twee nachten mijn vrouw. Ik hield van haar. Ja...’ Zijn
onvaste, verwarde stem werd helder toen hij nog eens zei: ‘Ik hield van haar. Ik dacht
dat zij ook van mij hield. Ik was treinmachinist. Zij was van alle huiselijke gemakken
en luxe voorzien. Het kwam niet in mijn hoofd op dat ze niet tevreden was. Maar
weet je wat er gebeurde?’
‘Geeeeuw!’ zei Leo.
De man hield geen oog van het gezicht van de jongen af. ‘Ze ging bij me weg. Op
een nacht kwam ik thuis en het huis was leeg en ze was vertrokken. Ze ging bij me
weg.’
‘Met een andere man?’ vroeg de jongen. Zachtjes legde de man zijn hand op de
bar. ‘Maar natuurlijk, jongen. Een vrouw loopt niet zomaar in haar eentje weg.’
Het was stil in het café. Buiten op straat was de motregen zwart en onophoudelijk.
Leo drukte met de tanden van zijn lange vork het bakkende spek plat. ‘Dus je hebt
elf jaar achter dat sletje aangejaagd. Jij dronken ouwe schurk!’
Voor het eerst wierp de man een vluchtige blik op Leo. ‘Wees alsjeblieft niet zo
grof. Bovendien had ik het niet tegen jou.’ Hij wendde zich weer tot de jongen en
zei op gedempte, vertrouwelijke en geheimzinnige toon: ‘Laten we niet op hem letten.
Okee?’
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De krantenjongen knikte aarzelend.
‘Het zat zo’, ging de man verder. ‘Ik ben iemand die veel dingen voelt. Al mijn
hele leven laat het een na het ander een indruk op me achter. Maanlicht. Een mooi
vrouwenbeen. Het een na het ander. Maar het gaat hier om: wanneer ik iets mooi
had gevonden, kreeg ik een gekke gewaarwording, alsof het los in me verspreid lag.
Niets leek van zichzelf heel te zijn of bij de andere dingen te passen. Vrouwen? Ik
heb er meer dan genoeg gehad. Hetzelfde. Naderhand los in me verspreid. Ik was
een man die nooit had liefgehad.’
Heel langzaam sloot hij zijn ogen en het gebaar leek op een gordijn, dichtgetrokken
aan het eind van een scène in een toneelstuk. Toen hij weer sprak, klonk zijn stem
opgewonden en kwamen zijn woorden snel - de lellen aan zijn grote, slappe oren
leken te trillen.
‘Toen kwam ik die vrouw tegen. Ik was al eenenvijftig en zij zei altijd dat ze dertig
was. Ik kwam haar tegen bij een benzinestation en binnen drie dagen waren we
getrouwd. En weet je hoe het was? Ik heb er gewoon geen woorden voor. Alles wat
ik ooit had gevoeld, kwam bij die vrouw samen. Niets lag meer los in me verspreid,
maar werd door haar heel gemaakt.’
De man hield plotseling op en streek over zijn lange neus. Zijn stem werd een
aanhoudend en verwijtend gefluister: ‘Ik leg dit niet goed uit. Wat er gebeurde, was
dit: ik had die mooie en prettige gevoelens los in me liggen. En die vrouw was zoiets
als een lopende band voor mijn ziel. Ik laat die kleine stukjes van mijzelf door haar
heengaan en ik kom er heel uit te voorschijn. Begrijp je me nu?’
‘Hoe heette ze?’ vroeg de jongen.
‘O,’ zei hij, ‘ik noemde haar Dodo. Maar dat doet er niet toe.’
‘Probeerde je haar terug te krijgen?’
De man leek hem niet te horen. ‘Je kunt je wel voorstellen hoe ik me voelde toen
ze bij me wegging.’
Leo nam het spek van de grill en vouwde twee plakjes tussen een broodje. Hij had
een grauw gezicht, ogen als spleetjes en een dunne neus met lichtblauwe vlekken
aan weerszijden. Een van de fabrieksarbeiders gebaarde om nog een koffie en Leo
schonk in. Hij schonk geen koffie gratis bij. De spinner at daar elke ochtend zijn
ontbijt, maar hoe langer Leo zijn klanten kende, des te krenteriger behandelde hij
hen. Hij knabbelde zelfs aan zijn eigen broodje alsof hij het zichzelf misgunde.
‘En je kreeg haar nooit meer te pakken?’
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De jongen wist niet wat hij van de man moest denken, en zijn kindergezicht stond
onzeker met een mengeling van nieuwsgierigheid en twijfel. Hij was nieuw op de
krantenroute; hij was er nog niet aan gewend om in de stad te zijn in de donkere,
vreemd vroege ochtend.
‘Ja’, zei de man. ‘Ik ondernam een aantal stappen om haar terug te krijgen. Ik
reisde rond om haar op te sporen. Ik ging naar Tulsa waar ze familie had. En naar
Mobile. Ik ging naar elke stad die ze ooit had opgenoemd, en ik achtervolgde elke
man met wie ze vroeger een verhouding had gehad. Tulsa, Atlanta, Chicago, Cheehaw,
Memphis... Bijna twee jaar lang joeg ik het land door om haar te pakken te krijgen.’
‘Maar ze waren allebei van de aardbodem verdwenen!’ zei Leo.
‘Luister niet naar hem’, zei de man op vertrouwelijke toon. ‘En vergeet die twee
jaar ook. Die doen er niet toe. Wel belangrijk is dat er rond het derde jaar iets
bijzonders met me begon te gebeuren.’
‘Wat dan?’ vroeg de jongen.
De man boog voorover en hield zijn kroes schuin om een slok bier te nemen. Maar
toen hij boven de kroes zweefde, trilden zijn neusvleugels een beetje. Hij rook dat
het bier verschaald was en dronk er niet van. ‘Om te beginnen is liefde iets geks.
Eerst dacht ik alleen aan haar terugkrijgen. Het was een soort waanzin. Toen, met
het verstrijken van de tijd, probeerde ik me haar te herinneren. Maar weet je wat er
gebeurde?’
‘Nee’, zei de jongen.
‘Als ik op bed ging liggen en probeerde aan haar te denken, werd mijn hoofd leeg.
Ik kon haar niet voor me zien. Ik haalde haar foto's te voorschijn en keek ernaar.
Hielp niet. Deed niks. Leegte. Kun je het je voorstellen?’
‘Hee, maat!’ riep Leo richting bar. ‘Denk je eens in: die kerel hier is een leeghoofd!’
Langzaam, alsof hij vliegen wegwuifde, zwaaide de man met zijn hand. Zijn groene
ogen stonden geconcentreerd en waren gericht op het nietszeggende gezicht van de
krantenjongen.
‘Maar dan plotseling een stukje glas op de stoep. Of een stuiversdeuntje uit een
muziekdoos. Een schaduw op de muur, 's nachts. En ineens wist ik het dan weer. Het
kon op straat gebeuren en dan huilde ik of stootte mijn hoofd tegen een lantaarnpaal.
Snap je?’
‘Een stukje glas...’ zei de jongen.
‘Wat dan ook. Ik liep rond en had geen macht over hoe en wanneer ik me haar
zou herinneren. Je denkt dat je je achter een soort schild kunt verbergen. Maar
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herinnering komt niemand van voren tegemoet - ze komt onverhoeds van opzij. Ik
was overgeleverd aan alles wat ik zag en hoorde. Plotseling was het niet meer ik die
het land uitkamde op zoek naar haar, maar was zij het die achter mij aanjoeg in mijn
eigen ziel. Zíj die achter míj aanjoeg, nota bene! En dat nog wel in mijn ziel.’
Uiteindelijk vroeg de jongen: ‘In welk deel van het land was u toen?’
‘Oooh’, kreunde de man. ‘Wat was ik er beroerd aan toe. Het leek wel of ik de
pokken had. Ik geef toe, jongen, dat ik zoop. Ik ging vreemd. Ik beging elke zonde
die me maar aantrekkelijk leek. Ik haat het te moeten toegeven maar ik zal het toch
maar doen. Als ik aan die tijd denk, is het een grote warboel in mijn hoofd, zo
verschrikkelijk was het.’
De man boog zijn hoofd voorover en bonkte zachtjes met zijn voorhoofd tegen de
bar. Een paar seconden bleef hij in die houding voorovergebogen, de achterkant van
zijn magere nek bedekt met rood stekelhaar, zijn handen met de lange, kromme
vingers tegen elkaar alsof hij bad. Toen ging hij weer rechtop zitten. Hij glimlachte
en ineens was zijn gezicht stralend en beverig en oud.
‘Tijdens het vijfde jaar gebeurde het’, zei hij. ‘En toen begon ik mijn wetenschap.’
Leo's mond vertrok in een bleke, snelle grijns. ‘Nou, geen van ons jongens wordt
er jonger op’, zei hij. Toen balde hij met plotselinge woede de theedoek in zijn hand
samen en gooide die met kracht op de grond. ‘Afgeragde, oude Romeo dat je d'r
bent!’
‘Wat gebeurde er?’ vroeg de jongen.
De stem van de oude man was hoog en helder. ‘Vrede’, antwoordde hij.
‘Hè?’
‘Het is moeilijk wetenschappelijk te verklaren, jongen’, zei hij. ‘De logische
verklaring is, vermoed ik, dat zij en ik al zo lang voor elkaar op de vlucht waren dat
we ten slotte in elkaar verstrikt raakten en ons erbij neerlegden. Vrede. Een vreemde,
mooie leegte. Het was lente in Portland en iedere middag kwam de regen. Ik bleef
daar de hele avond op mijn bed in het donker zitten. En zo is die wetenschap tot mij
gekomen.’
De ramen in de tram waren fletsblauw van het licht. De twee soldaten betaalden
hun bier en deden de deur open - een van de soldaten kamde zijn haar en veegde zijn
modderige laarzen af voordat ze naar buiten gingen. De drie fabrieksarbeiders bogen
zich zwijgend over hun ontbijt. Aan de muur tikte Leo's klok.
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‘Dit is het. En luister goed. Ik mijmerde over liefde en overdacht het helemaal. Ik
zag wat er met ons aan de hand is. Mannen worden voor het eerst verliefd. En
waarop?’
De jongen had zijn weke mond deels open en gaf geen antwoord.
‘Op een vrouw’, zei de oude man. ‘Zonder wetenschap, zonder leidraad beginnen
ze aan de gevaarlijkste en heiligste onderneming op Gods aarde. Ze worden verliefd
op een vrouw. Heb ik gelijk, jongen?’
‘Ja’, zei de jongen zwakjes.
‘Ze beginnen aan de verkeerde kant van liefde. Ze beginnen bij de climax. Vind
je het dan gek dat het zo'n ellende is? Weet je hoe mannen zouden moeten liefhebben?’
De oude man reikte voorover en greep de jongen bij de kraag van zijn leren jasje.
Hij schudde hem zachtjes door elkaar en keek met zijn groene ogen ernstig en zonder
te knipperen op hem neer.
‘Jongen, weet je waar liefde bij zou moeten beginnen?’ De jongen zat klein en stil
te luisteren. Langzaam schudde hij zijn hoofd. De oude man boog zich naar hem
over en fluisterde: ‘Een boom. Een rots. Een wolk.’
Buiten op straat regende het nog steeds: een zachte, grijze, eindeloze regen. De
fabriekssirene ging voor de ploeg van zes uur en de drie spinners betaalden en gingen
weg. In het café waren alleen nog Leo, de oude man en de kleine krantenjongen.
‘In Portland was het ook zulk weer’, zei hij. ‘Op het moment dat mijn wetenschap
begon. Ik dacht er grondig over na en ik begon heel voorzichtig. Ik pakte bijvoorbeeld
iets van straat op en nam het mee naar huis. Ik kocht een goudvis en ik concentreerde
me op de goudvis en ik had hem lief. Geleidelijk ging ik over van het een op het
ander. Met de dag verwierf ik mijn vaardigheid. Op weg van Portland naar San Diego
-’
‘O, hou je bek!’ schreeuwde Leo plotseling. ‘Hou je bek! Hou je bek!’
De oude man hield de jongen nog steeds bij de kraag van zijn jasje. Hij trilde en
zijn gezicht was ernstig en stralend en wild. ‘Al zes jaar trek ik in mijn eentje rond
en heb ik mijn wetenchap ontwikkeld. En nu ben ik er een meester in, jongen. Ik kan
alles liefhebben. Ik hoef er niet eens meer over na te denken. Ik zie een straat vol
mensen en het wordt prachtig licht van binnen. Ik kijk naar een vogel in de lucht. Of
ik ontmoet een reiziger onderweg. Alles, jongen. En iedereen. Allemaal vreemden
en allen heb ik lief! Begrijp je hoeveel een wetenschap als de mijne kan betekenen?’
De jongen hield zich stijf, zijn handen vastgeklemd aan de rand van de bar. Ten
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slotte vroeg hij: ‘Heb je die dame ooit nog teruggevonden?’
‘Wat? Wat zeg je, jongen?’
‘Ik bedoel,’ vroeg de jongen verlegen, ‘ben je ooit nog verliefd geworden op een
vrouw?’
De oude man verslapte zijn greep op de kraag van de jongen. Hij wendde zich af
en voor het eerst kregen zijn groene ogen een vage, verdwaalde uitdrukking. Hij tilde
de kroes van de bar, dronk het gele bier op. Langzaam schudde hij zijn hoofd. Toen
gaf hij eindelijk antwoord: ‘Nee, jongen. Dat is de laatste stap in mijn wetenschap,
zie je. Ik doe voorzichtig aan. En ik ben er nog niet echt klaar voor.’
‘Wel!’ zei Leo. ‘Wel, wel, wel!’
De oude man stond in de deuropening. ‘Vergeet het niet’, zei hij. Tegen de
achtergrond van het grijze, vochtige, vroege ochtendlicht zag hij er gekrompen en
morsig en breekbaar uit. Maar zijn glimlach was stralend. ‘Vergeet niet dat ik van
je houd’, zei hij met een laatste knik. En hij deed de deur zacht achter zich dicht.
Lange tijd zei de jongen niets. Hij trok zijn pony over zijn voorhoofd en gleed met
zijn grauwe, kleine wijsvinger over de rand van zijn lege kopje. Uiteindelijk vroeg
hij zonder naar Leo te kijken:
‘Was hij dronken?’
‘Nee’, zei Leo kortaf.
De jongen verhief zijn heldere stem. ‘Was hij dan aan de drugs?’
‘Nee.’
De jongen keek op naar Leo en zijn kleine, vlakke gezicht stond wanhopig. Zijn
stem was dringend en schril. ‘Was hij gek? Denk je dat hij krankzinnig was?’ De
stem van de krantenjongen daalde ineens van twijfel. ‘Leo? Of niet?’
Maar Leo wilde hem geen antwoord geven. Hij had veertien jaar een nachtcafé
gedreven en beschouwde zichzelf als een expert in gekken. Je had de dorpsgekken
en de zwervers die 's nachts binnendwaalden. Hij kende ieders waanzin. Maar hij
wilde het vragende kind niet tevreden stellen. Zijn bleke gezicht verstrakte en hij
zweeg.
Toen trok de jongen de rechterflap van zijn helm maar omlaag en maakte, toen
hij zich omdraaide om weg te gaan, de enige opmerking die hem veilig leek, de enige
die niet kon worden weggelachen en veracht:
‘In elk geval heeft hij een hoop gereisd.’
Vertaling: Monica Linschoten

Lust en Gratie. Jaargang 8

89

Medewerksters
Myriam Everard (1952)
Boekenverzamelaarster. Vaste klant van antiquariaat Lorelei.

Dini M. Helmers (1949)
Studeerde MO I en II geschiedenis in Amsterdam.
Publikaties: ‘Het Vrouwenleesmuseum in Amsterdam 1877-1966’ in: Holland 21,
1989, pp. 140-159; ‘Nederlandse Vrouwentijdschriften in de achttiende eeuw’ (samen
met S. van Dijk) verschijnt binnenkort in: W.W. Mijnhardt (red.), De produktie,
distributie en consumptie van cultuur.
Doet momenteel onderzoek naar vrouwen en echtscheidingen en tafel-en-bed
scheidingen in Amsterdam 1750-1810.

Carson McCullers (1917-1967)
Amerikaans schrijfster. Geboren als Lula Carson Smith in Columbus, Georgia.
Debuteerde op negentienjarige leeftijd met het verhaal ‘Wunderkind’. Succes kwam
op haar drieëntwintigste jaar met de publikatie van The Heart is a Lonely Hunter.
Overigen boeken: Reflections in a Golden Eye, The Member of the Wedding, The
Ballad of the Sad Cafe, Clock without Hands, The Mortgaged Heart, Collected Short
Stories, Sweet as a Pickle and Clean as a Pig (gedichten) en het toneelstuk The
Square Root of Wonderful. Diverse boeken zijn in het Nederlands vertaald en onder
andere verschenen bij uitgeverij Querido, Amsterdam. (Alleen nog te vinden
antiquarisch of in de ramsj, Lorelei, De Slegte).
Voor meer informatie zie o.a. Virginia Spencer Carr, The Lonely Hunter. A
Biography of Carson McCullers. Carroll & Graf Publishers, inc., New York 1985;
Richard M. Cook, Carson McCullers. Frederick Ungar Publishing Co., New York
1984.
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Ineke van Mourik 1949
Sinds 1983 redactrice Lust & Gratie. Publiceerde een roman: Tropenritme, In de
Knipscheer, Amsterdam 1988. Schreef diverse artikelen in onder andere Lover, Lust
& Gratie en Bzzletin.

Claire Posthumus (1938)
Geboren in Amsterdam. Zij tekent en schildert van jongs af aan en is autodidact. Op
latere leeftijd is zij drie dagdelen per week aan het schilderen en tekenen gaan
besteden. Met haar tekenvriendin Carolien Molster trekt zij er wekelijks op uit.
Inspiratiebronnen: de haven, het Bimhuis, Tai Chi in het Vrouwenhuis etc. Overdag
werkt zij als bibliothecaris op het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor
de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. Tot 5 december 1991 is er een expositie
van haar werk in Galerie Factory, Bloemgracht 169, Amsterdam.

Robertine Romeny (1953)
Werkt bij de Schorerstichting als redactrice/uitgeefster van de boeken die onder de
naam SCHORER uitkomen, redactrice Lust & Gratie, free-lance journaliste. Leerde
onder andere kaartlezen en corrigeren van Nicoline Meiners.

Virginie Sanders (1956)
Studeerde Frans aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen van 1974-1981. Was
van 1984-1987 toegevoegd docente Vakgroep Frans. Van 1987-1990 verbonden aan
het Onderzoeks Zwaartepunt Vrouwenstudies, het huidige Belle van Zuylen Instituut
te Amsterdam. Promoveert 9 december op het proefschrift: ‘Vertigineusement, j'allais
vers les étoiles...’ La poésie de Renée Vivien (1877-1909) (‘In duizelingwekkende
vaart, steeg ik naar de sterren...’).

Annie Wright (1952)
Geboren in Winchester, Engeland. Schrijfster en videokunstenares.

Rectificatie
In het vorige nummer is de naam van de Tsjechische componiste Viera Janárčeková
weggevallen. Zij schreef in 1987 een muziekstuk voor sopraan, fluiten, hoorn,
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trombone, harp en slagwerk bij de gedichtencyclus ‘Lieder auf der Flucht’ van
Ingeborg Bachmann. Bij het essay van Christiane Kuby over deze cyclus staan korte
fragmenten uit de partituur van Viera Janárčeková.
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